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A dalt, vista de la font del
Congrés, bastida el 1910.
A sota, vista de la serra
de Sant Eloi, amb l’ermita
dels Sants a dalt del pla
i la gruta de la font.
Fotografies de 1910.

La ciutat de Tàrrega, juntament amb l’Associació
d’Amics de l’Arbre (entitat quasi centenària, ja que va
ser creada l’any 1913), es disposen a celebrar, el dia 15
de maig, el centenari de l’anomenada font del Congrés.
Si retrocedim en el temps cent anys enrere, tindrem que
la ciutat de Tàrrega, aleshores una població a l’entorn
dels 5.000 habitants, va ser l’encarregada de recollir el
testimoni de la ciutat de Tarragona, organitzadora del
XII Congrés Agrícola Català Balear, per celebrar-hi
el XIII Congrés Agrícola, que va ser per a la ciutat de
Tàrrega tot un gran esdeveniment que li va proporcionar
un gran relleu i impuls arreu de Catalunya, i de manera
especial en tot l’àmbit del món agrari i ramader.
Cal dir que la ciutat va viure aquella celebració de
manera entusiàstica i amb una gran força i empenta de
manera unitària, tant des de la societat civil com des
de les seves institucions més emblemàtiques. Només
cal referir-nos a la publicació del programa editat per a
aital ocasió per adonar-nos de la quantitat i diversitat
de les activitats organitzades, tenint en compte el
nombre d’habitants que aleshores tenia la ciutat.
No hi van faltar persones apassionades amb la
celebració d’aquell Congrés, que, portades per una gran
disposició i bon fer, van ser les responsables de tirar
endavant la seva organització i el seu desenvolupament
al llarg dels dies 15 i 16 de maig de l’any 1910.
De l’èxit d’aquell Congrés i de la seva celebració a la
ciutat de Tàrrega, en va sorgir un grup de targarins que
van voler deixar petjada a la ciutat d’aquell esdeveniment.

La manera de fer-ho va ser dur a terme la construcció
d’una font al peu de la serra de Sant Eloi que deixés
constància perenne d’aquell XIII Congrés. La dita font va
ser anomenada la font del Congrés, i és a partir d’aquesta
actuació formal que es va sembrar la llavor perquè sorgís
un moviment ciutadà amb una gran inquietud pels temes
mediambientals, i que tres anys més tard es canalitzaria
amb la fundació, el febrer del 1913, de l’Associació
d’Amics de l’Arbre.
Aquesta entitat, amb una gran visió de futur, va procurar
la divulgació de l’estima i amor pels arbres i per la natura
en general, principis que encara practica en l’actualitat.
Ha estat la impulsora de transformar l’erma serra de
Sant Eloi, que aleshores només comptava amb una
ermita construïda al segle XIII dedicada al sant bisbe
de Llemotges, situada dalt del pla de la serra, en l’actual
i frondós parc de Sant Eloi, una realitat que ha estat
possible gràcies a la tasca feta en el transcurs de quatre
generacions de targarins i targarines i que avui és un
orgull per a la ciutat de Tàrrega, i un referent per a les
Terres de Ponent.
Ara l’Associació d’Amics de l’Arbre ha restaurat
totalment la font que es va bastir fa cent anys, per tal
de celebrar amb la solemnitat deguda l’acció d’aquells
antecessors ciutadans que, en voler deixar constància del
Congrés Agrícola celebrat a Tàrrega, van edificar una
font. D’ençà d’aquell moment s’establiren els fonaments
per a la fundació d’una associació que procurés amb la
seva acció transformar la serra que domina la ciutat en el
seu parc emblemàtic, reforestant-la adequadament, creant
passeigs i espais tot situant-hi elements arquitectònics
provinents de donacions ciutadanes i del nostre entorn.
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