
 

 
 

 

SALUDA - #FMTàrrega2021 

Benvolguts targarins i targarines, 

El mes de maig és un dels més destacats a Tàrrega quant a activitat cultural i 

tradicional: arriben els dies de celebració en honor a les nostres patrones, les 

Santes Espines i la Mare de Déu de l’Alba, i això vol dir actes de Festa Major. 

Malauradament, enguany, la pandèmia que estem vivint no ens permetrà 

encara gaudir-ne amb tota la seva intensitat. L’any passat, el confinament va 

obligar-nos a reformular la nostra festa gran que, amb la inefable col·laboració 

del teixit associatiu de la ciutat, es va viure als balcons i a les xarxes socials. 

Aquest 2021 farem un pas endavant i tornarem als carrers, poc a poc, però: 

amb aforaments reduïts, reserves prèvies, àrees perimetrades, gel 

hidroalcohòlic, mascareta, distàncies de seguretat i prudència màxima. Però hi 

serem, hi sereu, i tornarem a gaudir de la cultura i de les nostres tradicions.  

 Des de la Regidoria de Cultura, i amb la complicitat de les associacions i 

entitats targarines, hem programat una sèrie d’actes de caire divers en diferents 

punts de la ciutat - des del càmping a la plaça de l’Estanyol de Sant Eloi, 

passant per la plaça Major i l’Hort del Barceloní -, que permetran que, d’una 

manera ordenada i sense aglomeracions, tothom pugui gaudir d’allò que més li 

agrada: música tradicional o moderna, balls populars, teatre o jocs infantils, 

entre altres. Tot emmarcat entre els dies 12 i 16 de maig, amb el pregó com a 

tret de sortida a càrrec de Llorenç Corbella, en homenatge a la 40a edició de 

FiraTàrrega que tindrà lloc al setembre, i la clausura amb un espectacle estàtic 

de diables i el recuperat i entranyable castell de focs. 

 Només em resta desitjar que torneu, amb precaució, l’alegria i els colors a 

carrers i places, sabent-vos mereixedors de l’alenada d’aire fresc que aquestes 

jornades festives portaran a la nostra estimada ciutat.  
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