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nguany, les festes del Renaixement i les de la 

sta del Renaixement que ha estat un èxit, malgrat la pluja, i tothom està 

a Cinta 07 tindrà una durada de 9 dies, del 31 d’agost al 8 de setembre. Hi haurà actes 

’ofrena i la solemne processó, dos dels actes centrals de les Festes de la Cinta, tindran 

col·laboració de la Lliga contra el Càncer, i diferents entitats esportives, s’organitzen un  

 
 

 
Benvolgudes tortosines i tortosins. 
 
 Un any més som a les portes de la nostra 
festa major, en honor a la Mare de Déu de la 
Cinta, la patrona de la nostra ciutat, estimada i 
venerada no només pels tortosins sinó també per 
molts ciutadans i ciutadanes dels municipis veïns. 
Obrim les portes de la ciutat als visitants i rebem-
los amb l’esperit acollidor que ens caracteritza.  
 
E
Cinta han marcat l’inici d’un nou mandat 
municipal. Les recents eleccions municipals, i 
d’acord amb la voluntat popular, han configurat 
un nou govern municipal, que tinc l’honor de 
presidir. Els reptes, i els projectes per aquest nou 
període en són molts, estic segur que amb el 
treball, il·lusió i esforç de tota la nova corporació, 

i el suport i ajut de toda la ciudadania farem possible que el nostre municipi entri en una 
nova dinàmica i puguem fer realitat moltes de les il·lusions col·lectives per a Tortosa.  
  
Venim d’una Fe
d’acord en la seva plena consolidació i en la necessitat de mantenir-la i potenciar-la. La 
Cinta és, òbviament, una altra cosa, perquè és una festa molt sentida pels tortosins, pels 
actes que s’hi programen i per la seva condició de tancament d’estiu, d’epíleg de 
vacances, i per ser la Festa en honor de la nostra patrona..  
 
L
tots els dies perquè tothom pugui gaudir de la festa sense aturador. Una de les novetats 
que hem volgut introduir enguany és el canvi de data de la celebració del Tortosí 
Absent, que passa al diumenge de la Cinta, amb l’objectiu que hi pugui participar el 
màxim de gent. L’acte es farà a l’espai Sant Domènec, un indret emblemàtic del nucli 
antic que hem recuperat per a la ciutat. 
 
L
el protagonisme que requereixen. Els joves tindran un paper destacat, amb el circuit de 
penyes, el Coso Iris i els concerts a la nit. Els més menuts també estan d’enhorabona 
perquè el Circ Raluy ens torna a visitar, i podran gaudir de molts d’actes. La gent gran 
tindrà la seva diada específica, el dimarts 4 de setembre, amb una jornada farcida 
d’actes. El dilluns, el riu serà el protagonista amb curses de rem olímpic, pesca i 
exhibició de vela llatina. La música del festival Ebre Terra de Vent també omplirà els 
carrers de la ciutat. Aquest any també s’ha inclòs una nova diada, dedicada a la 
solidaritat, pesem que també en Festes, hem de tenir present als més necessitats. 
Tradicionalment, l’ofrena ha complert aquesta funció, durant els últims anys s’ha afegit 
el lliurament del premi  “Dóna’m la mà” per part de l’associació Mossèn Ovidi Tobias. 
Però pesem que podíem anar més enllà i és per aquest motiu que hem decidit que amb la 
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onjunt d’actes que serveixin també per recaptar fons per aquesta entitat. Són moltes les 
ntitats i associacions que treballen a la nostra ciutat envers als més necessitats, estic 

e hagi acceptat 
r el nostre pregoner. Ell és un tortosí de soca rel i un dels millors ambaixadors que ha 

i pubilletes, i a les seves famílies, per la seva 
portació a la festa, i a tots els que faran possible amb el seu treball i esforç que puguem 

erran Bel i Accesi 
lcalde de Tortosa 

 
 
c
e
segur, que en pròximes edicions podrem ampliar aquest projecte. Tanmateix vull 
aprofitar l’ocasió per reconèixer la feina realitzada per la Lliga a tot arreu i en especial 
al nostre territori. La construcció iniciada  fa poques setmanes del nou centre de 
radioteràpia a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús fruit d’un acord entre l’Ajuntament i 
el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, n’és una mostra. 
 
No vull acabar sense agrair a Gerard Vergés, escriptor i poeta tortosí, qu
se
tingut la nostra ciutat per arreu on ha estat. 
 
També un agraïment especial a les pubilles 
a
gaudir  d’aquestes Festes.  
Bones festes de la Cinta 2007! 
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