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en honor a la 

Verge de la Cinta

Del 29 d’agost al 2 de setembre
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DISSABTE 24 d’agost

18.15 hSortida des de la Casa dels Gegants del seguici festiu de la Cinta, format pels gegants i la cort de bèstiesde la ciutat.
Recorregut: Casa dels Gegants (parc municipal Teodor González), av. Generalitat, c. Doctor Vilà i pl. de l’ajuntament.

18.30 h Cercavila de la Banda Municipal de Música per recollir les pubilles i les autoritats.
Recorregut: sortida de la Casa de la Música, av. Generalitat i pl. de l’ajuntament.

18.45 h Seguici de festa major, format per les pubilles, les pubilletes, el pregoner i les autoritats en desfilada fins al parc mu-
nicipal Teodor González. Acompanyen el seguici els gegants, la cort de bèsties i la Banda Municipal de Música de Tortosa.
Recorregut: pl. de l’ajuntament, c. Sebina, av. de la Generalitat i parc municipal Teodor González.

19.00 h Proclamació de la reina i de la reina infantil de les festes majors de la Cinta 2019 per part de l’alcaldessa de
Tortosa, Il·lma. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, i del regidor de Festes, Sr. Domingo Tomàs i Audí. Tot seguit, imposició de les
bandes i les insígnies de l’orde de l’Atxa a la reina de festes, Emília Minguell i Cortés, representant  de l’Assemblea Local
Creu Roja Tortosa; a la reina infantil, Nagore Seguí Domènech, representant de l’associació cultural Llampec Nois, i a les pu-
billes i les pubilletes, que representen les diferents entitats de la ciutat i els pobles del municipi.

Elpregó de les festes de la Cinta 2019 anirà a càrrec del Sr. Manolo Cardona i Martínez, president de l’associació de veïns del
barri de Santa Clara durant 30 anys.

En el decurs de l’acte actuaran l’Orfeó Tortosí i la Banda Municipal de Música de Tortosa.
Lloc: parc municipal Teodor González. 

20.45 h Interpretació del pasdoble Tortosa a càrrec de la Banda Municipal de Música i l’Orfeó Tortosí com a cloenda de la
proclamació de la reina i la reina infantil de la Cinta 2019.
Lloc: parc municipal Teodor González.

22.30 h Inici de l’Ebre Músik 2019 amb el concert de Conspiració, grup finalista del concurs.
Lloc: pl. de l’ajuntament.

23.00 h Concentració de les colles participants en el circuit de penyes Cinta 2019.
Lloc: pl. de l’absis.

23.15 h Presentació de les colles participants en el circuit de penyes Cinta 2019, amb el  lliurament de mocadors a càrrec
de l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé i Pedrola, i del regidor de Festes, Domingo Tomàs i Audí, i engegada del coet anun-
ciador per part de la reina de festes, Emília Minguell i Cortés.
Lloc: pl. de l’absis.
Col·labora: Alcampo.

23.30 h Concert de MIM, guanyador del concurs Ebre Músik 2019.
Lloc: pl. de l’ajuntament.

23.45 h Penyatukada!, cercavila de les penyes acompanyades per la percussió de les colles Perkusound i Boctukada.
Recorregut: pl. de l’absis, c. de la Rosa, pl. de la Constitució, c. de l’Àngel, c. Sant Blai, c. Teodor González, av. Generalitat, c.
Doctor Vilà i pl. de l’ajuntament.

00.45 h Concert del grup convidat de l’Ebre Músik 2019, Roba Estesa, que presentarà la nova gira Orgull.
Lloc: pl. de l’ajuntament.

2.00 h Concert d’En Júpiter, finalista del concurs Ebre Músik 2019.
Lloc: pl. de l’ajuntament.

3.00 h Festa DJ, amb Dani Calau.
Lloc: pl. de l’ajuntament.
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DIUMENGE 25 d’agost
9.00 h Prova del circuit de penyes: jocs a la piscina.
Lloc: complex esportiu.
Organitza: Ànim Perestroika.
Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

Trobada de Gegants Cinta 2019
Amb la participació de la Colla Gegantera d’Amposta, Colla Gegantera d’Alcanar, Gaiters de l’Aguilot, Colla Jove de Dolçainers
de Tortosa, Lo Golafre, Colla Gegantera de Móra la Nova, Colla Gegantera d’Horta de Sant Joan, Colla Gegantera de Sant
Carles de la Ràpita, Colla Gegantera de Vinaròs, Grallers de Campredó, Colla Gegantera Sant Feliu de Llobregat, Colla Gegan-
tera de Santa Bàrbara, Colla Gegantera d’Ulldecona, Colla Gegantera de Benicàssim, Gegantó Japonès de Reus i Colla Gegan-
tera de Tortosa.

