
12 Dimecres
REPIC DE CAMPANES I 
SIROLLADA AMB DIABLES DE BAT
12.00 h - des del campanar de l’Església Parroquial de Santa 
Maria de l’Alba (plaça Major) 
Esclat de sons des dels diferents campanars de la ciutat i els petards 
del grup de Diables de BAT. Organitza: Parròquia de Tàrrega i BAT.

L’EIXIDETA 
18.30 h - Teatre Ateneu  
Espectacle de cultura popular a càrrec dels nens i nenes
Concedim el protagonisme als infants de la ciutat. La celebració 
s’obrirà amb un breu parlament a càrrec de l’associació Fal·lera Ge-
gantera de Tàrrega pel 150 anys dels gegants del barri de la Mercè.
Organitza: Agenta i Associació Guixanet. 

PREGÓ A CÀRREC DE LLORENÇ CORBELLA
20.00 h - plaça dels Comediants  
El pregó d’enguany anirà a càrrec de l’escenògraf Llorenç Corbella, 
que va ser director artístic de la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega 
i que ha viscut l’evolució d’aquest certamen, que enguany arriba a 
la 40a edició.

GIMCANA DE CULTURA POPULAR
Al llarg de tot el dia - diferents punts de la ciutat  
Del dimecres 12 al diumenge 16 de maig l’Associació Guixanet ha 
preparat una gimcana audiovisual que cal seguir amb codis QR per 
difondre la cultura popular de la ciutat. La gimcana constarà de 14 
punts molt cèntrics de Tàrrega i tindrà una durada de 2 hores apro-
ximadament. Organitza: Associació Guixanet.

13 Dijous
PROGRAMA ESPECIAL #FMTÀRREGA
De 9.00 h a 12.00 h - estudis de Ràdio Tàrrega
Les ones de Tàrrega retransmetran entrevistes als protagonistes prin-
cipals d’aquests dies. Es podrà seguir al dial 92.3 FM o posteriorment 
al podcast de Ràdio Tàrrega. Organitza: Ràdio Tàrrega. 

CIRC HISTÒRIC RALUY: VEKANTE SESSIÓ INAUGURAL
18.30 h - c. de Salvador Espriu (al costat de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra).   Organitza: Circ Històric Raluy.

OBERTURA EXPOSICIÓ: 
ALQUÍMIA FEMENINA DE MONIQUE VAN STEEN
19.00 h - Gerart Gallery. Organitza: Gerart Gallery.

OFICI DE LES SANTES ESPINES
19.00 h - Església Parroquial de Santa Maria de l’Alba (plaça 
Major). Organitza: Parròquia de Tàrrega.

EIXIDA · EXHIBICIÓ DE BALLS TRADICIONALS
20.30 h - Teatre Ateneu  
La Festa Major atorga protagonisme als diversos elements del folklo-
re tradicional local. Amb la participació d’entitats de cultura popular 
de Tàrrega i amb música en directe, que anirà a càrrec de la Cobla 
Tàrrega i els Grallers de la Barra. Organitza: Regidoria de Cultura i 
entitats locals.

14  Divendres
CIRC HISTÒRIC RALUY
D’11 h a 13 h - c. de Salvador Espriu (al costat de la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra).    Portes obertes a les instal·lacions 
del Circ Històric Raluy. Organitza: Circ Històric Raluy.

ORIENTA’T PEL PARC
D’11.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 18.00 h - punt de trobada 
plaça de les Alzines  
Recorregut d’orientació familiar al parc de Sant Eloi (durant la resta de 
dies, es pot dur a terme l’activitat per lliure). Us convidem a redescobrir 
alguns racons singulars i el ric patrimoni arquitectònic i natural del pul-
mó verd de Tàrrega, tot posant a prova les vostres capacitats d’orienta-
ció, de concentració i de treball en equip. Activitat popular, gratuïta i no 
competitiva. Organitza: gòTIC Tàrrega. 

