
PROGRAMA



US ANIMEM A GRAVAR-VOS O A FER-VOS
FOTOS MENTRE PARTICIPEU ALS
CONCURSOS, CUINEU O, SIMPLEMENT,
VISUALITZEU EL CONTINGUT. 
ETIQUETEU @FMTARREGA i ANIREM
REPLICANT TOT EL QUE PUGUEM PER
COMPARTIR-HO AMB TOTHOM.

INFORMACIÓ BÀSICA

LA PRÀCTICA TOTALITAT DE LES
ACTIVITATS D'AQUEST PROGRAMA
S'EMETRAN EN STREAMING DES DEL
COMPTE D'INSTAGRAM DE @FMTARREGA

TOT I SER UNA FESTA MAJOR DIFERENT i
EN UNA SITUACIÓ COMPLICADA,
DISFRUTEM-LA i VIVIM-LA, 
ÉS LA NOSTRA!

Organitzada des del teixit associatiu i
amb el suport de la Regidoria de Cultura.



09:00h - RÀDIO DES DE CASA
 
12:00h - REPIC DE CAMPANES
 
12:30h - INICI GIMNCANA VIRTUAL
 
18:00h -  INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ FM
 
20:00h - APLAUDIMENTS SANITARIS
 
20:05h - BALL DE L'ÀLIGA DE TÀRREGA
 
20:15h  - EIXIDA de Festa Major
 
 
20:30h - HIMNE DE LA PATRONA

DIMECRES, 13 DE MAIG

Des de l'emisora de Ràdio Tàrrega (92.3)

Des de tots els campanars de la ciutat.

De la mà de GòTIC Tàrrega.

Mostra virtual hitòrica sobre la FM de la mà de l'Arxiu Comarcal.

Als balcons de tot el poble, especial menció al CAP i a les residències.

Cantat des dels balcons, rentransmès per Ràdio Tàrrega (92.3)
Versió original + Versió "Flèndit"

Ball del seguici popular targarí + 
EIXIDA CONFINADA: Balla-la des de casa, retransmesa per
Ràdio Tàrrega (92.3)

Retransmissió del Ball de l'Àliga d'altres anys.



10:00h - CONCURS DE DIBUIXOS 
 
11:00h -  XERRADA: 150 ANYS DELS             
                GEGANTS DE LA MERCÈ
 
12:30h - CONCERT-VERMUT AMB 
                MARUJA LIMÓN
 
13:00h -  MENÚ DE FESTA MAJOR
 
17:00h - CAFÈ-CONCERT AMB 
                CLARA PEYA
 
18:00h - CANÇO DEDICADA
 
19:00h  - PREGÓ DE FM CONFINADA
 

DIJOUS, 14 DE MAIG

Concurs per a infants de La Fal·lera Gegantera per difondre el 150è
aniversari Gegants de La Mercè.

Amb la participació de Pere Agea, Albert Fitó i moderat per Gemma
Peris.

1r plat: Canelons (La Cava) + 2n plat: Bacallà Targarí (Níam) + 
postre: Albades (El Pati) + cóc (Dit i Fet).

Pregó a càrrec de l’il.lustre targarí Josep Maria Ganyet,
conegut tecnòleg per les seves aparicions a mitjans com TV3 i
RAC1.

Des de l'emisora de Ràdio Tàrrega (92.3)



11:00h - PICAMPANAR
 
 
 
18:00h - EIXIDETA
 
 
 
20:00h - NIT ELECTRÒNICA AMB 
                   Dj LAU,
                   Dj Bernat Márquez,
                   Dj Moncho
                  Jay Blax

DIVENDRES, 15 DE MAIG

Per no perdre la tradició, no pot faltar el Picampanar. 
Els Pic’s de Tàrrega obriran el campanar virtualment per poder
gaudir de les meravelloses vistes que ens aporta del nostre
monument i de la seva història.

Pregó del gran Pregoner, per donar el tret de sortida a
l'Eixideta Confinada 
+ Emissió vídeo resum de l'Eixideta 
+ Vídeo de Targalets i Targalots & Targafera 
+ Lectura del conte Guixanet 2020 (en format sorpresa)



10:30h - FiraCÓC - XEFS TARGARINS/ES
 
 
 
12:00h -  VERMUT TARGARÍ CONFINAT
 
 
 
                FÓRMULES EXPRES
 
 
16:45h -  TTV QUIZZ - FINAL EDITION
 
 
18:00h - CORRETOSSINO - CONFINED         
                EDITION

DISSABTE, 16 DE MAIG

A la nostra Festa Major no hi poden faltar els Cocs. Tres grans
Xefs de la nostra Vila realitzaran un LIVE a instagram on ens
ensenyaran com preparar la massa, i algunes curiositats, propietats
i tres receptes diferents; de la més típica a la més gourmet i també
ens explicaran perquè tradicionalment mengem Cóc a Tàrrega.

