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Francesc Minguell,  
majordom en cap Reial Arxiconfraria de la Cinta  

Fa més de vuit segles que la Mare de Déu de la Cinta ens va entregar el seu sagrat cíngol com a 
signe d'amor cap a tots els tortosins i tortosines. Des de llavors, la veneració i el culte a la nostra Cinta ha 
conegut algunes fites històriques que m'agradaria assenyalar i que han estat alhora efecte i causa per 
anar mantenint aquesta estima que tots portem dins:  

L'any 1440, la concessió d'indulgència i el perdó del concili de Basilea, a instàncies del llavors bisbe Ot 
de Montcada, a tots els fidels que, havent confessat els seus pecats, participen en actes religiosos en 
honor de la nostra Mare de Déu.  

Fruit d'aquest gran fervor, el 13 de gener de 1617, té lloc la fundació de l'actual Reial Arxiconfraria de 
Nostra Senyora de la Cinta. Aquesta gran institució, que aviat farà quatre-cents anys, continua fomentant 
els aspectes culturals, socials, artístics i religiosos que es relacionen amb la devoció de la Santa Cinta, i 
que aquest any tinc el gran honor de ser-ne el majordom en cap, per representar a tots els meus 
companys confrares, càrrecs electes i junta permanent que treballem conjuntament.  

Com podeu comprovar la devoció ve de molt lluny i el que és més important és que organitzem 
diferents actes durant tot l'any: les dominiques, la commemoració de la gloriosa baixada de la Cinta, 
sempre guiats pel prior i vicari general, Il·lm. José Luis Arín Roig.  

Ara s'apropa el gran el dia de la festivitat amb la missa estacional oficiada pel nou bisbe de Tortosa, 
Monsenyor Enrique Benavent Vidal, a qui voldria desitjar-li una fructuosa acció pastoral i la més ràpida i 
millor adaptació a la diòcesi del Bisbat de Tortosa.  

Aquest dia també volem retre homenatge a les persones que, per la seua trajectòria personal i 
professional, han estat exemple per a tots nosaltres d'una estima incondicional a la nostra Cinta.  

M'agradaria fer menció a l'honor que ha suposat per a la Reial Arxiconfraria l'acceptació de dur el 
pendó principal pel Prof. Dr. Josep Lluís Ginovart, actual arquitecte de la Catedral, al qual l'any passat el 
papa Benet XVI li va concedir la Gran Creu del Vaticà "Pro ecclesia et Pontifice". L'acompanyaran com a 
borlistes: la Sra. Natàlia Estorach Mulet, empresària majorista del mercat municipal de Tortosa, que 
representarà el grup d'empresaris que regularment col·labora desinteressadament en el banc d'aliments 
de l'Arxiconfraria, fet que demostra una gran solidaritat i condició humana, i l'Excm. Sr. Felipe Tallada 
d'Esteve, advocat i acadèmic, alcalde de la ciutat de Tortosa (1967-1979), en representació d'una família 
amb una profunda devoció per la Mare de Déu de la Cinta.  

Finalment, us animo a participar amb nosaltres a tots els actes fent costat a la Reial Arxiconfraria, fent-
vos confrares i col·laborant activament en els actes commemoratius, perquè junts "cridem sempre a veu 
plena: nostra Cinta sobre tot!". 


