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SALUTACIÓ
BenvolguTS TARGARINS I TARGARINES,

Som a les portes d’una de les celebracions més significatives de la nostra ciutat, que
combina cultura, tradició i identitat. Amb el mes de maig, arriben els dies de la Festa
Major en honor a les Santes Espines i la Mare de Déu de l’Alba i estic convençuda
que enguany serà molt especial perquè podrem reviure unes jornades festives sense
les restriccions i limitacions que van caracteritzar les edicions dels darrers dos anys a
causa de la pandèmia. Aquest 2022, la Festa Major recupera els carrers i places que
es tornaran a omplir de vida, música i color.
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 indrets de
la ciutat –des de la plaça Major o dels Àlbers fins a la llera de l’Ondara passant pel
Teatre Ateneu-, que permetran que tothom pugui participar de les arts, la música,
els balls populars, el teatre o els jocs infantils, entre altres propostes. No hi faltarà,
tampoc, la Firacóc, un reconegut complement de caràcter gastronòmic, organitzat
per la Regidoria de Promoció Econòmica, que aquesta edició recupera el seu format
tradicional. Tot plegat tindrà lloc entre els dies 12 i 15 de maig i es clourà amb el recuperat castell de focs.
D’altra banda, l’església de Santa Maria de l’Alba tindrà un especial protagonisme en
la festa arran de la commemoració del 350è aniversari de l’inici de la reconstrucció
d’aquest gran temple barroc-classicista, obra del tracista Fra Josep de la Concepció.
Serà en el marc d’aquesta efemèride que inaugurarem la darrera fase del cicle de pintures del muralista targarí Josep Minguell, que faran que aquest monumental edifici
aculli un dels exemples contemporanis de pintura al fresc més importants del món.
Només em resta convidar-vos, en nom de tota la Corporació, a participar activament
d’aquesta nostrada Festa Major, i desitjar-vos que gaudiu de tot el ventall de propostes que els propers dies ompliran el nostre espai vital d’alegria i celebració. Bona
Festa Major!
ALBA PIJUAN VALLVERDÚ

Alcaldessa de Tàrrega
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PROGRAMA

FESTA MAJOR de maig

TÀRREGA 2022
Dijous, 5 de maig
19.00 h · Sala Marsà

Inauguració exposició Lluís Trepat
Mostra de dibuixos a tinta xinesa i aquarel·la que formen part de
la col·lecció privada de l’artista Lluís Trepat (Tàrrega, 1925). Son
peces realitzades en base als viatges culturals en què va participar com a professor de dibuix de l’Escola d’Arts i Tècniques
de la Moda. En aquesta exposició veurem l’obra inèdita d’un
ninotaire català viatjant pel món, en la seva vessant més còmica
i de gran expressió plàstica. Oberta fins al 5 de juny.

Diumenge, 8 de maig
9.30 h · Parc Esportiu
Mitja Marató i 10 km Ciutat de Tàrrega
Organitza: 100x100 Fondistes

La Mitja Marató i 10 Km Ciutat de Tàrrega-Memorial Eduard
Garcia Piqué és una doble cursa de fons, que té lloc a Tàrrega
durant la primera quinzena del mes de maig. La cursa es va començar a celebrar l’any 2001 i l’any 2004 s’hi incorporà a més el
recorregut de la Mitja Marató (21,097 km). L’any 2008 va morir
dissortadament el que va ser fins aleshores soci fundador i vicepresident de l’entitat: Eduard Garcia Piqué. La cursa es convertí
a partir d’aquest moment en un memorial, un petit homenatge
a una persona dedicada a l’esport i a l’atletisme de fons de casa
nostra. Aquest 2022 arriba a la seva 21a edició.
18.00 h · Teatre Ateneu
El tocadiscos de Joan Fuster
El tocadiscos de Joan Fuster és un concert produït pel festival
de referència de la cançó d’autor, el Barnasants, que arriba a Tàrrega per primer, i ho fa cop amb un espectacle teatral prenyat
de música en viu. Un cop exhibit al País Valencià, la nostra ciutat n’acull l’estrena a Catalunya. Les cançons de Raimon, Lluís
Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Al Tall o Pi de la Serra
conformen la banda sonora de l’espectacle: Pau Alabajos, Cesc
Freixas, Mireia Vives, Feliu Ventura... canten en directe alguns
dels himnes més simbòlics de la generació predecessora i reten
homenatge a Joan Fuster en el centenari del seu naixement.
Preu: 15 e · Entrades a la venda a www.culturatarrega.cat
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Dimecres, 11 de maig
18.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Cantata Boix el Bruixot i la ciutat de Meravella,
a càrrec d’infants de 6è de les escoles de Tàrrega

Organitza: Comissió Brass Band del Pla Educatiu d’Entorn 0-20 de Tàrrega

L’alumnat de 6è d’educació primària de les escoles Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Maria Mercè Marçal, Escola Pia, Vedruna
Tàrrega i de cant coral de l’EMMT esdevenen cantaires sota la
direcció de l’escola de música. En la iniciativa també col·labora
d’Escola d’Arts Ondara.
20.00 h · Oficina Jove de l’Urgell
Noves maneres de fer fotos amb el mòbil
Organitza: Regidoria de Ciutadania, Educació i Treball

La Regidoria de Ciutadania, Educació i Treball i la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega organitzen el taller de fotografia i xarxes socials a càrrec de Gerard Cuberes, fotògraf, realitzador i pilot de drons. Només cal que portis el mòbil i tinguis
més de 12 anys.
22.00 h · Local d’Assaig Societat Ateneu
Assaig del Ball de l’Eixida
Et convidem a aprendre el Ball de l’Eixida, la nostra dansa més
tradicional, a càrrec de l’Esbart Albada que esdevindrà l’assaig
de l’acte que es durà a terme divendres.

