Que veure a Tàrrega
Entre els pobles del municipi podem visitar:
[A]- El lloc de Claravalls ja es troba documentat l’any 1099 en
l’acta de consagració de l’església de Guissona. L’any 1172
Bernat de Fluvià, senyor de Claravalls, donà el castell al seu
germà Guillem. L’any 1394 passà a mans de Ponç de Ribelles i
el 1422 el rei Alfons va vendre aquestes terres i el castell a la
Universitat de Tàrrega.
Claravalls ha tingut molts fills il·lustres o personatges importants.
El senyor Guillem, que serví al rei Alfons el Cast i el seu fill Pere
el Catòlic. Lluís de Claravalls i Miquel, capità de la Coronela de
Barcelona, després de 1714, a qui Felip V li confiscà tots els béns.
[B]- Altet i el seu Castell.
La forma que té el poble fa pensar que antigament
havia estat emmurallat i amb portals d’entrada al
carrer de Baix i al del Centre. La història del poble va
molt lligada amb la del castell que també és conegut
amb el nom de Castell de l’Ofegat, nom que li ve ja
de l’any 1133 quan en el testament de Gombau i la
seva muller, deixen al seu fill Bernat, unes cases que
tenien a “Kastrum Offegat. L’indret donà origen a un
llinatge del mateix nom, així s’anomenaven Guillem de l’Ofegat o Pere de
l’Ofegat. Vers el segle XII el castell i el terme passaren a mans del monestir de
Santes Creus a l’Alt Camp, encara que no tardà massa temps a desprendre’s
d’ell, ja que l’any 1324 el rei Jaume II concedí a Arnau Messeguer, senyor del
castell, el dret d’entrar vi a la vila de Tàrrega. A finals del segle XV el lloc
prengué el títol de baronia ja que la seva senyora fou la baronessa de Soldevila.
Més tard, l’any 1559, la seva filla Elisabet va vendre el castell i el terme al
Consell General de Tàrrega. A finals del segle XVI Altet quedà quasi despoblat i
més tard va viure com a municipi independent, fins que l’any 1969 s’agregà a
Tàrrega.
A la ciutat de Tàrrega:
[C]-El Parc de Sant Eloi. Turó i ermita
L’altre indret de visita més que recomanable és
l'ermita i el parc de Sant Eloi, situat en un turó
pròxim al nord-est de Tàrrega. Des d'allà es poden
contemplar les millors vistes de la capital urgellenca i
disposar d’amplis passejos de pins, alzines i oliveres i
racons romàntics, vora l'ermita del segle XIII.
Impressionant edifici el de la [D]- Farinera Balcells. Va ser
projectat per l’enginyer Ramon Casanovas Degollada i construït
entre els anys 1922 i 1929.
És un edifici propi de l’eclecticisme que combina algun element
modernista i altres del noucentisme més contemporani.
L’edifici es troba força deixat i caldria una bona restauració per
condicionar-lo per alguna altra activitat

L’any 2012 s’inaugurà el [E]- Museu de la
Mecanització Agrària J. Trepat, situat a l’antiga
fàbrica de Cal Trepat, per a la difusió del patrimoni
industrial; es pot observar tot el procés de fabricació
i una col·lecció de maquinària agrícola.
La fàbrica Trepat, popularment coneguda com “Cal
Trepat” fou el principal productor de maquinària
agrícola a l’estat espanyol durant el segon terç del segle XX. Passejar per dintre
les seves naus ens transportarà cap a un passat marcat pel dia a dia del treball
a l’interior de la fàbrica."
A la [F]- Plaça de Sant Antoni, del segle XIV, s'hi
troba l'església del mateix nom que consta d'un
campanar d'espadanya en què s'observa l'escut
d'armes dels Ardèvol, promotors i benefactors de
l'obra. L'església ha estat objecte de nombroses
reformes al llarg dels segles. L'actual façana es troba
custodiada per dues rèpliques de les escultures dels
apòstols
que
ornamentaven
l'antiga
església
parroquial gòtica, els originals de les quals es poden contemplar al Museu
Comarcal de l'Urgell.
[H]- El Museu Comarcal de l’Urgell, fundat l’any
1994, es localitza a Cal Perelló. Acull seccions
d’arqueologia, art, història, numismàtica i paleontologia.
Entre d’altres elements d’exposició hom hi troba
ceràmica, fòssils, restes arquitectòniques, monedes,
medalles, pintures i fotografies. El museu és la seu
social del Grup de Recerques de les Terres de Ponent.
El [I]- Carrer Major acull el Museu Comarcal de
l'Urgell, situat a Cal Perelló, edifici que conserva les
Sales Nobles dels segles XVIII i XIX. S'hi pot visitar
les sales d'arqueologia del món ibèric i romà i
l'espai "Tragèdia al Call - Tàrrega 1348" sobre el
llegat jueu medieval.

La [J]- Plaça Major acull [K]- l'Ajuntament, la Parròquia i
l'edifici modernista de la Cambra de Comerç. [L]- L'Església
de Santa Maria de l'Alba és de línies barroques classicistes i
atorga espectacularitat a la plaça. La planta té una nau
principal amb capelles laterals, cúpula i cimbori. El campanar
de planta quadrada i torre vuitavada és de gran alçada. La
Casa Consistorial té una façana d'inspiració renaixentista
datada de l'any 1674 i es pot apreciar el conjunt escultòric de
la portada que representa l'escut de la vila. La creu de terme
gòtica és una acurada rèplica de l'original, que es pot admirar
al Museu Comarcal de l'Urgell.

El [M]- Carrer del Carme és un dels més
comercials de la ciutat i compta amb diverses
cases senyorials i porxades gòtiques del segle
XIV. En aquest carrer vianalitzat hi trobem
l'antic Palau dels Marquesos de la Floresta,
avui seu de la Mútua Intercomarcal, exponent
del romànic civil català del segle XIII. Al
mateix carrer i davant del Palau dels
Marquesos de la Floresta trobem una
residència senyorial, exemple d'estil gòtic.
Al [N]- Carrer de Santa Anna, també vianalitzat, s'hi troba la Casa Càrcer,
d'estil modernista (línia jujolista) amb ornamentació arabesca.
Al bell mig de la ciutat trobem la [O]- Plaça del Carme,
coneguda popularment com el Pati, amb els característics
cafès, bars i terrasses al seu voltant, la qual ha esdevingut el
centre neuràlgic de la ciutat. S'hi poden contemplar diferents
monuments: un dedicat al compositor targarí Ramon
Carnicer (1789-1855), qui fou un dels músics de gènere líric
més destacats a Europa durant la primera meitat del segle
XIX. A l'altre extrem de la plaça s'alça el monument als
Països Catalans, realitzat pel reconegut escultor valencià
Andreu Alfaro l'any 1981.
Enllaç: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1b_G3d90v5cx4UAo_xyH1zDqQzro&usp=sharing

