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VALLS, CIUTAT  D’ORIGEN DE LA CALÇOTADA, 
US CONVIDA A LA GRAN FESTA DE LA CALÇOTADA 
El diumenge 26 de gener Valls acollirà la GRAN 
FESTA DE LA CALÇOTADA, una diada festiva, popular, 
tradicional i promocional entorn del calçot que 
impregna els carrers i places de Valls d’un ambient ple 
de tipisme. La jornada comptarà amb un variat progra-
ma d’actes tradicionals i festius i també de concursos 
relacionats amb el calçot: cercaviles, demostracions de 
coure calçots a la graella, mercat de la calçotada, 
concursos de cultivadors de calçots, d’elaboració de 
salsa de la calçotada i de menjar calçots, degustació 
popular, a banda d’altres actes. 

A Valls, ciutat d’origen de la calçotada, fa més de cent 
anys que fem calçotades. Des de finals del segle XIX, la 
tradició calçotaire ha anat passant de generació en 
generació; per això, Valls és coneguda com la capital 
del calçot. La calçotada, un àpat basat en el calçot, la 
seva salsa i els seus complements, mou cada tempora-
da riuades de gent entre els mesos de novembre a 
abril, i constata l’arrelament d’aquest fet gastronòmic 
tan típic i popular a casa nostra.

A la Gran Festa de La Calçotada 2014, es compliran els 
25 anys, que el Gegant del Calçot encapçala la Gran 
Cercavila de la Calçotada, un element folklòric, 
estrictament lligat a la festa; per aquest motiu, la Unió 
Anelles de la Flama, traurà el Gegant del Calçot, 
restaurat. A més, la temàtica de la cercavila serà una 
mostra de folklore del Camp de Tarragona.

L’àrea de Valls és terra de calçots. Des d’aquesta 
posició, la ciutat i la comarca s’enorgulleixen d’oferir, 
un any més, la GRAN FESTA DE LA CALÇOTADA. Tant 
els que ja coneixeu els trets de la menja com els que 
encara no l’heu tastada, si us apropeu a Valls el 
diumenge 26 de gener, haureu fet el primer pas per 
quedar-vos enganxats a aquesta tradició.

Enguany, l’artista audiovisual japonesa Atsuko Arai 
que desenvolupa la seva activitat a Barcelona i al Japó 
organitza, el mateix dia 26 de gener, la Festa de la 
Calçotada a la localitat de Ooya (a prop de la ciutat de 
Kobe, Japó). L’artista, juntament amb l’Associació Ooya 
Art Village, realitzaran un esdeveniment que combina 
art i gastronomia, el qual acabarà am la degustació de 
calçots (anomenats negi al Japó) preparats amb la 
recepta de la calçotada vallenca i a l’estil japonès.

I recordeu: segons diu la tradició ancestral, una bona 
calçotada, una “calçotada amb àngel”, ha de tenir, com 
a teló de fons, la serralada de Miramar; com a escenari, 
una masia vallenca, i, com a platea, la ciutat de Valls 
amb el seu campanar alterós. Veniu a Valls per la GRAN 
FESTA DE LA CALÇOTADA, una de les festes típiques 
de Catalunya, i també durant tota la temporada 
calçotaire. Fins ben entrat el mes d’abril, qualsevol dia 
us podeu acostar a l’àrea de Valls a degustar 
l’autèntica calçotada.

Sigueu, tots, benvinguts.

COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA GRAN FESTA DE LA CALÇOTADA. VALLS





A VALLS, PODEU VISITAR 

MUSEU DE VALLS 
(pintura i escultura del segle XX)

MUSEU CASA NATAL MARE GÜELL
C. Figuereta, 10 - Tel. 977 61 23 39

MUSEU DE CARROS I EINES DEL CAMP
Granja Montalà, Ctra. Picamoixons, km 2 - Tel. 977 60 33 65

TAMBÉ PODEU CONTEMPLAR
CAPELLA DEL ROSER (rajoles del segle XVII)

ARXIPRESTAL DE SANT JOAN (segle XVI)

SANTUARI DEL LLEDÓ

EL CAMPANAR (74m. d'alçària)

FAÇANA DE LA CASA DE SANTES CREUS
Carrer de la Cort, 3 (segle XVI)

MONUMENT ALS XIQUETS DE VALLS

XXIX CONCURS DE MENJAR CALÇOTS
La comissió organitzadora de La Gran Festa de la Calçotada, convoca el 

XXIX Concurs de Menjar Calçots. 