Dijous, 12 de maig
De 9.00 h a 12.00 h · A la cruïlla del C. del Carme amb C. de Santa Anna
Programa especial de ràdio #FMTÀRREGA
Organitza: Ràdio Tàrrega

Les ones de Tàrrega retransmetran entrevistes als protagonistes
principals d’aquests dies. Es podrà seguir al dial 92.3 FM o
posteriorment al podcast de Ràdio Tàrrega.
12.00 h · Des del campanar de l’Església Parroquial (plaça Major)
Repic de campanes i sirollada amb Diables de BAT
Organitza: Parròquia de Tàrrega i BAT

Esclat de sons des dels diferents campanars de la ciutat i els
petards del grup de Diables de BAT.
18.30 h · Plaça Major
L’Eixideta
Organitza: Agenta i Associació Guixanet

Espectacle de cultura popular a càrrec dels infants de la ciutat
que tenen el protagonisme amb una cercavila de cultura popular.
20.30 h · Sala de Plens de l’Ajuntament
Pregó de Festa Major
Organitza: Ajuntament de Tàrrega

El pregó d’aquest any anirà a càrrec de Josep Ramon Sanahuja,
atleta targarí.
24.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Trio Kumbia
Trio kumbia és un grup de tres amics de Bellpuig unit per la diversió i la faràndula; la passió per la kumbia i el ritme calent és el
seu motor per oferir una sessió per no parar de ballar.
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Divendres, 13 de maig
9.30 h · Pavelló Club Natació Tàrrega
Matinal de bàsquet 3x3
Organitza: Club Natació Tàrrega

Equips masculins, femenins i mixtes participen en aquesta matinal lúdica i esportiva on el bàsquet esdevé el protagonista.
12.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Jocs Infantils amb Toc de Fusta
Organitza: Regidoria de Cultura

Treballant la fusta Toc de Fusta fan autòmats de gran format.
Aquesta companyia juga i fa jugar amb els mecanismes que ells
componen. Ho fan per als més menuts, sense oblidar que a tots
i totes ens agradaria algun cop tornar a ser nens i nenes. A Tàrrega aquesta vegada ens duran la proposta Els amics d’en Crusó.
13.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Concert amb l’Orquestra de Vent de l’Escola Municipal
de Música de Tàrrega i vermut popular
Organitza: Regidoria de Cultura

17.00 h i 18.30 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Cafè concert i ball amb l’Orquestra Banda Sonora
Coneixes el significat de la paraula festa? Banda Sonora, una
orquestra de Tàrrega, et convida a ballar!
17.30 h · Teatre Ateneu
Espectacle UAALAAAA!!!
amb Magic Girls - Next Generation
Les Next Generation són tres joves magues d’entre 14 i 15
anys de la comarca de l’Urgell acostaran al públic el fascinant
món de la màgia amb el seu nou espectacle familiar de màgia
ple d’humor i grans il·lusions, on s’inclou el seu famós número
de quick change (canvis de vestuari màgics) amb el qual ha sorprès en diferents festivals de màgia.
Preu: 5 € · Entrades a la venda a www.culturatarrega.cat
19.00 h · Des de la Plaça Major
Processó i Seguici Festiu de les Santes Espines
Organitza: Parròquia de Tàrrega i Associació Guixanet

La Festa Major reviu la Processó de les Santes Espines, acte solemne en què prendran part el consistori local i el Seguici Festiu
de la població. La processó transcorrerà pel carrer del Carme,
plaça del Carme, carrer d’Agoders i plaça Major.
20.00 h · Església Parroquial de Santa Maria de l’Alba
Solemne Ofici en honor a les Santes Espines, patrones
de Tàrrega
Organitza: Parròquia de Tàrrega

Ofici en honor a les Santes Espines. Presidirà Mons. Francesc
Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona. Missa concelebrada pels sacerdots de la Unitat Pastoral de Tàrrega i del bisbat.
21.00 h · Plaça Major
Eixida · Exhibició de balls tradicionals
Organitza: Regidoria de Cultura i entitats locals

La Festa Major atorga protagonisme als diversos elements del
folklore tradicional local. Autoritats i ciutadania ballaran l’Eixida,
la dansa típica de Tàrrega. Després, Balls de Bastonets amb
l’Esbart Albada; Ball de Gegants i Dansa dels Capgrossos amb La
Fal·lera Gegantera; Balls d’Arquets, Nans, Cavallets i Lo Tossino
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amb Guixanet; i una sardana d’exhibició amb l’Agrupació Amics
de la Sardana. La música en directe anirà a càrrec de la Cobla
Tàrrega i La Follia, una jove formació targarina de brass band
que conviu com a músics amb els Grallers de la Barra i que van
debutar a la Festa Major de l’any passat (2021).
23.30 h · Plaça dels Àlbers
Concert amb Tesa i Bredda
Tesa és una rapera d’Almussafes (València), abanderada de
l’escena de música urbana. La seva música es caracteritza pel
seu activisme, la seva combativitat i el fort contingut feminista
de les seves lletres. La cantant presenta el tercer treball, ‘Rap
d’arrel’ (Temps Record, 2022), una fusió de hip-hop i folk.
Bredda és un grup que va néixer a l’Urgell l’estiu del 2018. Fan
música en català d’un estil de fusió de rock, rap i reggae; a més,
van publicar el seu nou disc, Resiliència, el dia 18 de març de
2022, tota una novetat.
23.30 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Nit de música dance i electrònica amb Dj Hèctor Ortega
(Flaix FM) i Dj Lau
Hèctor Ortega és DJ i locutor, de fet, actualment està presentant el Flaix Matí, el programa despertador de Flaix FM, de 6 a
11 h en directe. Tot i això, amb altres tasques de producció fora
d’antena.
En DJ Lau es defineix com un apassionat de la música que es
dedica a ambientar qualsevol mena de festa, amb diferents estils musicals.

Dissabte, 14 de maig
11.00 h · Museu Tàrrega Urgell
Ral·li Fotogràfic Familiar
Et coneixes la ciutat com ningú, sabries descobrir els racons
amagats? Et proposem un Ral·li fotogràfic familiar perquè utilitzant la càmera del mòbil participis en aquesta gimcana per a
tots els públics.
11.30 h · Llera del riu Ondara
Vermut a la llera del riu
Organitza: Associació Agrat

Amb la participació de Lo Pati Podcast i la sessió de DJ Ventura.
12.00 h · Parròquia de Tàrrega
Solemne Ofici en honor de la Mare de Déu de l’Alba,
patrona de Tàrrega · Visita guiada de les noves pintures
del presbiteri (a 2/4 de 7 de la tarda)
Presidirà Mons. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona. Missa concelebrada pels sacerdots de la Unitat Pastoral de Tàrrega
i del bisbat.
Acabada la missa, a les 13.00 h, s’inauguraran les pintures del
presbiteri. Es faran diversos parlaments referents a les pintures
realitzades per Josep Minguell.
El mateix dissabte, a les 18.30 h es farà una visita guiada dels
diversos conjunts de frescos de la parròquia Sta. Maria de l’Alba,
realitzats per Jaume Minguell i Josep Minguell. La visita serà a
càrrec del mateix autor.
Organitza: Parròquia de Tàrrega
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De les 18.00 h a les 23.00 h · Espai MerCAT

FIRACÓC 2022
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

Amb la Festa Major torna la Firacóc, la parcel·la gastronòmica
que Tàrrega dedica a les diverses varietats de coca de recapte
i altres receptes de fleca com coca, panadons, orelletes, galetes o bunyols. Els expositors participants posaran a la venda els
tradicionals cocs (escalivada, carabassó, samfaina, arengada...)
al costat de propostes més innovadores. Delícies per al paladar
que faran de l’Espai MerCAT un punt de referència per als gourmets.
18.00 h · Des del C. Montsec
CorreTossino 2022 amb Band The Marxa, La Follia Brass
Band i Tiriki Trauki Fanfarrea
Organitza: Lo Tossino de l’Associació Guixanet