SOLEMNE OFICI EN HONOR DE LA MARE DE DÉU 
DE L’ALBA, PATRONA DE TÀRREGA
12.00 h - Església Parroquial de Santa Maria de l’Alba (plaça 
Major). Organitza: Parròquia de Tàrrega.

CONCERT: 2PRINCESESBARBUDES
12.00 h - Camp dels Escolapis  
 Som 8.000 anys abans de Crist. Queden molt lluny els temps en què 
els humans eren caçadors i recol·lectors, i uns nous costums comen-
cen a estendre’s per tot el món. Tot? No, tot no! Una petita comunitat 
s’hi resisteix. Les 2princesesabarbudes es posen en la pell dels pri-
mers humans per explicar-nos la seva vida i costums.
Concert familiar amb cançons pop plenes d’humor tocades amb ins-
truments petits i de joguina. Us quedareu de pedra!
Organitza: Museu Tàrrega Urgell i Regidoria de Cultura.

CONCERT: ORQUESTRA MEDITERRÁNEA
18.00 h - Camp dels Escolapis  
L’Orquestra Mediterránea oferirà una audició de les millors cançons 
d’avui i de sempre.

PSIKE, MARKELIÑE
CIRCUIT NÒMADA DE FIRATÀRREGA
21.30 h - plaça de l’Hort del Barceloní  
WARNING! DO NOT REMOVE THIS COVER. I si el nostre cap fos un 
d’aquests aparells dels quals podem treure la coberta? En aquest 
espectacle de carrer, un actor mostra la seva frustració perquè no 
aconsegueix del públic el reconeixement desitjat. Unes rialles burle-
tes surten del «gran cap» que hi ha en escena. En l’intent de silenciar 
aquestes veus provocadores, l’artista afronta els fantasmes de la seva 
consciència, en un viatge oníric i farcit de vulnerabilitats a la recerca 
de l’acceptació per part dels altres.

15 Dissabte
JOCS INFANTILS 
AMB TOC DE FUSTA 
I TOMBS CREATIUS
11.30 h - Camp dels 
Escolapis i parc de 
Sant Eloi.

VERMUT MUSICAL AMB KILIMAK + BAND THE MARXA
13.oo h - La Soll (pl. de les Nacions sense Estat)  
Organitza: Tossino de l’Associació Guixanet.

CONCERT: AMB LA FOLLIA I CARLITOS MIÑARRO
13.00 h - Camp dels Escolapis  
La Follia és una jove formació targarina de brass band que conviuen 
com a músics amb la formació dels Grallers de la Barra.
Carlitos Miñarro i Pep Lladó presenten el seu espectacle La Rumba 
Blanca, amb col·laboració del violinista Xavier Reyes.

CONCERT: 
INMOTION SAX QUARTET
13.00 h - pl. de l’Estanyol 
de Sant Eloi  
Inmotion Sax Quartet són Joan 
Clavé, Pau Clavé, Eduard Seguí i 
Jaume Aligué. Un quartet de saxos 
creat el 2017 a Tàrrega que busca 
donar a conèixer i difondre la mú-
sica per a saxo.

TIRADA DE BITLLES CATALANES
16.00 h - c. de la Plana (al costat del Club Natació)
Organitza: Club Bitlles Tàrrega.

MERCAT DE LES ANTIGUITATS I LES ARTS
Tota la tarda, al carrer del Carme
El tercer dissabte de mes, de 5 de la tarda a 9 del vespre, teniu la 
possibilitat de comprar tota classe de peces antigues i de segona 
mà a Tàrrega. Amb distància de seguretat, mascareta i gel hidro-
alcohòlic. Organitza: Centre Cultural de Tàrrega. 

