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Ferran Bel i Accensi,  
alcalde de Tortosa  

Tortosa celebra enguany unes festes de la Cinta molt especials. Commemorem els 150 anys des que 
l'Ajuntament va declarar Nostra Senyora de la Cinta patrona de la ciutat, junt al Sant Àngel Custodi. 
Malgrat que les tortosines i tortosins ja feia anys que veneraven la Cinta, no va ser fins que un regidor, 
que després seria alcalde, Felipe Tallada Bages, besavi de qui un segle després també seria alcalde de 
Tortosa, Felipe Tallada d'Esteve, va presentar una moció al ple del 19 de gener de 1863 en què 
demanava la declaració institucional de la Cinta com a patrona de la ciutat, iniciativa que va comptar amb 
el suport de tota la corporació municipal.  

Des de l'Ajuntament ens hem volgut sumar als actes de commemoració d'aquest 150è aniversari amb 
un acte que tindrà lloc el dissabte 31 d'agost, i al qual hem convidat a totes les reines de festes que hi ha 
hagut a la ciutat des de 1966, el primer any en què tenim constància de l'existència d'aquesta figura 
central de les festes de la Cinta de Tortosa. També hem invitat els alcaldes i els regidors de festes que hi 
ha hagut a la ciutat des d'aleshores. L'objectiu no és altre que festejar aquesta efemèride i fer un 
reconeixement a la devoció que les tortosines i tortosins tenen per la patrona.  

Les circumstàncies han volgut que les festes de la Cinta d'enguany tinguin una altra singularitat, i és 
que el 13 de juliol passat va prendre possessió el nou bisbe de Tortosa, Mn. Enrique Benavent, després 
que Mn. Xavier Salinas fos  
nomenat nou arquebisbe de Palma de Mallorca. Qui va ser nomenat administrador diocesà durant el 
temps del seu vacant, Mn. José Luis Arín, és també prior de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de 
la Cinta i pregoner de les festes de la Cinta 2013.  

El calendari ha volgut que les festes de la Cinta siguin enguany molt matineres. El primer dels actes té 
lloc el dissabte 24 d'agost amb la proclamació de la reina i reina infantil i la lectura del pregó de la festa 
major. Només uns dies després, el dijous 29 d'agost començaran cinc dies de festa grossa amb un 
programa d'activitats ben carregat, adreçat a tots els públics, i que té com a objectiu, un any més, 
continuar fent que les festes de la Cinta siguin molt participatives.  

Voldria acabar aquesta salutació felicitant el regidor de Festes, Domingo Tomàs, i el seu equip; també, 
a les persones i empreses que col·laboren en les festes de la Cinta. Agraïment que faig extensiu a 
l'Arxiconfraria i a la Cort d'Honor de la Mare de Déu de la Cinta, en el seu treball per mantenir la devoció 
ciutadana per la patrona de Tortosa.  

Felicitats a Cinta Ferrando i a Ainara Cugat, reina i reina infantil de la Cinta 2013, i a totes les pubilles i 
pubilletes, així com a les seves famílies i a les entitats que representen. I, per acabar, una felicitació a 
totes les tortosines i tortosins, i una crida a tothom a participar en les festes de la Cinta de 2013.  


