


 SALUDA
FESTES DE SETEMBRE 2020

Benvolguts targarins i targarines, 

Enguany arribem al setembre mig any després que la 
realitat que coneixíem, que la nostra normalitat –abans 
fins a cert punt banalitzada i potser titllada de rutinària-, 
canviés radicalment amb la inesperada arribada de la 
pandèmia del Covid-19.

Han estat mesos durs: llargues setmanes de confi-
nament total; el greu patiment de malalts de totes les 
edats i la insuperable mort de conciutadans, de vega-
des en total solitud; un desconfinament lent i progres-
siu que ens ha dut a una etapa de represa en què a la 
crisi sanitària, encara vigent, s’ha sumat una greu crisi 
social i econòmica d’efectes encara incalculables; i un 
nou mantra per fer front a una evolució incerta de la si-
tuació que vivim – mascareta, distància física i higiene 
de mans.

És així com arribem a aquest mes de setembre, que ens 
duu la inevitable transformació de la celebració més 
emblemàtica del nostre municipi,  FiraTàrrega, que al 
llarg de quaranta anys ha esdevingut la marca cultu-
ral més reconeguda de la ciutat. Enguany es reinventa 
i celebra una edició especial, present a les xarxes amb 
La Llotja Virtual, a la nostra ciutat a través del programa 
de Suport a la Creació  i també arreu del territori amb el 
naixement del Circuit Nòmada.

I aprofitem doncs aquests dies, ara amb carrers orfes 
dels milers de visitants que estem acostumats a rebre, 
per dur a terme unes petites i extraordinàries Festes de 
Setembre: “festes” perquè intentarem recuperar, sem-
pre seguint totes les mesures de prevenció requerides, 
alguns dels actes que s’havien de celebrar durant la 
Festa Major de Maig, cancel·lada i viscuda des del con-
finament; i “extraordinàries” perquè són excepcionals 
i només aquest 2020 ocuparan aquest segon cap de 
setmana de setembre.

Dins dels actes programats hi trobem, com cada any, 
l’Aplec de Sant Eloi, una de les tradicions més arrelades 
a la nostra vila, que tindrà lloc al Parc de Sant Eloi el diu-
menge 13 de setembre i al qual us convidem a acom-
panyar-nos fent-vos partícips de les activitats proposa-
des mentre gaudiu del que probablement és el paratge 
més emblemàtic de Tàrrega.

També celebrarem la Diada Nacional de Catalunya amb 
un acte institucional lamentablement marcat, un any 
més, per la injusta situació que viuen els nostres presos 
i preses, i les persones exiliades. Hi serem presents amb 
flors i paraules i deixarem palès, sempre des del respec-
te i el bon fer, la nostra voluntat de caminar i de ser com 
a poble i el nostre anhel de treballar, amb determinació i 
valentia, per assolir la República Catalana. Hi sereu tots 
benvinguts.

Desitjo que, sempre amb prudència i respectant totes 
les mesures de seguretat, gaudiu d’aquests dies i de to-
tes les activitats proposades.

Alba Pijuan Vallverdú
Alcaldessa de Tàrrega



DIJOUS 10 DE SETEMBRE

10.00 h  |  Esplanada dels dipòsits
ORIENTA’T PEL PARC | 
RECORREGUT VIRTUAL FAMILAR AL PARC DE SANT ELOI
Des de l’esplanada dels Dipòsits, GòTIC Tàrrega ens convida a passar un matí diferent, tot redescobrint alguns 
racons singulars i el ric patrimoni arquitectònic i natural que atresora el pulmó verd de la ciutat de Tàrrega. Cada 
equip familiar caldrà que disposi almenys d’un dispositiu mòbil per anar descodificant els codis QR de la ruta.

Organitza: GòTIC Tàrrega
Inscripcions a: www.culturatarrega.cat o al tel. 973 312 960

13:00 h  |  Pl. de les Nacions sense Estat
VERMUT MUSICAL
Amb el duet targarí FIGUES D’UN ALTRE PANÉ

Organitza: La Soll

18:00 h  |  Pl. de les Nacions sense Estat
CAFÈ-CONCERT
Amb l’ORQUESTRA GLACÈ

20:00 h  |  Pl. dels Comediants | Sala Marsà
PASSEIG D’ANIVERSARI. 150 ANYS DELS GEGANTS DE LA MERCÈ

Inauguració (a la plaça dels Comediants) de l’exposició dedicada als 150 anys dels gegants del barri de la Mercè. 
Acte d’homenatge a una de les entitats de cultura popular amb més tradició de la ciutat. 

Amb reserva prèvia a www.culturatarrega.cat o al tel. 973 312 960

22:00 h
ENCESA SIMBÒLICA DE TORXES
Encesa simbòlica de torxes per la república catalana 

Organitza: El Rostoll, Tàrrega per la Independència - ANC, La Soll i Òmnium Cultural.
Col•labora: Grallers de la Barra de l’Associació Guixanet



11.00 h  |  Pl. Rafael Casanova
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Ofrena floral a càrrec de les autoritats i les entitats locals.
L’acte inclourà la interpretació del cant d’Els segadors.