El Corretossino és un original correbars festiu que s’organitza
per la Festa Major de Maig, i que se celebra el dissabte a la
tarda des de l’any 2012. L’animat passacarrers transcorre per
diferents bars del centre de la ciutat al ritme de xarangues, on
lo Tossino és el tòtem a seguir i l’amfitrió de la festa. Aquest any
la música anirà a càrrec de Band The Marxa, La Follia Brass
Band i Tiriki Trauki Fanfarrea.
Recorregut: c/ Montsec, Av Balaguer, Av Catalunya, Pl. Carles Perelló, c/ Santa Maria, c/ Carme, c/ Agoders, Pl. Carme, Pl. Anselm
Clavé, Pl. Nacions.
18.30 h · Parròquia de Tàrrega
Visita guiada de les noves pintures del presbiteri
Recorregut pels diversos conjunts de frescos de la parròquia
Sta. Maria de l’Alba, realitzats per Jaume Minguell i Josep Minguell. La visita serà a càrrec del mateix autor.
Organitza: Parròquia de Tàrrega

19.30 h · Plaça del Carme
Exhibició de la secció infantil dels Diables de BAT.
I la colla infantil dels Diables Espetec d’Agramunt.
Organitza: Diables BAT

Recorregut: Pl. Del Carme, C/ del Carme.
El grup de Diables Infantils de BAT de Tàrrega neix oficialment
el 23 de juny de 2017 de la mà del grup de Diables BAT. Amb
ganes de fomentar la cultura del foc i els correfocs típicament
catalans en la canalla i poder fer unes festes molt més divertides i animades.
A partir de les 20.30 h · Plaça Major
La Nit del Tararot
Organitza: Associació Guixanet

·Sopar popular (a les 20.30 h, a la plaça Major)
·Espectacle i cercavila de cultura popular (a les 22.00 h, a la
plaça Major)
La Nit del Tararot és un espectacle de cultura popular de carrer que compta amb una participació directa de 700 persones.
Hi participen colles de cultura popular de Tàrrega i de fora vila.
Aquest any l’espectacle commemorarà els 350 anys de la nova
construcció de la Parròquia degut a l’ensorrament del campanar
i que ha acabat configurant el temple que tenim actualment.
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PUNT VIOLETA

DINS DE LA FESTA MAJOR DE MAIG DE TÀRREGA
La Festa Major disposarà per primera vegada d’un Punt Violeta contra les agressions
sexistes i la violència masclista. Serà un espai d’informació, prevenció i sensibilització, atès per personal qualificat. El Punt Violeta estarà ubicat en un dels mòduls de
l’Espai MerCAT, a la plaça de les Nacions sense Estat, el divendres 13 i el dissabte 14
de maig en horari nocturn, quan se celebraran els principals concerts.
Horaris d’obertura del Punt Violeta:
• Divendres 13 de maig, de les 23h a les 04h, a la Plaça de les Nacions sense Estat.
• Dissabte 14 de maig, de les 23h a les 06h, a la Plaça de les Nacions sense Estat.

23.45 h · Als carrers del nucli antic
Correfoc amb els Diables BAT i
Diables Espetec d’Agramunt.
Organitza: Grup de Diables BAT

El grup de Diables de BAT neix el 1986 de la mà del grup de
teatre BAT de Tàrrega, influenciats i ajudats pel Grup Comediants. Han realitzat diferents Correfocs i espectacles a la Fira
del Teatre al Carrer de Tàrrega, així com cloendes i inauguracions. També han participat en la cloenda de les Olimpíades 92
i Expocultura 94. Aquest any els acompanya la colla de Diables
Espetec d’Agramunt.
Recorregut: Pl.Major, C/ de l’Estudi, C/ de Lluís Folquet, C/ de la
font, C/ Major, Pl. Sant Antoni, C/ Sant Agustí, C/ Migdia, C/ de
les Piques, Pl. Major.
00.15 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Concert amb ROBA ESTESA +
LA TERRASSETA DE PREIXENS + LASTA SANCO
Organitza: Regidoria de Cultura

Roba Estesa és un octet musical femení i feminista català que
va néixer el 2013 al Camp de Tarragona; aquest grup canten en
català i fusionen les músiques urbanes i festives amb la instrumentació i melodies folk.
La Terrasseta de Preixens és un grup de música format a
Preixens el 2008 per components de Tàrrega, Cervera i Igualada
que han publicat quatre discs. La seva cançó “Final Feliç”, que
forma part del seu tercer treball, ‘Candidatura’, va ser la més
escoltada de la demarcació de Lleida a la plataforma Spotify el
juliol de 2015.
Lasta Sanco és una proposta musical nova formada per 4
membres de la Segarra, més concretament de Cervera, que té
un estil molt particular i que balla pel mestissatge i l’electrònica.
El nom del grup significa “última oportunitat” i aquest 2022 presenten el seu nou treball, ‘Esperanto’.

Diumenge, 15 de maig
9.00 h · Zona de lleure Felip Robinat (Càmping Municipal)
Matinal Motera
Organitza: Club Esportiu Motards Tàrrega

10.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
22è Obert d’Escacs Sub-16 i Partides Ràpides
Ciutat de Tàrrega
Organitza: Club d’Escacs Tàrrega

De les 10.00 h a les 14.00 h i de les 17.00 h a 21.30 h
Espai MerCAT

FIRACÓC 2022
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

Amb la Festa Major torna la Firacoc, la parcel·la gastronòmica
que Tàrrega dedica a les diverses varietats de coca de recapte
i altres receptes de fleca com coca, panadons, orelletes, galetes o bunyols. Els expositors participants posaran a la venda els
tradicionals cocs (escalivada, carabassó, samfaina, arengada...)
al costat de propostes més innovadores. Delícies per al paladar
que faran de l’Espai MerCAT un punt de referència per als gourmets.
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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
· Sistemes microinformàtics i xarxes
· Gestió administrativa
· Manteniment electromecànic
· Xarxes i estacions de tractament d’aigua < NOU

Preinscripció Del 17 al 23 de maig
Matrícula (alumnes 4rt d’ESO) De l’11 al 15 de juliol
Matrícula (resta d’alumnes) Del 18 al 22 de juliol

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
· Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
· Administració i finances (amb comerç internacional)
· Mecatrònica industrial (amb fred industrial)

Preinscripció Del 25 al 31 de maig
Matrícula Del 18 al 22 de juliol

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
· Auxiliar de manteniment i muntatge d’instal·lacions
elèctriques, aigua i gas
· Auxiliar de muntatge i manteniments informàtics