CONCERT: THE TYETS I THE GOLIARDS COLLECTIVE
Divendres 14, 20.00 h - Càmping Municipal  

The Tyets venen de Mataró amb un nou estil sota el braç: el trapetón. O el que és el mateix, una barreja de 
trap i reggaeton sovint fusionats amb ritmes llatins, tot en català. Lluny de servir-se de lletres i referències 
pròpies d’aquests estils musicals, els The Tyets opten per lletres fàcilment digeribles amb un punt còmic i 
amb referències a situacions i vivències quotidianes amb què tothom pot empatitzar.

The Goliards Collective és un projecte musical 
sorgit de vuit amics que han compartit gran part 
de la seva formació musical a les aules del Taller 
de Músics de Barcelona. La seva proposta passa 
pel filtre de les músiques jamaicanes els temes 
més insígnies del jazz i de l’època daurada del 
swing, així com els hits que van arribar a dalt de 
tot de les llistes radiofòniques mundials de la mà 
d’estrelles com Madonna, The Beatles, Alicia Keys 
o Amy Winehouse. Amb participació targarina.



16  Diumenge
PRIMER BIOBLITZ DE LA CIUTAT DE TÀRREGA 
Matí - Finca del Pla de Lluçà   . Organització i informació a: 
Grup d’Ecologia i Medi Ambient (GEMA). Amb l’assessorament de Ser-
gi Sales (ornitòleg), Maria José Chesa (liquenòloga) i Albert Tarragó 
(botànic) per realitzar els diferents mostrejos de camp necessaris per 
poder inventariar la biodiversitat de la finca. Un bioblitz és un esdeve-
niment de caire científic per dur a terme una recerca de les diferents 
espècies que es poden trobar en una àrea determinada amb l’asses-
sorament de biòlegs. L’objectiu és registrar tantes espècies com sigui 
possible durant un període de temps establert.

MERCAT DEL COC
De 10.00 h a 20.00 h - pl. del Carme
Firacoc s’ha adaptat a les noves circumstàncies amb un nou format, 
un Mercat del coc Km 0, on es dona preferència a la venda de cocs 
tradicionals. Amb una exclusiva representació de parades de forns de 
pa i pastisseries de Tàrrega, però, per motius obvis, sense tallers ni 
degustacions, un format de mercat, però de cocs de Tàrrega.

XX TORNEIG D’ESCACS CIUTAT DE TÀRREGA
10.00 h - Pl. de les Nacions sense Estat  
Organitza: Club d’Escacs Tàrrega

VERMUT MUSICAL DE FM AMB BREDDA I TALKUAL
12.00 h - La Soll (pl. de les Nacions sense Estat)  
Organitza: Associació Agrat

CONCERT: ORQUESTRA SATURNO
18.00 h - Camp dels Escolapis  
L’Orquestra Saturno amb músics d’arreu del territori oferirà una au-
dició de les millors cançons d’avui i de sempre

AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA COBLA TÀRREGA
18.30 h - pl. del Carme  
Organitza: Regidoria de Cultura / Amics de la Sardana.

CONCERT: CLARA PEYA 
19.00 h - Teatre Ateneu  

  Preu: 5 € (entrades a culturatarrega.cat) 
L’artista premi Nacional de Cultura Clara Peya arriba al Teatre 
Ateneu amb una de les primeres actuacions del seu nou tour, 
amb què presenta els temes del treball discogràfic Perifèria.
 

ESPECTACLE DE FOC 
AMB DIABLES INFANTILS I DIABLES BAT 
21.00 h - Càmping Municipal  
Organitza: Diables BAT i Regidoria de Cultura

CASTELL DE FOCS 
22.00 h - des de diferents punts de la ciutat
Per motius de seguretat, tingueu en compte que cal diversificar els 
punts d’observació de l’espectacle, si no ho podeu fer des de casa.

EXPOSICIONS
Sala Marsà (c. de la Vilanova, 10)
CRÒNICA D’UN PINTOR DE FRESCOS. 
TÀRREGA-FLORÈNCIA DE JOSEP MINGUELL
Dijous, divendres de 19 a 21 h | dissabtes i diumenges de 12 a 14 h.