Amb reserva prèvia: www.culturatarrega.cat o al tel. 973 312 960

> 18.00 h  |  Pl. de les Nacions sense Estat
MÀGIA I MICROTEATRE
MÀGIC MINGO, JAM MÀGIA I MICROTEATRE

Organitza | La Soll

22:00 h  |  Pl. de les Nacions sense Estat
NIT DOCUMENTAL SOBRE FIRATÀRREGA
Projecció de peces audiovisuals que parlen sobre el passat, el present 

i el futur de la Fira i de l’espai públic.

Col·labora | FiraTàrrega

Amb reserva prèvia: www.culturatarrega.cat o al tel. 973 312 960

DIVENDRES 11 DE SETEMBRe



18.00 h  |  Col·legi Maria-Mercè Marçal
ESPECTACLE FAMILIAR
Espectacle familiar Titiritriki a càrrec de ZUM ZUM TEATRE.

Amb reserva prèvia: www.culturatarrega.cat o al tel. 973 312 960

19.30 h  |  Pl. de les Nacions sense Estat
MOSTRA DE CULTURA POPULAR TARGARINA
Mostra de Cultura Popular Targarina amb:
ASSOCIACIÓ GUIXANET, LA FAL·LERA GEGANTERA, ESBART ALBADA i LA SOLL.

Amb reserva prèvia: www.culturatarrega.cat o al tel. 973 312 960

22.00 h  |  Càmping Municipal
CONCERT AMB THE TARGARIANS I JOAN GARRIGA I EL 
MARIATXI GALÀCTIC
Presentació en directe dels nous treballs discogràfics dels targarins
The Targarians Crida amb mi! (ska-reggae)
 i Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic El ball i el plany (rumba).

A partir de les 21.15 h venda de begudes de proximitat i del cóc de Tàrrega.
Preu del concert: 5 euros. Venda d’entrades a www.culturatarrega.cat

DISSABTE 12 DE SETEMBRE

11.30 h  |  Pl. de les Nacions sense Estat
DEBAT CULTURAL
Debat sobre el model cultural targarí en temps de confinaments

Organitza | La Soll

13.00 h  |  Pl. de les Nacions sense Estat 
VERMUT POPULAR
Vermut-musical amb el trio targarí PD VERRIZÉ



DIUMENGE 13 DE SETEMBRE
APLEC DE SANT ELOI | PARC DE SANT ELOI
Tot el matí esmorzar tradicional amb coca i préssec. 

10.00 h  | l’Ermita de Sant Eloi
Missa

10.30 h  |
Ball de Gegants
amb La Fal·lera Gegantera.

Recordeu que a la parada dels Amics de l’Arbre trobareu la rajola commemorativa de l’Aplec.

Organitza | Associació d’Amics de l’Arbre

>11.00 h  |  Esplanada del Pou | Plaça de les Alzines
JOCS TRADICIONALS
Jocs tradicionals amb Fefe i Companyia.

>11.00 h  |  Esplanada dels Dipòsits
XXXVI Concurs Nacional de Colles Sardanistes
Amb la Cobla Tàrrega

Organitza | Agrupació d’Amics de la Sardana de Tàrrega

13.00 h  |  Pl. de les Nacions sense Estat
VERMUT POPULAR
Vermut-musical amb el grup PERIFÈRICS,

que presentarà el seu nou treball El destino de lo absurdo

18.00 h  |  Pl. de les Nacions sense Estat
CAFÈ-CONCERT
Amb l’orquestra BANDA SONORA

20.00 h  |  Pl. dels Comediants
PRESENTACIÓ 26a TEMPORADA DE TEATRE
Espectacle NO MORE SHAKESPEARE a càrrec de Ramon Simó i Joan Alavedra. 

Gratuït amb reserva prèvia a www.culturatarrega.cat o al tel. 973 312 960



RECORDEU
ATURAR LA COVID
ÉS responsabilitat
de tots i totes 

Mantingueu la distància 
de seguretat 1,5 m

Ús obligatori de la 
mascareta,

recomanable a  partir de 
6 anys

Higienitzeu-vos sovint 
les mans

amb gel hidroalcohòlic 
abans d’entrar

i després de sortir dels 
espais.

Per assistir als actes
indicats amb reserva prèvia:

 973 312 960
 www.culturatarrega.cat
De dilluns a diumenge de 12 h a 14 h
Divendres i dissabte de 19 h a 21 h

• Els actes són amb aforament limitat.

• Els menors de 16 anys hauran d’accedir amb el pare, la mare o un tutor legal.

• Serà obligatori l’ús de la mascareta.

• Tots els productes del vermut-musical, cafè-concert o tast gastronòmic s’hauran de consumir a la taula assignada.
   Els tiquets dels productes s’adquiriran al recinte.

• Cal utilitzar els dispensadors de gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada del recinte.

• Uns cop dins del recinte es recomana no moure’s de la cadira assignada per tal d’evitar encreuaments.

• Eviteu l’ús del WC. En cas de necessitat contacteu amb l’organització.

• No hi haurà mitja part ni programa de mà.

• Caldrà accedir a l’hora que us indiquem en el correu electrònic de confirmació per evitar aglomeracions.

• Totes aquestes mesures es poden veure modificades segons l’estat actual de la propagació de la Covid-19.