11.00 h Plantada dels gegants de les diferents colles que hi participen.
Lloc: parc municipal Teodor González.

12.00 h Inici de la cercavilade gegants. Recorregut: passeig central del parc municipal Teodor González, av. de la Generalitat,
c. Argentina, c. Berenguer IV i av. Generalitat fins a arribar al parc municipal.

13.15 h Rebuda, presentació i entrega de records a les colles participants. A continuació, ball de gegants de Tortosa i balla-
da conjunta.
Lloc: parc municipal Teodor González.
Organitza: Colla Gegantera i Cort de Bèsties de Tortosa.
Col·labora: Ajuntament de Tortosa. 

16.00 h Prova del circuit de penyes: jocs esportius.
Lloc: pavelló firal. 
Organitza: Ànim Perestroika.
Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

17.30 h La volta al món de les superheroïnes. Tarda infantil amb teatre per a tota la família. Venda d’entrades a la Casa de
Festes (matins de 10.00 h a 14.00 h i a taquilla  una hora abans el mateix dia de la funció).
Preu: 5 euros.
Lloc: teatre auditori Felip Pedrell.
Organitza: La Companyia.

18.00 h 46è Torneig de Futbol Mariano Toha.
Lloc: estadi municipal Josep Otero. 
Comptarà amb la participació del CD Tortosa, UE el Perelló, CF Amposta i UE Remolins-Bítem.

19.15 h Concert d’Ivette Nadal. Música al riu, cicle de concerts Lo riu és música 2019, a bord del llagut Lo Sirgador.

20.30 h Segon passi de La volta al món de les superheroïnes.

PÀGINA 59
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PÀGINA 61

DIJOUS 29 d’agost

9.00 h Coet anunciador.

10.00 h Seguici de les pubilles i les pubilletes per assistir a la trobada davant de la Mare de Déu de la Cinta.
Sortida des del Patronat, al c. Mercaders, i recorregut fins a pl. de la Cinta.

10.00 h Prova del circuit de penyes: jocs de taula.  Lloc: parc municipal Teodor González.
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, amenitzada amb la música del guitarrista
Albino Tena. Lloc: capella de la Cinta.
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. 1 d’Octubre, 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 del Golafre.

12.15 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Preu: adults, 11,50 €; xiquets fins a 12 anys, 7 €, i xiquets fins a 4 anys, 3 €.
Reserves: 652 398 288 – 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, Lei Joglar d’Ébre 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.

16.30 h Prova del circuit de penyes: patata calenta. Lloc: passeig de Ribera.
Organitza: Ànim Perestroika. Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

17.00 h Festa infantil amb tallers, activitats i jocs al carrer i xocolatada. Lloc: c. Mercaders, davant de la seu del Patronat.
Organitza: Patronat Escolar de la Sagrada Família.

De 18.00 h a 1.30 h Zona d’atraccions i casetes de fira. Lloc: passeig de les Bicicletes, al parc municipal Teodor González.

18.30 h Exhibició de twirling a favor de la Lliga Contra el Càncer. Lloc: pavelló esportiu de Ferreries.
Organitza: Club Twirling Tortosa.

19.00 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Preu: adults, 11,50 €; xiquets fins a 12 anys, 7 €, i xiquets fins a 4 anys, 3 €. Re-
serves: 652 398 288 – 616 905 748. Lloc: sortida des de l’embarcador del mercat municipal.

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 González), av. Generalitat fins a pl. de l’ajuntament.
Retorn a la Casa dels Gegants per l’av. Generalitat fins al parc municipal.

19.45 hores L’essència d’un riu. Espectacle carrusel eqüestre amb cavalls de doma dirigit per Gumersindo Gabaldón.
Lloc: passeig central del parc.  Organitza: Equitor

20.00 h Espai de la Jota (recinte antic escorxador). Presentació del llibre Els cants de les plantes. De música, bones herbes i
cistelleria. Taller de Cant Popular del Museu de la Pauma. Aquest llibre reuneix una selecció de cants elaborats pel Taller de
Memòria Oral del Museu de la Pauma a Mas de Barberans, dedicats a 88 espècies de plantes que campen pel nostre país. 
Volem cantar a les flors
i a les plantes de la terra.
Són un tresor que tenim
entre la mar i la serra.
Organitza: Centre d’Interpretació de la Jota a les Terres de l’Ebre. Col·labora: Ajuntament de Tortosa.
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23.00 h Gran concert d’obertura de les festes de la Cinta 2019 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, Emília Minguell Cortés, i a les pubilles de la Cinta 2019,
amenitzat per l’orquestra Cimarron.
Lloc: recinte de ball de l’auditori Felip Pedrell.
Nota: Al recinte de l’auditori Felip Pedrell podeu llogar taules per als 3 dies de ball (Cimarron, Atalaia i Diamante) a un
preu de 39 € (taula amb 6 cadires). També podeu adquirir-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 po-
dran llogar un màxim de dos cadires addicionals per taula, prèvia presentació del tiquet, al preu d’1 € cadascuna per dia.