Preinscripció Del 2 al 13 de maig
Matrícula Del 4 al 15 de juliol

batxillerats
· Humanitats i ciències socials
· Ciències i tecnologia

Matrícula Del 23 al 29 de juny

11.30 h · Plaça de les Nacions sense Estat
33a Trobada de Gegants i Capgrossos
Organitza: La Fal·lera Gegantera Tàrrega

Cercavila gegantera que és tot un referent per a les agrupacions folklòriques del país. La Fal·lera Gegantera de Tàrrega
exerceix d’amfitriona de l’aplec, acostant fins a la capital de
l’Urgell l’encís de la cultura popular. En arribar la comitiva a la
plaça Major, s’oferiran les exhibicions de balls.
Recorregut: pl. Nacions sense Estat, c. Piques, c. Major, pl. Sant
Antoni, c. Hospital, pl. Centenari, c. Santa Clara, av. Catalunya,
c. Santa Anna, c. Carme, c. Torras i Bages, c. Agoders i pl. Major.
12.00 h i 17.00 h · Plaça del Carme
38è Aplec de Sardanes
Organitza: Amics de la Sardana de Tàrrega

Entreu a la rotllana i gaudiu al compàs de la dansa catalana sota
la frescor dels plataners del Pati amb la participació de Cobla
Tàrrega i Cobla Jovenívola d’Agramunt.
17.00 h i 19.00 · Plaça de les Nacions sense Estat
Cafè concert i Ball amb l’orquestra Cimarrón
L’Orquestra Cimarrón va néixer a Tortosa (Tarragona) i fins ara,
porten 42 anys pel món, amb més de 5.000 actuacions, milers
de quilòmetres i molts records!
És una de les orquestres amb més tradició i solera de Catalunya.
Una aposta segura per a qui li agradi ballar cançons d’abans i
d’ara. Amb gairebé mig segle a l’esquena, l’Orquestra Cimarrón
acumula diferents premis pel seu bon treball a sobre dels escenaris, una garantia que els seus directes són fantàstics per animar i fer sortir la pista de ball amb les millors versions musicals.
19.00 h · Teatre Ateneu
Presentació d’Opia, el primer treball discogràfic
del músic targarí Marcel Fabregat
L’artista targarí Marcel Fabregat (1986) llançarà el pròxim 2 de
maig Opia, el seu primer àlbum en solitari que anirà acompanyat
d’un espectacle amb llums i so immersiu ideat per a l’ocasió que
anirà de gira per tot el territori els pròxims mesos.
Marcel Fabregat, creador i investigador musical, va idear el seu
primer àlbum de música ambiental durant el confinament per la
pandèmia de la Covid i el projecte s’ha acabat convertint en un
concert en directe amb una escenografia original i un disseny
de llums fet a mida.
Preu: 10 e · Entrades a la venda a www.culturatarrega.cat
21.30 h · Espai Reguer
Assaig obert de FiraTàrrega 2022 amb Sound de Secà: +
Agafant com a punt de partida creatiu aquest símbol +, el de
sumar. Símbol que ajagut a terra es converteix en una cruïlla, un
lloc comú de l’espai públic i un punt d’encreuament d’itineraris
individuals que reivindiquem com a punt de trobada de desconeguts. Un encreuament creatiu, participatiu i nocturn.
+ és la cinquena producció de Sound de Secà, on parlen de sumar com a necessitat humana, de comunitat, esperança i complicitat.
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22.15 · Zona Parc Esportiu
Castell de focs
Un espectacle pirotècnic a càrrec de Pirotècnia Catalana. Els castells de focs d’aquest equip
són realitzats per experts pirotècnics amb maquinària d’última tecnologia per a garantir la
màxima fiabilitat i seguretat.
La passió que tenen per l’art ancestral del foc és el que defineix la seva feina. A més, els
caracteritza la passió i la voluntat d’oferir cada dia productes d’una excel·lent qualitat per
als seus esdeveniments més importants.

Després de la Festa Major recomanem...
Dilluns, 16 de maig
De 17.00 h a 21.00 h · Zona Parc Esportiu
Dia del Nen a les firetes i atraccions

Del 27 de maig al 5 de juny de 2022
Embarrat. Festival de Creació Contemporània
Una programació artística dedicada íntegrament a reivindicar la figura i l’obra del poeta i artista urgellenc Guillem Viladot (1922-1999) qui, des de la perifèria de Ponent, va ser un artista
inigualable que destacà pel seu pensament avantguardista, iconoclasta i rebel en un període
—les postimetries del franquisme— en el qual planava, per les comarques lleidatanes, un leridanismo ranci, moralitzant i insuportable. És per això que, en l’any en què es commemora el
centenari del seu naixement, l’Embarrat revisitarà i abraçarà, des de la mirada contemporània
dels i les artistes més emergents, l’obra i el pensament d’aquest creador polifacètic i universal,
alhora que oferirà al públic una programació de qualitat, en què l’art, la poesia, la música i el
pensament activaran, des de les naus industrials i modernistes del Museu Trepat de Tàrrega,
els engranatges de la cultura.

ACTES DE

FESTA MAJOR FAMILIAR

I PER A TOTS ELS PÚBLICS
Dimecres 11 de maig
18.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Cantata Boix el Bruixot i la ciutat de Meravella,
a càrrec d’infants de 6è de les escoles de Tàrrega
L’alumnat de 6è d’educació primària de les escoles Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Maria Mercè Marçal, Escola Pia, Vedruna
Tàrrega i de cant coral de l’EMMT esdevenen cantaires sota la
direcció de l’escola de música. En la iniciativa també col·labora
d’Escola d’Arts Ondara.
20.00 h · Oficina Jove de l’Urgell
Noves maneres de fer fotos amb el mòbil
La Regidoria de Ciutadania, Educació i Treball i la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega organitzen el taller de fotografia i xarxes socials a càrrec de Gerard Cuberes, fotògraf, realitzador i pilot de drons. Només cal que portis el mòbil i tinguis
més de 12 anys.

