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Ajuntament de Tortosa

DIUMENGE DIA 3 DE SETEMBRE
Dia de la Cinta
9.00 h. Coet anunciador
10.30 h Navegació per la façana fluvial amb el llagut Lo Sirgador.
Preu: 10 €, 6 € fins als 10 anys i 2 € menors de 4 anys, consulteu descomptes i reserves al tel. 652
398 288 i 616 905 748
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
11.00 h. Diada Castellera de la Cinta, amb la participació dels Castellers de Tortosa, la Colla
Joves Xiquets de Valls i els Castellers de Castellà del Vallès. Rebuda de les colles participants.
Lloc: pl. de l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Castellers de Tortosa
11.30 h. Pilars de recepció de la Diada Castellera de la Cinta en honor de les pubilles, pubilletes i
autoritats.
Lloc: pl. de l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Castellers de Tortosa
12.00 h. Solemne Missa Estacional, en honor de la Verge de la Cinta, Patrona de la Ciutat. Acte
presidit per l'Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Tortosa, Dr. Enrique Benavent i Vidal, qui, en acabar,
impartirà als fidels la Benedicció Papal.
Lloc: Altar Major de la Catedral de Tortosa.
12.00 h. Inici de la Diada Castellera de la Cinta, amb la participació dels Castellers de Tortosa,
la Colla Joves Xiquets de Valls i els Castellers de Castellà del Vallès.
Lloc: pl. de l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Castellers de Tortosa
12.00 h. Sortida especial diada de la Cinta amb el llagut Lo Sirgador. Sortida de 90 minuts, amb
vermut i recorrent el riu des de l’illa de la Xiquina fins l’illa dels Bous. Consulteu preus i reserves
al tel. 652 398 288 i 616 905 748
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
13.15 h. Ball de l’Àguila de Tortosa en honor de la Verge de la Cinta, les autoritats, la Reial
Arxiconfraria de la Cinta, la Cort d’Honor, les pubilles i les pubilletes, a l’altar major de la Catedral.
L’Àguila del seguici festiu s’ha associat tradicionalment a Sant Joan Evangelista i, des de ben antic,
ha representat la ciutat en les ocasions que exigien els més importants honors protocol·laris.
Lloc: Catedral de Santa Maria
En acabar, sortida del Seguici de Festa Major, amb de les autoritats, la Reial Arxiconfraria de la
Cinta, la Cort d’Honor, pubilles i pubilletes, Gegants i Cort de Bèsties i la Banda Municipal de
Música de Tortosa.
Recorregut: c. de la Croera, c. de la Ciutat, c. del Bisbe Aznar, pl. del Pont de Pedra, av. Generalitat,
c. Dr. Vilà i pl. Ajuntament.
14.00 h. Castells finals de la Diada Castellera de la Cinta i pilars de comiat de les colles
participants en honor de pubilles, pubilletes i autoritats.
Lloc: pl. de l’Ajuntament
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Organitza: Ajuntament de Tortosa i Castellers de Tortosa
14.30 h. Pasdoble Tortosa. La Banda Municipal de Música de Tortosa interpreta l’himne de la
ciutat, obra del mestre Monclús, en presència de la Reina i la Reina Infantil de Festes, les pubilles i
pubilletes, autoritats i la corporació municipal.
Lloc: pl. Ajuntament
16.00 h. Prova del Circuit de Penyes: jocs de fang
Lloc: Camp de Futbol de la Torreta de Remolins (??)
Organitza: Ànim Perestroika
Patrocina: Ajuntament de Tortosa
18.00 i 19.00 h. Navegacions per la façana fluvial amb el llagut Lo Sirgador.
Preu: 10 €, 6 € fins als 10 anys i 2 € menors de 4 anys, consulteu descomptes i reserves al tel. 652
398 288 i 616 905 748
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
18.00 h. a 1.30 h. Zona d’atraccions i casetes de fira
Lloc: passeig de les Bicicletes, Parc Municipal Teodor Gonzàlez
18.00 h. Obertura de la inscripció dels tortosins absents.
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament.
18.30 h. Acte d'homenatge al Tortosí Absent i lliurament d'insígnies a càrrec de l'Alcalde de
Tortosa, Il·lm. Sr. Ferran Bel i Accensi, i de la Reina de les Festes, Maria Bel i Salvadó.
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament.
18.45 h. Cercavila de la Banda de Música la Lira Ampostina
Recorregut: pl. Carrilet, av. Generalitat, c. Dr. Vilà i pl. Ajuntament
Organitza: Reial Arxiconfraria de la Cinta
19.00 h. Pasdoble Tortosa a la plaça de l’Ajuntament. La Lira Ampostina interpreta l’himne de la
ciutat en presència de les pubilles, autoritats i membres de l’Arxiconfraria. En acabat, la Banda i el
Seguici de festa major es dirigiran a la plaça de la Cinta per començar la processó.