El concurs començarà a l’1h del migdia a la tribuna de EL PATI.

BASES DEL CONCURS:
• Participants majors de 18 anys.

• Nombre màxim de participants 20 persones

• No es podrà participar amb guants.

• Per recollir el Premi, és imprescindible portar posat el pitet.

• El concurs consistirà en veure qui menja més calçots durant 45 minuts.

• El pes net consumit s’establirà per la diferència obtinguda entre el pes brut 

dels calçots assignat a cada concursant, al començament, i les restes 

deixades al final.

• El guanyador del concurs en any en curs, NO podrà participar l’any següent.

• Les inscripcions comencen a partir del dia 1 de desembre.

PREMIS: Es donaran tres premis, un per a cadascun dels tres primers 

classificats, juntament amb un lot de cafè, gentilesa de CAFÉS BRASILIA, un 

lot de vins de la Denominació d’Origen Tarragona, un lot de Vermut Miró i un 

record de participació a la resta dels concursants, juntament amb un paquet 

de Cafè Brasilia i una ampolla de Vermut Miró.

La comissió organitzadora de La Gran Festa de la Calçotada agraeix sincerament als mitjans de comunicació 

(premsa, ràdio i televisió) la col·laboració a la festa i la divulgació que hi donen.

A l’àrea
de Valls,
CALÇOTADES
DE NOVEMBRE
A ABRIL



XXVII CONCURS DE CULTIVADORS
DE CALÇOTS IGP "CALÇOT DE VALLS"

XXIII CONCURS DE SALSA DE
LA CALÇOTADA DE VALLS

El concurs se celebrarà el diumenge dia 26 de gener, a la plaça del Blat de Valls.

BASES DEL CONCURS:
• Els cultivadors que hi vulguin participar, hauran d'estar inscrits a la 
  IGP "Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls".
• Presentar 3 manats de calçots per cap (1 manat de 50 calçots i 2 manats de 25 calçots).
• Els calçots hauran d'haver estat calçats degudament i la cama de blanc del 
  calçot haurà de tenir una llargada de 15 a 25 cm i un diàmetre de gruix (mesurat 
  a 5 cms de l'arrel) d'entre 1,7 i 2,5 cms, segons estableixen les normes de la IGP.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ: Consell Regulador de la IGP 
"Calçot de Valls" - Tel. 977 60 05 21.

PREMIS: Es donaran tres premis, un per a cadascun dels tres primers classificats, juntament amb un lot de cafè, 
gentilesa de CAFÉS BRASILIA, i un lot de vins de la Denominació d’Origen Tarragona.  El guanyador del concurs 
rebrà una estada d’un cap de setmana per a dues persones a una Casa de Turisme Rural, gentilesa d’IGP Calçot de 
Valls. 
Hi haurà un premi especial per a la mota amb major nombre de calçots que reuneixin els nivells de qualitat exigits i que 
compleixin, per tant, les mides anteriorment esmentades.

Amb la finalitat d’estimular l’elaboració de la “Salsa Calçotada Valls” 
d’acord amb els cànons i costums tradicionals de Valls, es convoca el 
XXIII Concurs de Salsa de Calçots. A l’esmentat concurs hi poden 
participar totes les persones que ho desitgin.

BASES DEL CONCURS:
• Els concursants hauran de presentar 1/2 litre de salsa ja feta, envasada en un pot de vidre transparent.
• La recepció de les salses tindrà lloc de 10 a 12 h del matí al lloc del concurs situat a la Plaça del Blat.

INFORMACIÓ: Tels.  977 60 40 68  /  622 005 346

PREMIS: Es donaran tres premis, un per a cadascun dels tres primers classificats, juntament amb un  lot de cafè, 
gentilesa de CAFÉS BRASILIA, un lot de Salses Molí de Pomerí i un lot de vins de la Denominació d’Origen 
Tarragona.

INGREDIENTS PER L’ELABORACIÓ DE LA SALSA DE LA CALÇOTADA VALLS (per 4 persones)

100 gr. d’ametlles torrades, 30 gr. d’avellanes torrades, 4 ó 5 tomàquets vermells escalivats, 1 cabeça 
d’alls escalivats, 80 cl. d’oli d’oliva de Valls, 1/2  gotet de vinagre, 1 pebrot sec o pebre vermell dolç, 
julivert i sal.  Es pica tot bé a mà o amb la batedora.

La calçotada ha d’estar ben regada
amb vins i caves de l’Alt Camp.
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