Dijous 12 de maig
18.30 h · Plaça Major
L’Eixideta
Amb l’Eixideta concedim el protagonisme als grups folklòrics de
la ciutat que tenen formacions infantils, amb una cercavila de
cultura popular.
De dijous 12 a dilluns 16 de maig · Zona Parc Esportiu
Firetes i atraccions

Divendres 13 de maig
9.30 h · Pavelló Club Natació Tàrrega
Matinal de bàsquet 3x3
Equips masculins, femenins i mixtes participen en aquesta matinal lúdica i esportiva on el bàquet esdevé el protagonista.
12.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Jocs Infantils amb Toc de Fusta
Treballant la fusta Toc de Fusta fan autòmats de gran format.
Aquesta companyia juga i fa jugar amb els mecanismes que ells
componen. Ho fan per als més menuts, sense oblidar que a tots i
totes ens agradaria algun cop tornar a ser nens i nenes. A Tàrrega aquesta vegada ens duran la proposta Els amics d’en Crusó.
13.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Concert orquestra de l’Escola Municipal
de Música de Tàrrega
Aquest concert anirà a càrrec de de l’Escola Municipal de Música de Tàrrega i, més concretament de l’agrupació que forma
l’Orquestra de Vent.
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Divendres 13 de maig
17.30 h · Teatre Ateneu
Espectacle UAALAAAA!!!
amb Magic Girls · Next Generation
Les Next Generation són tres joves magues d’entre 14 i 15
anys de la comarca de l’Urgell acostaran al públic el fascinant
món de la màgia amb el seu nou espectacle familiar de màgia
ple d’humor i grans il·lusions, on s’inclou el seu famós número
de quick change (canvis de vestuari màgics) amb el qual ha sorprès en diferents festivals de màgia.
Entrades a la venda a www.culturatarrega.cat

21.00 h · Plaça Major
Eixida · Exhibició de balls tradicionals
La Festa Major atorga protagonisme als diversos elements del
folklore tradicional local. Autoritats i ciutadania ballaran l’Eixida,
la dansa típica de Tàrrega. Després, Balls de Bastonets amb
l’Esbart Albada; Ball de Gegants i Dansa dels Capgrossos amb La
Fal·lera Gegantera; Balls d’Arquets, Nans, Cavallets i Lo Tossino
amb Guixanet; i una sardana d’exhibició amb l’Agrupació Amics
de la Sardana. La música en directe anirà a càrrec de la Cobla
Tàrrega i La Follia, una jove formació targarina de brass band
que conviu com a músics amb els Grallers de la Barra i que van
debutar a la Festa Major de l’any passat (2021).

Dissabte 14 de maig
11.00 h · Des del Museu Tàrrega
Ral·li Fotogràfic Familiar
Et coneixes la ciutat com ningú, sabries descobrir els racons
amagats? Et proposem un Ral·li fotogràfic familiar perquè utilitzant la càmera del mòbil participis en aquesta gimcana per a
tots els públics.
19.30 h · Plaça del Carme
Exhibició de la secció infantil dels Diables de BAT
i Espetec d’Agramunt
El grup de Diables Infantils de BAT de Tàrrega neix oficialment el
23 de juny de 2017 de la mà del grup de Diables BAT. Amb ganes
de fomentar la cultura del foc i els correfocs típicament catalans
en la canalla i poder fer unes festes molt més divertides i animades. Aquest 2022 hi ha convidada la colla infantil de Diables
Espetec d’Agramunt.
A partir de les 20.30 h · Plaça Major
La Nit del Tararot
· Sopar popular
(a 2/4 de 9 del vespre, a la plaça Major)
· Espectacle de cultura popular
(a les 10 de la nit, a la plaça Major)
La Nit del Tararot és un espectacle de cultura popular de carrer que compta amb una participació directa de 700 persones. Hi participen colles de cultura popular de Tàrrega i de
fora vila. Aquest any l’espectacle commemorarà els 350 anys
de l’ensorrament del campanar de la Parròquia i que va acabar
configurant el temple que tenim actualment.
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Bona Festa Major!
Polígon Industrial el Pla de Fonolleres · c/ A, Km 512 · 25218 FONOLLERES
Tel. 973 314 657 · Fax 973 313 502 · info@tpuiggene.com

Diumenge 15 de maig
11.30 h · Plaça de les Nacions sense Estat
33a Trobada de Gegants i Capgrossos
Cercavila gegantera que és tot un referent per a les agrupacions
folklòriques del país. La Fal·lera Gegantera de Tàrrega exerceix
d’amfitriona de l’aplec, acostant fins a la capital de l’Urgell
l’encís de la cultura popular. En arribar la comitiva a la plaça
Major, s’oferiran les exhibicions de balls.
Recorregut: pl. Nacions sense Estat, c. Piques, c. Major, pl. Sant
Antoni, c. Hospital, pl. Centenari, c. Santa Clara, av. Catalunya,
c. Santa Anna, c. Carme, c. Torras i Bages, c. Agoders i pl. Major.
21.30 h · Espai Reguer
Assaig obert de FiraTàrrega 2022 amb Sound de Secà: +
Sound de Secà agafa com a punt de partida creatiu aquest símbol +, el de sumar. Símbol que ajagut a terra es converteix en una
cruïlla, un lloc comú de l’espai públic i un punt d’encreuament
d’itineraris individuals que reivindiquem com a punt de trobada
de desconeguts. Un encreuament creatiu, participatiu i nocturn.

Dilluns 16 de maig
17.00 h · Zona Parc Esportiu
Dia del nen a les firetes i atraccions
Dilluns després de sortir de l’escola aprofita i puja a l’últim dia
de les atraccions i les firetes de la Festa Major de Maig de Tàrrega amb descompte.
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MÚSICA

FESTA MAJOR
Diumenge 8 de maig
18.00 h · Teatre Ateneu
El tocadiscos de Joan Fuster
Concert produït pel festival Barnasants que col·labora amb Tàrrega per primer cop. El tocadiscos de Joan Fuster recull les
cançons de Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi
Montllor, Al Tall o Pi de la Serra, que conformen la banda sonora
de l’espectacle, interpretades per: Pau Alabajos, Cesc Freixas,
Mireia Vives, Feliu Ventura... canten en directe alguns dels himnes més simbòlics de la generació predecessora i reten homenatge a Joan Fuster en el centenari del seu naixement.

TESA

Dimecres 11 de maig
18.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Cantata Boix el Bruixot i la ciutat de Meravella, a càrrec
d’infants de 6è de les escoles de Tàrrega
L’alumnat de 6è d’educació primària de les escoles Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Maria Mercè Marçal, Escola Pia, Vedruna
Tàrrega i de cant coral de l’EMMT esdevenen cantaires sota la
direcció de l’escola de música. En la iniciativa també col·labora
d’Escola d’Arts Ondara.

Dijous 12 de maig
24.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Trio Kumbia
El Trio kumbia és una formació de djs de tres amics de Bellpuig
units per la diversió i la faràndula; la passió per la kumbia i el
ritme calent és el seu motor per oferir una sessió per no parar
de ballar.

BREDDA

Divendres 13 de maig
13.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Concert orquestra de l’Escola Municipal
de Música de Tàrrega i vermut popular
Aquest concert anirà a càrrec de de l’Escola Municipal de Música de Tàrrega i, més concretament de l’agrupació que forma
l’Orquestra de Vent.
17.00 h i 18.30 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Cafè Concert i ball amb l’Orquestra Banda Sonora
Coneixes el significat de la paraula festa? Banda Sonora, orquestra de Tàrrega, et convida a ballar aquesta Festa Major!

