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Benvolguts tortosins,  
 
Per a qualsevol nascut a Tortosa és un honor ser designat pregoner de les festes patronals en honor 

de la Mare de Déu de la Cinta. Més encara enguany en complir-se cent cinquanta anys de la Declaració 
Municipal de la Mare de Déu de la Cinta com a patrona de la ciutat per l'Il·lm. Ajuntament de l'època, a 
proposta del regidor Felipe Tallada Bages.  
 

La meva vida té credencials tortosines: nascut a la cèntrica plaça d'Alfons (a la Clínica Sabaté) i 
batejat a la Catedral per mossèn Jovaní a les dotze hores de néixer; amb els dotze cursos d'Estudis 
Eclesiàstics al Seminari; ordenat sacerdot a la Catedral per Mons. Carles Gordó, Dn. Ricardo; vinculat al 
Patronat Escolar Obrer Sagrada Família des de l'any 1981 en què, des del Perelló, tots els divendres 
venia a acompanyar com a consiliari grups de joves -avui respectables pares de família- als quals 
segueix unint-me sincera amistat, forjada per convivències i confidències; rector de la parròquia Sant Blai 
des del 1994 fins al 2000; vicari episcopal de Pastoral del 2000 al 2006; vicari general del Bisbat des de 
l'any 2006, primer amb el bisbe Salinas i ara amb el bisbe Benavent; sis mesos administrador diocesà en 
seu vacant: evidentment, la meva vida és plenament tortosina en ser aquí on més temps he viscut. I en 
dono gràcies a Déu!  
 

La meva missió com a pregoner és pregonar la festa, convidant-vos a viure-la joiosament i recordant 
que són festes en honor de la Mare de Déu de la Cinta, la nostra patrona, a la qual li diem "Nostra Mare, 
nostre tresor, apreteu la llaçada" de la convivència amb els llaços de la justícia i la germanor perquè tots 
els vostres fills sapiguem cridar "Nostra Cinta, sobre tot": per damunt també de legítimes diferències 
ideològiques.  
 

Perquè de debò hi hagi festa calen complicitats: sentim-nos tots còmplices de la felicitat de l'altre. 
Siguem feliços, fent feliços els altres! Mesurem la nostra felicitat pel nombre de gent als qui fem feliços i 
pel grau de felicitat que els hi aportem solidàriament. 