Gerart Gallery (av. de Josep Trepat, 4)
ALQUÍMIA FEMENINA DE MONIQUE VAN STEEN
Dilluns a divendres de 18.30 a 20.30 h | dissabtes de 10 a 13 h.

Museu Tàrrega Urgell (c. Major, 11)
PALAU FERRÉ, ARQUETIPS PICTÒRICS
De dilluns a dimecres de 12 a 14 h, dijous i divendres de 12 a 14 h 
i de 19 a 21 h, dissabtes d’11 a 14 h i de 19 a 21 h. 
Diumenges i altres festius d’11 a 14 h.

CONCERT: MARUJA LIMÓN I GERTRUDIS
15 Dissabte - 20.00 h - Càmping Municipal  

Maruja Limón és una formació musical que presenta una varietat 
d’influències que transiten entre els ritmes llatins, la música mediter-
rània i el pop, articulades totes amb arrel flamenca. Són compositores 
i arranjadores dels seus temes, que reflecteixen les seves personali-
tats i la seva complicitat.

Gertrudis arriba a Tàrrega amb el seu treball No em dóna la gana, 
un nou disc que consolida la banda com una de les més importants 
del circuit de la música festiva del país. Per primer cop hi incorpo-
ren vents, amb pinzellades de música electrònica que fan créixer el 
seu estil musical a nous horitzons.

www.culturatar rega.cat

MERCAT DEL COC 
De 17.00 h a 21.00 h - pl. del Carme
Firacoc s’ha adaptat a les noves circumstàncies amb un nou 
format, un Mercat del coc km 0, on es dona preferència a la 
venda de cocs tradicionals. Amb una exclusiva representació de 
parades de forns de pa i pastisseries de Tàrrega. Per motius ob-
vis, sense tallers ni degustacions, un format de mercat, però de 
cocs de Tàrrega. Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica. 

TEATRE: CASATS PER AMOR A LA PASTA
20.00 h - Teatre Ateneu 
Una mare vídua i tres filles, arruïnades pel seu ritme de vida, es 
llancen a la cacera d’un marit milionari. Tant és qui sigui el se-
nyor. L’únic que compta és que tingui un bon compte corrent per 
sostenir el luxe que aparenten. A tot això, hi posaran cullerada la 
Justa, una minyona molt especial, i l’administrador de les finan-
ces, enamorat d’una de les filles. Autoria: Lluís Coquard. Direcció: 
Joan Ribó. Organitza: Grup de Teatre BAT.    Aportació: 10 
euros · Carnet Jove: 5 euros · Venda d’entrades a La Botiga del 
Museu (c. Major, 11) i a les taquilles del Teatre Ateneu des d’una 
hora abans de la funció.
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Tota la programació es pot veure subjecta a canvis amb motiu 
de les modificacions de restriccions per la pandèmia.

 ACTIVITATS AMB RESERVA ANTICIPADA OBLIGATÒRIA
Totes les activitats seran amb aforament limitat i seguint les 
normatives de seguretat i accés per prevenir la covid-19. 
Es podran reservar localitats al web culturatarrega.cat. 
 
INFORMACIÓ IMPORTANT
 
Indicacions a seguir per accedir als recintes a causa de la covid-19
• Els menors de 16 anys hauran d’accedir amb el pare, la mare 
 o un tutor legal.
• Serà obligatori l’ús correcte de la màscara en totes les activitats.
• Cal utilitzar els dispensadors de gel hidroalcohòlic que hi haurà 
 a l’entrada del recinte.
• Un cop ocupada la localitat, us demanem de no moure-us-en 

fins que acabi l’acte 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, si escau, per evitar aglomeracions.

Per a més informació, podeu contactar al correu electrònic 
infocultura@tarrega.cat o al telèfon 973 312 960.