ROBA ESTESA

23.30 h · Plaça Àlbers
Concert amb Tesa i Bredda
Tesa és una rapera d’Almussafes (València), abanderada de
l’escena de música urbana. La seva música es caracteritza pel
seu activisme, la seva combativitat i el fort contingut feminista
de les seves lletres. La cantant presenta el tercer treball, ‘Rap
d’arrel’ (Temps Record, 2022), una fusió de hip-hop i folk.
Bredda és un grup que va néixer a l’Urgell l’estiu del 2018. Fan
música en català d’un estil de fusió de rock, rap i reggae; a més,
van publicar el seu nou disc, Resiliència, el passat dia 18 de
març de 2022, tota una novetat.
LA TERRASSETA DE PREIXENS
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23.30 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Nit de música dance i electrònica amb
Dj Hèctor Ortega (Flaix FM) i Dj Lau
Hèctor Ortega és DJ i locutor, de fet, actualment està presentant el
Flaix Matí, el programa despertador de Flaix FM, de 6 a 11 h en directe. Tot i això, amb altres tasques de producció fora d’antena.
En DJ Lau es defineix com un apassionat de la música que es dedica
a ambientar qualsevol mena de festa, amb diferents estils musicals

Dissabte 14 de maig
12.30 h · Llera del riu Ondara
Vermut musical
18.00 h · Des del c/ Montsec
CorreTossino 2022 amb Band The Marxa, La Follia Brass Band
i Tiriki Trauki Fanfarrea
El Corretossino és un original correbars festiu. Aquest any la música
anirà a càrrec de Band The Marxa, La Follia Brass Band i Tiriki Trauki
Fanfarrea.
Recorregut: c/ Montsec, Av Balaguer, Av Catalunya, Pl. Carles Perelló,
c/ Santa Maria, c/ Carme, c/ Agoders, Pl. Carme, Pl. Anselm Clavé, Pl.
Nacions.
00.15 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Concert amb Roba Estesa +
La Terrasseta de Preixens + Lasta Sanco
Roba Estesa és un octet musical femení i feminista català que va
néixer el 2013 al Camp de Tarragona; aquest grup canten en català
i fusionen les músiques urbanes i festives amb la instrumentació i
melodies folk.
La Terrasseta de Preixens és un grup de música format a Preixens el
2008 per components de Tàrrega, Cervera i Igualada que han publicat
quatre discs. La seva cançó “Final Ffeliç”, que forma part del seu tercer
treball, ‘Candidatura’, va ser la més escoltada de la demarcació de Lleida
a la plataforma Spotify el juliol de 2015.
Lasta Sanco és una proposta musical nova formada per 4 membres
de la Segarra, més concretament de Cervera, que té un estil molt particular i que balla pel mestissatge i l’electrònica. El nom del grup significa “última oportunitat” i aquest 2022 presenten el seu nou treball,
‘Esperanto’.

Diumenge 15 de maig
17.00 h i 19.00 h · Plaça de les Nacions sense Estat
Cafè concert i Ball amb l’orquestra Cimarrón
L’Orquestra Cimarrón va néixer a Tortosa (Tarragona) i fins ara, porten
42 anys pel món, amb més de 5.000 actuacions, milers de quilòmetres
i molts records!
És una de les orquestres amb més tradició i solera de Catalunya. Una
aposta segura per a qui li agradi ballar cançons d’abans i d’ara. Amb
gairebé mig segle a l’esquena, l’Orquestra Cimarrón acumula diferents premis pel seu bon treball a sobre dels escenaris, una garantia
que els seus directes són fantàstics per animar i fer sortir la pista de
ball amb les millors versions musicals.
19.00 h · Teatre Ateneu
Presentació d’Opia, el primer treball discogràfic
del músic targarí Marcel Fabregat
L’artista targarí Marcel Fabregat (1986) llança el pròxim 2 de maig Opia, el
seu primer àlbum en solitari que anirà acompanyat d’un espectacle amb
llums i so immersiu ideat per a l’ocasió que anirà de gira per tot el territori
els pròxims mesos. Creador i investigador musical, idea el seu primer
àlbum de música ambiental durant el confinament per la pandèmia de la
Covid i el projecte s’ha acabat convertint en un concert en directe amb
una escenografia original i un disseny de llums fet a mida.
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ACTIVITATS

DE CULTURA POPULAR

I TRADICIONAL
Dimecres 11 de maig

22.00 h · Local d’Assaig Societat Ateneu
Assaig del Ball de l’Eixida
Aprèn el Ball de l’Eixida, la dansa més tradicional de Tàrrega,
amb l’Esbart Albada a l’assaig de l’acte que es durà a terme.

Dijous 12 de maig
12.00 h · Església Parroquial i Campanars de Tàrrega
Repic de campanes i Sirollada de Festa Major
Els campanars de la ciutat ofereixen un esclat de sons que clou
amb els petards del grup de Diables de BAT a l’Església Parroquial.
18.30 h · Plaça Major
L’Eixideta
Amb l’Eixideta concedim el protagonisme als grups folklòrics de
la ciutat que tenen formacions infantils, amb una cercavila de
cultura popular.
20.30 h · Sala de Plens de l’Ajuntament de Tàrrega
Pregó de Festa Major
El pregó d’aquest any anirà a càrrec de Josep Ramon Sanahuja,
atleta.