Los Hidrogel, grup revelació integrat per dos targarins exiliats en
un pis de Barcelona, han sortit 54 dies al seu balcó per animar els
seus Veïns. Després d'aconseguir el "balcó platino" de los 40
Balconeos de Barcelona, conduiran a través d'Instagram LIVE el
Gran CoroVermut del Reguer amb connexions a diversos balcons
targarins i actuacions de Carlitos Miñarro i Her Majesty.

Servei de Vermut de Festa Major a càrrec dels Trucs del cau de
Tàrrega. Demana el teu vermut a domicili i te'l porten a casa
seguint totes les mesures higièniques. Comandes: 692 09 33 06

No hi ha FM sense Correstossino, i és que aquest any no els veurem
al carrer però sí dins de l'Scape Room Tossinaire. Quines sorpreses
en preparen per a aquest any?

En directe pel LIVE del compte de FM es podrà seguir l'edició final
del popular Quizz, els participants hi podran accedir des d’un enllaç
extern i respondre en directe. Qui guanya s'emporta un xec regal
de 50€ a @restaurantstarrega.



19:00h - CORREFOC INFANTIL DESDE         
                CASA
 
20:15h - DESCONFINA LA GITANA QUE      
                PORTES DINS
 
 
22:00h - CONCERT DE FESTA MAJOR 
                AMB SUU
 
 
22:45h - LA NIT DEL TARAROT
 
 
23:30h - PD VERRIZÉ ON AIR

DISSABTE, 16 DE MAIG

Retransmissió del 1er correfoc infantil confinat de la ciutat, de la
mà dels Diablets de la BAT.

Tornen les Gitanes de La Soll!  Si no les vau poder gaudir, aquest
dissabte des de casa o del terrat, prepareu el mòbil i la copa de vi
que ja no us les podreu treure del cap!

La popular cantant barcelonina amb més de 83.000 seguidors a
Instagram havia d’actuar a la Plaça de les Nacions aquesta Festa
Major. Tot i el confinament, oferirà un concert des de casa seva per
a tots els targarins/es a l’Instagram Live de @fmtarrega

Trio targarí de moda. Punxen de tot i sempre amb alegria. Només
tenen una condició: masclistes, feixistes i homòfobs not welcome a
les seves festes.

Reviu els millors moments de la història de la Nit del Tararot amb
el resum i mapping que ha preparat Guixanet per aquesta FM.



 
 
 
10:30h - TROBADA DE GEGANTS I 
                CAPGROSSOS
 
 
11:00h - SARDANES
 
 
12:00h - JAM SESSION AMB SOMSWING
                FÓRMULES EXPRES
 
 

DIUMENGE, 17 DE MAIG

De la mà de Carles Vall, dansarem el ball més tradicional del nostre
país.

Servei de Vermut de Festa Major a càrrec dels Trucs del cau de
Tàrrega. Demana el teu vermut a domicili i te'l porten a casa
seguint totes les mesures higièniques. Comandes: 692 09 33 06

Retransmissió dels millors moments de la trobada de gegants i
capgrosos de la Festa Major de l'any passat + anunci del guanyador
del concurs de dibuix.



16:30h - TORNEIG DE BOTIFARRA 
                ONLINE - ESPECIAL FESTA 
                MAJOR
 
17:30h - BALL DEL FANALET AMB 
               ORQUESTRA MEDITERRANEA
 
19:00h - TARDA DE TEATRE AMB 
                LISÍSTRATA 2.0
 
 
 
22:00h - CLOENDA DE FESTA MAJOR 
                ENCESA i “ESPECTACLE 
                PIROTÈCNIC”

DIUMENGE, 17 DE MAIG

Torneig online de botifarra, organitzat per la Soll. Inscripcions a
través del formulari que trobaras al link de la bio de @fmtarrega

Castell de focs des de diversos punts de la ciutat, mira'l des dels
balcons o des del mateix streaming.

“Lisístrata 2.0 (o el final de l’eterna discòrdia entre Tàrrega i
Cervera)”. L’Agrat vol compartir amb les targarines i els targarins
aquell 22 d’octubre, en què la festa i la cultura es van donar la mà
per acabar amb la rivalitat entre les dues capitals de comarca.
#EntrePopesNoHiHaFronteres



Un any més, queda clara la importància del
teixit associatiu targarí que no ha dubtat,
en cap moment, en col·laborar i participar
activament d'aquesta Festa Major
confinada. L'essència de la Festa Major de
Tàrrega no la qüestionarà ni aquest maleït
COVID-19.

Aquests dies de
confinament, cultura i
festa, guarneix el teu
balcó per celebrar-ho
amb tothom.
Queda't a casa
i gaudeix-ho!