Lloc: pl. Ajuntament
Organitza: Reial Arxiconfraria de la Cinta
19.00 h. Primer partit de la Lliga Nacional Catalana EBA entre els equips de bàsquet(??) Vinyes
del Convent CB Cantaires i CB Valls Nutrion.
Lloc: Pavelló Esportiu de Ferreries
Organitza: Vinyes del Convent CB Cantaires Tortosa
19.30 h. Solemne processó en honor de la Mare de Déu de la Cinta, presidida per l'Excm. i
Rvdm. Sr. Bisbe de Tortosa. Es farà el recorregut habitual amb l'acompanyament del Seguici Festiu
de la Cinta, la Lira Ampostina i la Banda Municipal de Música de Tortosa. Hi assistiran les
autoritats, la reina i la reina infantil, les pubilles i les pubilletes.
El Primer Majordom, Sr. Francesc Viñas Albacar, ha decidit que l’estendard principal de la Reial
Arxiconfraria sigui portat, excepcionalment, per la mateixa Reial Arxiconfraria de la Cinta, amb
motiu del IV centenari de la seva fundació. En la representació el portarà el prior de la Reial
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Arxiconfraria, M. Il·ltre. Sr. José Maria Membrado Blas, a qui acompanyaran com a borlistes el Sr.
Javier Colina Villanueva, tots els confrares que han passat per l’entitat al llarg de la seva història, i
la Sra. Marina Gombau Romero, neta de tortosins, membre de l’Associació Tortosina-Vigatana, en
representació de totes aquelles persones que veneren la nostra Cinta des d’altres indrets de l’Estat
La Bandera de la Cort d’Honor serà portada per la Sra. Mercè Centelles Gracià, com a representant
de la dona tortosina dedicada al comerç de proximitat i de llarga tradició familiar. L'acompanyaran
les dues joves noves vocals de la Junta de la Cort d'Honor, la Sra. Maria Cinta Lleixà Barberà i la
Sra. Mar Audí Serret.
20.00 h. Sortida especial entrada de la Cinta amb el llagut Lo Sirgador. Sortida de 90 minuts, a
la posta de sol. El recorregut s’acabarà a l’alçada de la Catedral per contemplar l’entrada de la
Verge i la engegada de focs des del riu. Inclou copa de cava. Consulteu preus i reserves al tel. 652
398 288 i 616 905 748
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
22.00 h. Prova del Circuit de Penyes: cursa de llits
Lloc: av. Generalitat, tram del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Ànim Perestroika
Patrocina: Ajuntament de Tortosa
22.30 h. Nit de música al Parc. Gran concert de Mishima: adorats per la crítica, porten a Tortosa
el seu nou disc Ara i Res, en un concert que és una vertadera delicatessen.
Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Ajuntament de Tortosa
22.30 h. Actuació dels professors Mercè Llorca i Giuseppe Sgroi i alumnes del Club de Ball
Esportiu TWIST de Jesús
Lloc: pl. de l’Absis
Organitza: TWIST Club de Ball Esportiu Jesús
00.00 h. Prova del Circuit de Penyes: concurs de paelles.
Lloc: passeig central del parc Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Ànim Perestroika
Patrocina: Ajuntament de Tortosa
00.15 h. Ball de les Pubilletes, amenitzat per l’orquestra Nueva Alaska
Lloc: recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell
Nota: al Recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell podeu llogar les vostres taules per als 3 dies
de ball (Cimarron, Atalaia i Nueva Alaska) a un preu de 39 € (taula amb 6 cadires), adquirint-les
per endavant a l’Ajuntament de Tortosa, al Servei d’Atenció al Ciutadà, de 9.00 h a 14.00 h, o bé el
mateix dia del ball. Les taules per a dos dies es venen a 28 € i cada dia solt a 15€.
Es podran llogar un màxim de dos cadires addicionals per taula, prèvia presentació del tiquet, al
preu de 1 € cadascuna i dia.
00.15 h. Concert de Joan Rovira. Després de presentar el seu nou disc, Encara tenim temps, a
l’Auditori, el cantautor de Camarles torna a Tortosa amb el seu directe festiu, infatigable i
contagiós.
Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
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Organitza: Ajuntament de Tortosa
01.00 h. a 06.00 h. Xito & Friends Remember. Festa Revival 80-90, recordes aquells anys?
Lloc: Terrassa del rest. El Parc
Organitza: Restaurant El Parc
02.00 h. Concert d’Animalístic, els guanyadors de l’EbreMusik 2017, que tancaran la nit amb el
seu rock sense concessions.
Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Ajuntament de Tortosa
03.00 h. Nit Jove al Ball a càrrec de l’orquestra Nueva Alaska, que interpretarà els darrers èxits
de la música actual en el tram final de la nit.
Lloc: recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell
03.30 h. El Parc es mou amb la Festa Ràdio Tortosa. Una nit ben llarga amb dj’s, animació i
música electrònica.
Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Ràdio Tortosa i Ajuntament de Tortosa

