
PÀGINA 13

Saluda

Arriba la Cinta, la nostra festa major, moment àlgid de l’estima i la devoció a la Mare de Déu patrona de la ciutat de Tor-
tosa, amb un programa de festes carregat d’activitats per a tots els gustos i edats.

De nou, el gruix de la societat civil tortosina, amb les seues entitats, complementa la programació institucional, religiosa
i tradicional entorn a la Cinta, fent d’aquesta festa una celebració singular que ha perdurat al llarg dels segles, precisament,
per la implicació de la majoria dels àmbits i sectors actius de la ciutat.

S’afegeix a la sentida organització dels actes religiosos per part de la Reial Arxiconfraria de la Cinta, la rauxa, la disbauxa
i el xivarri de les penyes amb la vistositat dels diversos colors que les representen i l’exhibició permanent de la pletòrica jo-
ventut. També cal destacar el gran contingut cultural, solidari en favor dels més necessitats i esportiu; aquest últim com a un
moment de presentació pública dels equips abans de l’inici de les competicions i alhora una mena d’encomanació a la Cinta
per demanar-li protecció al llarg de la temporada.

Tots els anys, malgrat conservar l’estructura i la programació pràcticament inamovible com en les més grans celebracions
del país, les festes són diferents a les dels anys anteriors, principalment per l’entorn més proper a la ciutat, però també pels
fets més rellevants de la comunitat mundial, immersa en una sortida molt lenta d’una llarga crisi econòmica en què tothom s’-
ha vist implicat i, malauradament, per la contínua pèrdua de vides humanes en les migracions per sortir de la fam i les guerres
i l’inexplicable nou terrorisme que ens sacseja imprevisiblement i inesperadament de la manera més absurda.

Fem per tot això un parèntesi, sense oblidar ni ignorar tot el que hem dit anteriorment, i aprofitem aquests dies de festa
major per posar en valor i activar la positivitat en les relacions entre els nostres veïns i veïnes amb l’objectiu de cercar els lli-
gams que ens identifiquen i que potser en algun moment oblidem que compartim.

Abans de fer una crida a la festa, vull agrair sense anomenar a ningú, no sigui cas que oblide gent, la col·laboració de to-
tes aquelles persones que fan possible un programa com el que teniu a les mans i la seua execució; s’ha de remarcar de ma-
nera especial la generositat de les persones que dediquen part del seu temps al conjunt de la comunitat. Aquí teniu un sen-
tit aplaudiment.

Com diu el cartell de festes “Aplica’t, que estem de festa”, des de la proclamació de pubilles a la traca fi de festa al parc.
Trobareu de tot i divers: balls a l’auditori amb orquestres, concerts al parc per formacions rellevants del panorama musical ca-
talà i noms consagrats per un ampli ventall de públic, focs i espurnes, l’extraordinari patrimoni del seguici de festa major con-
figurat per pubilletes i pubilles amb les seues reines, els gegants, els nans, les cucaferes i les corts de bèsties, dolçaina i tabal,
i banda municipal de música acompanyant autoritats amb policia de gran gala a les anades i vingudes d’ofici i processó, un
circuit de penyes treballat i sentit, certàmens musicals, teatre, jotes i castells.

No desaprofiteu el moment i feu que els vostres cors interpreten himnes d’amor, només així tindrem opcions que les co-
ses canvien a bé. 

Bona Cinta 2016.

Domingo Tomàs i Audí,

regidor de Festes de Tortosa
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