Divendres 13 de maig
19.00 h · Des de la Plaça Major
Processó i Seguici Popular a les Santes Espines
La Festa Major reviu la Processó de les Santes Espines, acte solemne en què prendran part el consistori local i el Seguici Festiu
de la població. La processó transcorrerà pel carrer del Carme,
plaça del Carme, carrer d’Agoders i plaça Major.
20.00 h · Parròquia de Tàrrega
Missa Solemne en honor a les Santes Espines,
Patrones de Tàrrega
Presidirà Mons. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona. Missa concelebrada pels sacerdots de la Unitat Pastoral de Tàrrega i
del bisbat. Participaran els capitans i capitanes amb l’assistència
de les autoritats targarines. Els cants propis de la festa aniran a
càrrec dels músics i cantaires de la Parròquia.
21.00 h · Plaça Major
Eixida · Exhibició de balls tradicionals
La Festa Major atorga protagonisme als diversos elements del
folklore tradicional local. Autoritats i ciutadania ballaran l’Eixida,
la dansa típica de Tàrrega. Després, Balls de Bastonets amb
l’Esbart Albada; Ball de Gegants i Dansa dels Capgrossos amb La
Fal·lera Gegantera; Balls d’Arquets, Nans, Cavallets i Lo Tossino
amb Guixanet; i una sardana d’exhibició amb l’Agrupació Amics
de la Sardana. La música en directe anirà a càrrec de la Cobla
Tàrrega i La Follia, una jove formació targarina de brass band
que conviu com a músics amb els Grallers de la Barra i que van
debutar a la Festa Major de l’any passat (2021).
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Dissabte 14 de maig
12.00 h · Parròquia de Tàrrega
Missa Solemne en honor de Santa Maria de l’Alba,
Patrona de Tàrrega
Presidirà Mons. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona. Missa concelebrada pels sacerdots de la Unitat Pastoral de Tàrrega
i del bisbat. Participaran els capitans i capitanes. Assistiran les
autoritats targarines. Els cants propis de la festa aniran a càrrec
de l’Orfeó Nova Tàrrega i dels músics i cantaires de la Parròquia.
Acabada la missa, a les 13h, s’inauguraran les pintures del presbiteri. Es faran diversos parlaments referents a les pintures realitzades per Josep Minguell. El mateix dissabte, a les 18.30 h
es farà una visita guiada dels diversos conjunts de frescos de
la parròquia Sta. Maria de l’Alba, realitzats per Jaume Minguell i
Josep Minguell. La visita serà a càrrec del mateix autor.
18.00 h · Des del c/ Montsec
CorreTossino 2022
El Corretossino és un original correbars festiu que s’organitza
per la Festa Major de Maig, i que se celebra el dissabte a la
tarda des de l’any 2012. L’animat passacarrers transcorre per
diferents bars del centre de la ciutat al ritme de xarangues, on
lo Tossino és el tòtem a seguir i l’amfitrió de la festa. Aquest any
la música anirà a càrrec de Band The Marxa, La Follia Brass Band
i Tiriki Trauki Franfarrea.
Recorregut: c/ Montsec, Av Balaguer, Av Catalunya, Pl. Carles Perelló, c/ Santa Maria, c/ Carme, c/ Agoders, Pl. Carme, Pl. Anselm
Clavé, Pl. Nacions.
19.30 h · Plaça del Carme
Exhibició de la secció infantil dels Diables de BAT
i Espetec d’Agramunt
El grup de Diables Infantils de BAT de Tàrrega neix oficialment
el 23 de juny de 2017 de la mà del grup de Diables BAT. Amb
ganes de fomentar la cultura del foc i els correfocs típicament
catalans en la canalla i poder fer unes festes molt més divertides i animades.
Aquest 2022 hi ha convidada la colla infantil de Diables Espetec
d’Agramunt.
Organitza: Grup de Diables de BAT

20.30 h · Plaça Major
La Nit del Tararot
·Sopar popular (a 2/4 de 9 del vespre, a la plaça Major)
·Espectacle de cultura popular (a les 10 de la nit, a la plaça Major)
La Nit del Tararot és un espectacle de cultura popular de carrer que compta amb una participació directa de 700 persones. Hi participen colles de cultura popular de Tàrrega i de
fora vila. Aquest any l’espectacle commemorarà els 350 anys
de l’ensorrament del campanar de la Parròquia i que va acabar
configurant el temple que tenim actualment.
Organitza: Associació Guixanet
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23.45 h · Als carrers del nucli antic
Correfoc amb els Diables de BAT i Espetec d’Agramunt
El grup de Diables de BAT neix el 1986 de la mà del grup de teatre BAT de Tàrrega, influenciats i ajudats pel Grup Comediants.
Han realitzat diferents Correfocs i espectacles a la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega, així com cloendes i inauguracions. També han participat en la cloenda de les Olimpíades 92 i Expocultura 94. Aquest any els acompanya la colla de Diables Espetec
d’Agramunt.
Recorregut: Pl.Major, C/ de l’Estudi, C/ de Lluís Folquet, C/ de la
font, C/ Major, Pl. Sant Antoni, C/ Sant Agustí, C/ Migdia, C/ de
les Piques, Pl. Major.

Diumenge 15 de maig
11.30 h · Plaça de les Nacions sense Estat
33a Trobada de Gegants i Capgrossos
Cercavila gegantera que és tot un referent per a les agrupacions
folklòriques del país. La Fal·lera Gegantera de Tàrrega exerceix
d’amfitriona de l’aplec, acostant fins a la capital de l’Urgell
l’encís de la cultura popular. En arribar la comitiva a la plaça
Major, s’oferiran les exhibicions de balls.
Recorregut: pl. Nacions sense Estat, c. Piques, c. Major, pl. Sant
Antoni, c. Hospital, pl. Centenari, c. Santa Clara, av. Catalunya,
c. Santa Anna, c. Carme, c. Torras i Bages, c. Agoders i pl. Major.
12.00 h · Parròquia de Tàrrega
Festa de Sant Isidre, patró dels Pagesos
12.00 h i 17.00 h · Plaça del Carme
38è Aplec de Sardanes
Entreu a la rotllana dels Amics de la Sardana de Tàrrega i gaudiu
al compàs de la dansa catalana sota la frescor dels plataners
del Pati amb la participació de Cobla Tàrrega i Cobla Jovenívola
d’Agramunt.
22.15 h · Zona Parc Esportiu
Castell de focs
Un espectacle pirotècnic a càrrec de Pirotècnia Catalana. Els
castells de focs d’aquest equip són realitzats per experts pirotècnics amb maquinària d’última tecnologia per a garantir la
màxima fiabilitat i seguretat.
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FIRACÓC
34è APLEC DEL CÓC
I MOSTRA DE PRODUCTES
DE FLECA
Dissabte 14 de maig
Espai MerCAT, de les 18 h a les 23 h

Diumenge 15 de maig

Espai MerCAT, de les 10 h a les 14 h i de les 17 h a les 21.30 h

Enguany recupera el format tradicional després que l’any passat s’adaptés a la situació de pandèmia. Organitzat per la Regidoria de Promoció Econòmica, l’esdeveniment és una plataforma gastronòmica que aposta, en el marc de la Festa Major, per
les especialitats artesanes de fleca del territori. És, en essència,
un gran aparador de la coca de recapte si bé també dona cabuda a altres elaboracions de fleca dolça i salada com pans de
pessic, coques, panades, bunyols o panadons. No hi faltaran
les varietats tradicionals del cóc urgellenc fets amb escalivada,
llonganissa o arengada a més d’elaboracions singulars que incorporen nous ingredients.
La convocatòria aplegarà una vintena d’expositors a l’Espai
MerCAT. A més de Tàrrega, els expositors participants provindran de Bellcaire d’Urgell, Bellpuig, Bellvís, La Fuliola, Lleida,
Mollerussa i Menorca. L’esdeveniment compta amb el suport
del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, certificant així el
caràcter referent de la Firacóc dins el sector de la fleca artesana. A més de la compra de productes, el públic també podrà fer
tastets de les receptes proposades ja que l’organització posarà
a la venda tiquets de 4 degustacions al preu de 6 euros.
Tallers familiars de fleca
D’altra banda, i com a activitats paral·leles, s’impartiran els tallers de fleca per a petits i grans, de caràcter gratuït (places
limitades). Destaca la participació d’Esther Martí, de Cal Castellets de Tàrrega, reconeguda com una de les millors forneres de
Catalunya per l’Associació Panàtics, dedicada a la promoció del
pa de qualitat, i que anualment convoca “La Ruta del Bon Pa” a
la recerca de les millors fleques del país.
També es vendran tiquets degustació a preu de 6 e (una tira de
4 degustacions al preu de 6 euros).

