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Saluda

Ferran Bel i Accensi,
alcalde de Tortosa

Tortosa celebra un any més les festes majors en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu de la Cinta. El calendari fa
que la d’enguany sigui una de les festes més matineres dels últims anys, del dijous 31 d’agost al dilluns 4 de setembre.
Prèviament, el dissabte 26 d’agost, com ja és tradició en els últims anys, al parc municipal farem la proclamació oficial de
la reina i reina infantil de les festes de la Cinta 2017, la imposició de bandes a les pubilles i pubilletes i la lectura del pregó
de la festa major.
Les activitats previstes, de les quals donem compte en el present programa, omplen abastament l’agenda de tots els
dies, amb actes per a tots els públics. Per tant, molta feina per aquelles persones que tinguin la intenció de no perdre-se’n
cap. Volem, un any més, continuar fent unes festes obertes a tothom, intenses, participades i participatives.
Vull referir-me al pregoner d’enguany, el tortosí Pere Estupinyà, un científic, de formació bioquímic, però de difícil
classificació. Ell mateix diu que depèn de com es lleva al matí se sent escriptor, científic, guionista, periodista, divulgador,
consultor o emprenedor. Jo crec que qualsevol d’aquests qualificatius li escau a la perfecció. Pere és un d’aquells tortosins
que pensa en gran i que ha estat capaç de fer-se un nom en la divulgació i la pedagogia de la ciència. Li vull agrair que
hagi acceptat de fer el pregó de la festa major de la seva ciutat.
També un reconeixement al portador de la bandera de la ciutat, la Banda Municipal de Música, amb motiu del 75è
aniversari. Es tracta d’una entitat formadora de músics, per la qual han passat deu directors i centenars de músics, que ha
mantingut la tradició de la música de banda a Tortosa.
Finalment, voldria agrair a totes les persones que conformen el departament de Festes de l’Ajuntament i al regidor
Domingo Tomàs. També als particulars, entitats i empreses que col·laboren en les festes de la Cinta. Agraïment també a
l’Arxiconfraria i a la cort d’honor de la Mare de Déu de la Cinta, pel seu esforç en mantenir ben viva la devoció ciutadana
per la patrona. I en especial, enguany, que la Reial Arxiconfraria Nostra Senyora de la Cinta celebra el 4t centenari de la
seva fundació fent possible l’any jubilar marià a la diòcesi de Tortosa.
Una felicitació a Maria Bel Salvadó, del Club Patí Dertusa, i Dafne Terol Romero, de Creu Roja Tortosa, reina i reina infantil de la Cinta 2017, i a totes les pubilles i pubilletes, així com a les seves famílies. I, finalment, felicitats a totes les tortosines i tortosins, perquè gaudiu un any més les festes de la Cinta.
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