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Saluda

Com a president del Club de Rem Tortosa, és per a mi un vertader honor poder saludar a totes les tortosines i tor-
tosins en l’any del 70è aniversari de la nostra fundació. L’actual club és l’hereu de la tradició nàutica d’una ciutat que ha
estat sempre lligada a la navegació d’un riu, l’Ebre, que avui està més viu que mai.

En el terreny esportiu, l’any 2016 el club ha participat amb 1 entrenador i 3 esportistes tortosins en els JJOO de Rio.
D’una banda, una embarcació 100 % del nostre club, el 2- de Pau Vela i Àlex Sigurbjörnsson Benet i, d’altra banda, el
remer Javi Vela, amb bandera brasilera que també ha remat en aquests JJOO. També hem tingut l’entrenador del 2- ti-
moner espanyol, Javi González, de la nostra ciutat, a més de 5 remeres i remers que han disputat la Copa del Món de
Rem, tot un luxe d’esportistes d’elit.

El meu reconeixement als tècnics del club, dirigits per José Pla, que han demostrat saber construir unes bases sòli-
des per arribar a tenir cada any un millor equip de remeres i remers. Estar durant els darrers 8 anys al top 5 del rànquing
nacional de clubs demostra la feina feta amb rigor.

A més a més, aquest any 2016 també quedarà com a un any especial perquè, definitivament, ens mudem a la no-
va base de rem, el Centre de Tecnificació de Rem Olímpic, situat en un lloc privilegiat de Tortosa, a la vora del riu Ebre
i que el president de la Generalitat, Molt Honorable Carles Puigdemont, inaugurarà el pròxim 4 de setembre en el marc
de les festes de la Cinta.

Avui, després de 63 anys de servei a l’esport del rem a la ciutat, les actuals instal·lacions, de l’avinguda Lleida, han
quedat superades per falta d’espai i nul·les possibilitats de creixement. Sempre les recordarem com el punt de troba-
da de festes relacionades amb el riu Ebre, amb regates de muletes o de rem olímpic, de pals ensabonats de les festes
de la Cinta, imatges que ens acompanyaran sempre, però l’ambició de superació ens fa mirar cap endavant.

Estic segur que aquest centre de tecnificació de rem olímpic ens farà fer un altre pas cap a l’excel·lència esportiva,
ens obligarà a tenir nous reptes esportius i ens portarà a millorar la qualitat tècnica dels joves remers que pugen, amb
l’objectiu que, en el proper cicle olímpic que iniciem ara, puguem tenim noves o nous remers als JJOO de Tòquio
2020. 

No voldria acabar estes paraules sense desitjar-vos a totes i tots que passeu unes bones festes de la Cinta i que la
patrona ens doni la força i la salut necessàries per emprendre amb més il·lusió que mai nous reptes i millores en l’àmbit
familiar, laboral i social.

Visca Tortosa i visca la Verge de la Cinta!

José Mª Chavarría Homedes,

pregoner Festes de la Cinta 2016
(president del Club de Rem Tortosa)
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