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Ajuntament de Tortosa

DIJOUS 31 D’AGOST

9.00 h. Coet anunciador
10.00 h. Seguici de Pubilles i Pubilletes per assistir a la trobada davant de la Mare de Déu de la
Cinta.
Sortida de pl. de l’Ajuntament i recorregut fins a pl. de la Cinta.
10.00 h. Prova del Circuit de Penyes, jocs de taula
Lloc: Llac vell del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Ànim Perestroika
Patrocina: Ajuntament de Tortosa
10:15 h. Trobada de Pubilles a la Reial Capella de la Mare de Déu de la Cinta
Lloc Catedral de Tortosa
Organitza: Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta
Col·labora Ajuntament de Tortosa i Reial Arxiconfraria de Ntra. Sra. de la Cinta.
10.45 h. Entrada dels gaiters pel portal del Romeu anunciant l’inici de la Festa Major.
Lloc: Portal del Romeu.
11.00 h. Repartiment del típic Panoli pels carrers de la ciutat, amb l'acompanyament de les
colles de grallers, dolçainers i tamborers. Els punts de venda on podeu anar a buscar
personalment la prima de panoli són: pl. Barcelona, pl. Immaculada, pl. Joaquim Bau, la pl. Carrilet
i pl. de la Unió.
Hi participen els Gaiters de l’Aguilot, la Colla Jove de Dolçainers de Tortosa, l’Associació
Cultural de Ferreries, Grallers de Jesús, Lei Joglars d’Ébre i els Dolçainers de Lo Golafre.
12.00 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.
12.15 h. Cercavila dels Gaiters de l’Aguilot, la Colla Gegantera de Tortosa, la Colla Jove de
Dolçainers i els Grallers de Jesús.
Lloc: carrers del centre comercial.
12.30 h. La Reina de Festes i la Reina Infantil ofereixen el panoli a la Corporació Municipal.
Lloc: Ajuntament de Tortosa
16.00 h. Prova del Circuit de Penyes, Pista Tortosina
Lloc: passeig de Ribera
Organitza: Ànim Perestroika
Patrocina: Ajuntament de Tortosa
17.00 h. Festa infantil amb tallers, jocs al carrer i xocolatada
Organitza: Patronat Escolar de la Sagrada Família
Lloc: c. Mercaders, davant de la seu del Patronat
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18.00 h. a 1.30 h. Zona d’atraccions i casetes de fira
Lloc: passeig de les Bicicletes, Parc Municipal Teodor Gonzàlez
18.45 h. i 20.00 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.
19.00 h. Inauguració de la instal·lació de Jordi Espuny Sonificació dels fenòmens sísmics
resultants de la injecció de gas en el dipòsit del projecte Castor. Eufònic, festival al voltant de les
arts sonores i visuals.
Lloc: Museu de Tortosa
19.30 h. Seguici festiu dels Gegants i la Cort de Bèsties de la Ciutat
Recorregut: sortida de la Casa dels Gegants (Parc Municipal Teodor Gonzàlez), av. Generalitat fins
a pl. Ajuntament. Retorn a la Casa dels Gegants per av. Generalitat fins al Parc Municipal.
19.30 h. Exhibició de Twirling a favor de la Lliga Contra el Càncer.
Lloc: Pavelló Esportiu de Ferreries
Organitza: Club Twirling Tortosa
19.30 h. Joseret i la seva rondalla arrenca les festes amb jotes de presentació
Lloc: pl. Ajuntament, zona comercial i Mercat Municipal.
23.00 h. Gran Concert d’obertura de les Festes de la Cinta 2017 a càrrec de l’orquestra
Cimarron
Lloc: recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell
23.30 h. Ball de gala en homenatge a la Reina de les Festes, Maria Bel i Salvadó, i a les pubilles
de la Cinta 2017, amenitzat per l'orquestra Cimarron.
Lloc: recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell
Nota: al Recinte 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 d’1 € cadascuna per dia.
01.00 h. El Parc es mou amb la Festa de Penyes 2017. Nit amb dj’s, animació i música electrònica
per arrencar les Festes.
Lloc: Passeig Central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez.
Organitza: Ajuntament de Tortosa
Produeix: Sagarmanta

