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Saluda

És tot un orgull poder adreçar-me per primera vegada com a president de la Generalitat de Catalunya a
tots vosaltres per desitjar-vos una molt bona festa major en honor de la Mare de Déu de la Cinta.

He pogut comprovar de primera mà, en una de les primeres visites territorials que he fet com a president,
l’encant de la vostra ciutat, i especialment de l’hospitalitat dels tortosins i tortosines i que, certament, respon
al tarannà d’acollida tan propi de les Terres de l’Ebre.

Teniu una ciutat amb un encant especial, que es reflecteix en els carrers, en la gent, en el patrimoni històric
–que enguany comptarà amb la façana ja oberta al riu-, en la gastronomia i en la història. Aquests fets eviden-
cien la importància que Tortosa ha significat sempre per al país i per a la història de Catalunya, la més llunya-
na i la més propera. Història sempre entrelligada a un marc natural espectacular com és el riu Ebre.

Tortosa ha estat i és la capital de les Terres de l’Ebre, i el centre neuràlgic administratiu, econòmic, cultural
i eclesiàstic de la Catalunya Nova; per això la vostra festa major es converteix en un reclam per a tots els po-
bles del voltant, que també la fan seva.

A final d’agost, quan sembla que l’estiu s’està acabant, Tortosa es vesteix amb les millors gales per celebrar
l’esperada festa major. Dies de gresca i tradició, en què els carrers de la ciutat s’omplen de gent i d’activitats
per gaudir del munt d’actes organitzats arreu, demostració viva del teixit social, cultural i associatiu de la ciu-
tat. Petits i grans, veïns i visitants, passaran uns dies fantàstics de gaudiment i de moments compartits. Aprofi-
teu per retrobar-vos amb amics, amb familiars i amb aquells que un dia van marxar cap a altres indrets però
que quan arriba aquesta data, com cada any, tornen a retrobar-se amb la ciutat i amb la cita de la seva festa
major.

No em voldria acomiadar sense agrair a la Reial Arxiconfraria de la Nostra Senyora de la Cinta l’honor que
suposa que hagi pensat en la meva persona per ser el portador de l’estendard de la Reial Arxiconfraria en la
solemne processó de la Cinta, i de poder compartir així amb tots vosaltres un dels actes més esperats.

Molt bona festa major!

Carles Puigdemont i Casamajó,

Molt Honorable President de

la Generalitat de Catalunya
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