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Saluda

Tortosa enceta els dies de festa major en honor a la patrona, la Mare de Déu de la Cinta. La ciutat farà festa grossa entre di-
jous 1 i dilluns 5 de setembre, amb la voluntat renovada de fer unes festes populars i participatives. Com ve sent habitual els úl-
tims anys, el dissabte anterior, el 27 d’agost, al parc municipal es farà la proclamació de la reina i reina infantil de les festes de la
Cinta 2016, la imposició de bandes a les pubilles i les pubilletes i la lectura del pregó de la festa major. 

Tenim per endavant un programa carregat d’oferta per a tots els públics, on les activitats de caràcter religiós, en ocasió de
la celebració per la diada de la patrona, conviuen amb les d’un caràcter més social i cultural, on els més joves tenen oportunitat
d’acomiadar l’estiu de la millor manera. Durant aquests cinc dies hi ha espai també per a la solidaritat, com és ja tradicional en
cada edició de les festes de la Cinta. Si l’any passat estrenàvem com a novetat l’obertura al riu de la Catedral, amb l’enderroc de
les cases del carrer Croera, enguany també tenim novetats al mateix lloc. Les excavacions arqueològiques han trobat interes-
sants restes que documenten la Dertosa romana, amb un tram de muralla del segle VI en molt bon estat de conservació. Per tal
que tothom pugui conèixer-ho de prop, hem organitzat una jornada de portes obertes. 

I ara vull referir-me a la persona a qui hem encarregat el pregó. Enguany, el nostre pregoner és José María Chavarría, presi-
dent del Club de Rem Tortosa, una entitat amb un importantíssim pes a la ciutat, no només des de la perspectiva de l'associacio-
nisme esportiu, sinó també des del punt de vista històric i social. Aquest any 2016, a més, ha estat font de gran èxits per al rem
tortosí, ja que ha portat a la ciutat esportistes d'amplíssima formació i rendiment, i que han arribat a portar-nos ni més ni menys
que a participar en els XXXI Jocs Olímpics que han tingut lloc a Rio de Janeiro. Aquest any 2016 ens porta també la culminació
del projecte del Centre de Tecnificació, que serà inaugurat pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, en
el transcurs d'aquestes festes majors que encetarem. Vull, doncs, agrair a José María que hagi volgut ser el nostre pregoner de la
Cinta 2016. Amb aquest encàrrec a José María Chavarría, l'Ajuntament de Tortosa vol fer palesa la seva implicació constant en la
dinamització de la ciutat, tant des de la seva vinculació amb el món esportiu com des de la seva vessant professional. 

També vull fer un esment molt especial a la Colla Gegantera de Tortosa, a la qual enguany hem convidat a ser la portado-
ra de la bandera de la ciutat. Fa molts anys que estan fent un gran treball en l'àmbit de la cultura popular de la ciutat i conserven
i difonen la tradició gegantera del municipi. Des de l'Ajuntament continuarem, durant el propers anys, la tasca de conservar i
millorar aquest patrimoni. 

Com he esmentat abans, aquest 2016 compartirem la festa major amb el Molt Honorable President de la Generalitat de Ca-
talunya, Carles Puigdemont, a qui la Reial Arxiconfraria de la la Mare de Déu de la Cinta ha convidat a ser el portador de l'esten-
dard principal. El president tindrà ocasió de viure la devoció de la gent de Tortosa per la nostra patrona i l'emotiva entrada a la
catedral de la Mare de Déu de la Cinta. 

Finalment, voldria felicitar l’equip del departament de Festes de l’Ajuntament i al seu regidor, Domingo Tomàs. També als
particulars, entitats, associacions, clubs, penyes i empreses que han col·laborat en l'edició d’enguany de les festes de la Cinta.
I, evidentment no podria ser d'altra manera, el meu agraïment també a l’Arxiconfraria i a la Cort d’Honor de la Mare de Déu de
la Cinta, pel seu esforç a mantenir ben viva la devoció ciutadana per la patrona. 

Felicitats a Maria Otero Ferré i a Judit Albacar Puig, reina i reina infantil de la Cinta 2016, i a totes les pubilles i les pubilletes,
així com a les seves famílies i a les entitats que representen. I, per acabar, una felicitació a totes les tortosines i els tortosins, i una
crida a tothom a participar en les festes de la Cinta de 2016. 

Ferran Bel i Accensi,

alcalde de Tortosa
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