TALLERS
Dissabte 14 de maig
Taller de galetes decorades amb Judit Solé de Lo Ressò de
Torregrossa.

Diumenge, 15 de maig
Taller de coca de recapte amb Ester Martí de Forn de pa Cal
Castellets de Tàrrega.
Taller de pa caragol amb Manel Llaràs de Forn de pa i pastisseria Llaràs de Lleida.

37

PROGRAMA

FESTA MAJOR de maig TÀRREGA’22
Dijous, 5 de maig
Sala Marsà, 19 h

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ LLUÍS TREPAT

Diumenge, 8 de maig
Parc Esportiu, 9:30 h

MITJA MARATÓ I 10 KM CIUTAT DE TÀRREGA · MEMORIAL EDUARD GARCIA PIQUÉ

Teatre Ateneu, 18 h

EL TOCADISCOS DE JOAN FUSTER

DimECRES, 11 de maig
Plaça de les Nacions sense Estat - 18 h

CANTATA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Oficina Jove de l’Urgell - 20h

TALLER DE FOTOGRAFIA I XARXES SOCIALS

Local d’Assaig Societat Ateneu, 22 h

ASSAIG DEL BALL DE L’EIXIDA

DiJOUS, 12 de maig
Cruïlla C. Carme - C. Santa Anna, de 9 h a 12 h

PROGRAMA ESPECIAL #FMTÀRREGA

Des del campanar de l’Església Parroquial, 12 h

REPIC DE CAMPANES I SIROLLADA AMB DIABLES DE BAT

Plaça Major, 18.30 h

L’EIXIDETA

Sala de Plens de l’Ajuntament, 20.30 h

PREGÓ DE FESTA MAJOR

Plaça de les Nacions sense Estat, 24 h

TRIO KUMBIA

DiVENDRES, 13 de maig
Club Natació Tàrrega, 9:30 h

3X3 DE BÀSQUET

Plaça Nacions sense Estat, 12 h

JOCS INFANTILS AMB TOC DE FUSTA

Plaça de les Nacions sense Estat, 13 h

CONCERT ORQUESTRA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TÀRREGA I VERMUT POPULAR

Plaça de les Nacions sense Estat, 17 h i 18.30 h

CAFÈ CONCERT I BALL AMB L’ORQUESTRA BANDA SONORA

Teatre Ateneu, 17.30 h

ESPECTACLE UAALAAAA!!! AMB MAGIC GIRLS - NEXT GENERATION

Des de la Plaça Major, 19 h

PROCESSÓ I SEGUICI FESTIU DE LES SANTES ESPINES

Parròquia de Tàrrega, 20 h

SOLEMNE OFICI DE LES SANTES ESPINES

Plaça Major, 21 h

EIXIDA, EXHIBICIÓ DE BALLS TRADICIONALS

Plaça dels Àlbers, 23.30 h

CONCERT AMB TESA I BREDDA

Plaça de les Nacions sense Estat, 23.30 h

NIT DE MÚSICA DANCE I ELECTRÒNICA AMB DJ HÈCTOR ORTEGA (FLAIX FM) I DJ LAU

DiSSABTE, 14 de maig
Museu Tàrrega, 11 h

RAL·LI FOTOGRÀFIC FAMILIAR

Llera del riu Ondara, 11.30 h

VERMUT A LA LLERA DEL RIU

Parròquia de Tàrrega, 12 h

SOLEMNE OFICI EN HONOR DE LA MARE DE DÉU DE L’ALBA, PATRONA DE TÀRREGA

Espai MerCAT, de les 18 h a les 23 h

FIRACÓC 2022

Des del C. Montsec, 18 h

CORRETOSSINO 2022 AMB BAND THE MARXA, LA FOLLIA BRASS BAND I TIRIKI TRAUKI FANFARREA

Parròquia de Tàrrega, 18.30 h

VISITA GUIADA A LES PINTURES MURALS

Plaça del Carme, 19.30 h

EXHIBICIÓ DE LA SECCIÓ INFANTIL DELS DIABLES DE BAT I LA COLLA INFANTIL DIABLES
ESPETEC D’AGRAMUNT

Plaça Major, a partir de les 20.30 h

LA NIT DEL TARAROT

Als carrers del nucli antic, 23.45 h

CORREFOC AMB ELS DIABLES BAT I DIABLES ESPETEC D’AGRAMUNT

Plaça de les Nacions sense Estat, 00.15 h

CONCERT AMB ROBA ESTESA + LA TERRASSETA DE PREIXENS + LASTA SANCO

DIUMENGE, 15 DE MAIG
Zona de lleure Felip Robinat, 9 h

MATINAL MOTERA

Plaça de les Nacions sense Estat, 10 h

22È OBERT D’ESCACS SUB-16 I PARTIDES RÀPIDES CIUTAT DE TÀRREGA

Plaça de les Nacions sense Estat, d’10 h a 14 h i
de 17.00 h a 21.30 h

FIRACÓC 2022

Plaça de les Nacions sense Estat, 11.30 h

33A TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS

Plaça del Carme, 12 h i 17 h

38È APLEC DE SARDANES

Plaça de les Nacions sense Estat, 17.30 h i 19 h

CAFÈ CONCERT I BALL AMB L’ORQUESTRA CIMARRÓN

Teatre Ateneu, 19 h

PRESENTACIÓ D’OPIA, EL PRIMER TREBALL DISCOGRÀFIC DEL MÚSIC TARGARÍ MARCEL FABREGAT

Espai Reguer, 21.30 h

ASSAIG OBERT DE FIRATÀRREGA 2022 AMB SOUND DE SECÀ: +

Zona Parc Esportiu, 22.15 h

CASTELL DE FOCS

Dilluns, 16 de maig
Parc Esportiu, de 17 h a 21 h

DIA DEL NEN A LES FIRETES I ATRACCIONS

DEL 27 DE MAIG AL 5 DE JUNY
Crèdits

Museu Trepat de Tàrrega
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