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Saluda

Benvolguts tortosins i tortosines,

Qualsevol persona nascuda a Tortosa sent com un honor esta designació de majordom en cap, o siga que us podeu ima-
ginar què representa per a mi, una persona nascuda a Salamanca, per bé que arribada a Tortosa fa cinquanta-dos anys, que
esdevingué  tortosí de cor i a la qual heu de permetre el goig de ser-ho. Fa vint anys que sóc confrare i m’adono ben bé què
representa este nomena ment, i més encara quan he portat una vida plenament tortosina perquè ací em vaig casar, ací he ro-
màs i ací vaig crear una família.

Tinc ben clara la meua missió com a majordom en cap: portar a bon terme la fonamental devoció a la Mare de Déu de la
Cinta, estimular els joves i tots els confrares a participar i cooperar en les activitats i en la creixent coneixença de l’Arxiconfra-
ria i perquè tots tinguem una seguida en el pas dels temps que començà l’any 1617.

L’any vinent, en celebrarem els quatre-cents anys i, ara, commemo rarem l’Any de la Misericòrdia i, entre altres fets, la Do-
mínica, a la qual encoratjo tothom a assistir cada primer diumenge de mes.

També ens proposem impulsar la restauració de la porta de l’Oli vera, perquè prou falta li fa, tema de murmuració de tor-
tosins i turistes, i també hem fet fer un puzle que ja ha estat posat a la venda i que esperem que tinga èxit, perquè el destina-
rem a contribuir econòmicament a la restauració i a recuperar la bellesa d’este sector de la Catedral.

També voldria recordar el Banc d’Aliments, per raó de la satis factòria seguida que mantingué l’any passat, quan arribàrem
als 45,232 kg d’aliments, els quals repartírem entre Creu Roja, Càritas, Casa d’Acollida, Centre Sant Miquel o altres entitats
encarregades de distribuir-los entre les famílies necessitades. Amb això vull donar les gràcies a les empreses i els donants
d’articles alimentaris que de manera tan altruista i amb tanta solidaritat ho van fer possible i que cada any augmenten el vo-
lum de les donacions; així com a la cort d’honor de la Mare de Déu de la Cinta, per la notable participació i el seu bon fer; tal-
ment com als companys i confrares, a l’impuls que reben de la junta, i a mossèn Arín, que esdevé far i guia de tots.

Voldria agrair també a la il·lustradora Mentxu Pérez Llorca, la meua filla, i al pintor Esteban Pérez Tejerina, el meu germà,
les dos obres ins pirades en la figura de la Mare de Déu de la Cinta, que han pintat amb gran il·lusió i profunda emoció.

Des de la Reial Arxiconfraria, volem agrair-los esta estima i que estes dos obres tan diferents passen a formar part de la
col·lec ció pictòrica de l’Arxiconfraria.

És veritat que esta és una festa molt nostra, no deixa de ser-ho el nostre riu i, just per això, invocarem la Mare de Déu per-
què l’aigua transite tranquil·la per les nostres terres... i perquè puga arribar al mar. Us animo a participar als actes en estes fes-
tes majors de la Cinta que anirem preparant, fent-ho amb alegria i esperit perquè, malgrat els temps que ens toca viure, cal
conservar un somriure als llavis.

Bones festes! Nostra Cinta, sobre tot!

Lorenzo Pérez Tejerina,

primer majordom de la Reial

Arxiconfraria de la Cinta
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