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Amb el suport de:

ELS SEGADORS
Catalunya triomfant 

Tornarà a ser rica i plena. 
Endarrera aquesta gent 
Tan ufana i tan superba. 

Bon cop de falç! 
Bon cop de falç, 

Defensors de la terra, 
Bon cop de falç! 

Ara és l’hora, segadors, 
Ara és l’hora d’estar alerta, 

Per quan vingui un altre juny, 
Esmolem ben bé les eines. 

Bon cop de falç! 
Bon cop de falç, 

Defensors de la terra, 
Bon cop de falç! 

Que tremoli l’enemic 
En veient la nostra ensenya, 

Com fem caure espigues d’or, 
Quan convé seguem cadenes. 

Bon cop de falç! 
Bon cop de falç, 

Defensors de la terra, 
Bon cop de falç!

Aplec de Sant Eloi
Tàrrega | Setembre | 2022

Diada Nacional 
de Catalunya



DIMECRES, 7 DE SETEMBRE DE 2022
MARXA DE TORXES PER LA INDEPENDÈNCIA
21.30 h | PL. DE L’HORT DEL BARCELONÍ 
Concentració a  la plaça, on podreu adquirir la torxa per 
3 euros.
A les 22.00 h inici de la marxa  amb l’acompanyament de 
La Follia Brass Band.
Itinerari: c. de Joan Tous, c. de Joan Maragall, pl. del 
Carme, c. del Carme, pl. Major, c. de les Piques i pl. de les 
Nacions sense Estat.
Organitza | El Rostoll, Tàrrega per la Independència - 
ANC, La Soll i Òmnium Cultural

DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE DE 2022
APLEC DE SANT ELOI | PARC DE SANT ELOI 
Al llarg del matí, esmorzar tradicional amb coca i préssec 
que podreu adquirir a la parada dels Amics de l’Arbre, on 
també hi trobareu la rajola commemorativa de l’Aplec.

10.00 h | l’Ermita de Sant Eloi
Missa i en acabar, ball de Gegants amb l’Associació 
Cultural la Fal·lera Gegantera a l’Esplanada dels Dipòsits.
Organitza | Associació d’Amics de l’Arbre

11.00 h | Esplanada del Pou | Plaça de les Alzines
Jocs tradicionals amb Fefe i Companyia. 
Organitza | Regidoria de Cultura

11.00 h | Esplanada dels Dipòsits
XXXVII Concurs Nacional de Colles Sardanistes.
Amb l’actuació de la Cobla Tàrrega
Organitza | Agrupació d’Amics de la Sardana de Tàrrega

11.30 h | Plaça del germà Gonçal Crespo 
Inauguració de la nova plaça situada al vessant migdia 
de la serra, tocant al camí que mena a la Torre Morlans.
Organitza | Associació d’Amics de l’Arbre 

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
12.30 h | Pl. de Rafael Casanova
Ofrena floral de les autoritats i les entitats locals.
Presentació a càrrec d’Elisabet Talavera, presidenta de 
la Societat Ateneu.
L’acte inclourà la interpretació del cant d’Els Segadors 
amb la direcció de Mercè Salvadó.
Organitza | Ajuntament de Tàrrega

Benvolguts i benvolgudes,

Un altre any, i gairebé sense adonar-nos-en, hem arribat 
al mes de setembre i això, a Tàrrega, sempre és sinònim 
de festa i celebracions. Després de dos anys marcats 
per la pandèmia i per les restriccions que aquesta ha 
comportat, podrem tornar a gaudir, aquest any sí, de la 
tan anhelada normalitat que des del 2019 no omplia la 
nostra ciutat en aquestes jornades festives marcades 
per les arts escèniques al carrer, l’Aplec de Sant Eloi i la 
Diada de l’11 de setembre.

Del 8 a l’11 de setembre, se celebrarà FiraTàrrega 2022, 
una edició que sota el títol de “L’inesperat” ens permetrà 
reviure l’espontaneïtat i el caos ordenat que sempre 
han caracteritzat el principal esdeveniment cultural 
de la ciutat. Aquella possibilitat de sortir sense saber 
què et trobaràs, sense esperar res en concret però 
estant convençut que, en qualsevol cantonada o cruïlla, 
t’aturaràs perquè un espectacle et cridarà l’atenció 
mentre et dirigeixes, amb temps de sobres, cap a l’obra 
que tens marcada al teu programa de butxaca.

D’altra banda, enguany el diumenge 11 de setembre 
no només és el darrer dia de la Fira, sinó que també 
se celebra l’Aplec de Sant Eloi i la Diada de Catalunya. 
Durant tot el matí, tindran lloc les activitats proposades 
al programa de l’aplec a les quals us convidem a 
acompanyar-nos mentre gaudiu del que probablement 
és el paratge més emblemàtic de Tàrrega. Tot seguit, 
passat el punt del migdia, celebrarem l’acte institucional 
de commemoració de la Diada Nacional del nostre país, al 
qual tots sereu benvinguts. Hi serem presents amb flors 
i paraules i deixarem palès, sempre des del respecte i 
el bon fer, la nostra voluntat de caminar i de ser com a 
poble i el nostre afany de treballar, amb determinació i 
valentia, per assolir la tan anhelada República Catalana.

Desitjo que gaudiu d’aquests dies de festa, alegria i 
commemoracions fent-vos partícips de les diverses 
propostes que ompliran el calendari targarí a la primeria 
del mes de setembre.

Alba Pijuan Vallverdú
Alcaldessa de Tàrrega 