1.00 h El parc es mou amb la Festa de Penyes 2019. Nit amb DJ, animació i música electrònica per arrancar les festes. 
Lloc: passeig central del parc municipal Teodor González.
Organitza: Ajuntament de Tortosa.
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PÀGINA 63

DIVENDRES 30 d’agost

9.00 h Coet anunciador.

9.00 h Capta de la Cinta. Els majordoms i els capellers de la Reial Arxi confraria, acompanyats pels sons de la dolçaina, els
timbals i les xarangues, recorreran els carrers de la ciutat per tal de fer la capta i invitar els ciutadans a les festes religioses en
honor i glòria a la Mare de Déu de la Cinta. Lloc: carrers de la ciutat.
Organitza: Reial Arxiconfraria de la Cinta.

De 10.00 h a 13.00 h Campionat sub-16 i campionat de pares escola d’Escacs del CE Tortosa.
Lloc: centre cívic de Ferreries.
Organitza: Club Escacs Tortosa. Col·labora: Ajuntament de Tortosa.

De 10.00 h a 14.00 h XXV Festa dels Xiquets. Festa ludicoeducativa amb tallers de salut, jocs esportius, entrepans i refres-
cos, grups d’animació i moltes sorpreses més.
Lloc: aparcament principal de l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta. 
Organitzen i patrocinen: Gerència Territorial de l’ICS a Terres de l’Ebre, Comissió Festa dels Xiquets i Ajuntament de Tortosa.
Amb el suport de: Unitat Territorial  de Manteniment i d’Hoteleria de la Gerència Territorial de l’ICS Terres de l’Ebre.

Col·laboren:Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Deltebre, Ajuntament de Benifallet, Antena Aldaia, Asso-
ciació de Malalts del Cor de les Terres de l’Ebre, Associació de Donants de Sang del Baix Ebre, Associació de Cardiopaties Congènites
(AACIC), Acciona, Amposta Ràdio, Art-Tic Shows. Associació Juvenil La Tuna, ALTHEA, Banc de Sang i Teixits de les Terres de l’Ebre, Bec-
ton Dickinson, Bombers de la Generalitat de Catalunya, Castellers de Tortosa, Catac- CTS, CD Tortosa, Club Twirling Big Dream Amposta,
Creu Roja Joventut de Tortosa, Departament de Serveis Urbans, Emis Manteniment  i Serveis, Emissora Municipal de Tortosa, Eulen SA,
Ebre Escola Esportiva, F. J. Piñol SL, Fàbregues Nens, Gràfics Impressions Digitals, Grup Iman Seguretat i Vigilància, Grup els
Trobadorets, Homatic SLU, Ilunion, Ivemon Ambulàncies Egara SL, Imagina Ràdio, Institut Català de les Dones, La Veu de l’Ebre, La 2 de
Viladrich Llibreria, Llatje, Logaritme Terres de l’Ebre, Lo Safareig, Lo Sirgador, L’Escola Naturalistes del GEPEC, UGT, Unitat de Medicina
de l’Esport de la Clínica Terres de l’Ebre, Més Ebre, Menarini, Mans Unides, Manart, Mas Masdeu de l’Aldea, Mossos d’Esquadra. Àrea Re-
gional de Trànsit i Oficina de Relacions amb la Comunitat, Muvi Mediterranean Honey, Nati Dolços Festa, Oficomplet, Policia Local de
Tortosa, Pronto Servis, Ràdio Antena Caro, Ràdio Ebre Cadena Ser, Representació Territorial de l’Esport a les TE, Salut i Clowns, Sistema
d’Emergències Mèdiques. SEM, Siemens, Supeco Tortosa, Tradicionàrius, Viena, Vircell, Wacapaka, Werfen.
Per part de la Gerència Territorial  ICS Terres de l’Ebre hi col·laboren els següents serveis i unitats de l’hospital i d’atenció primària ICS,
així com altres centres sanitaris de la regió: Àrea Quirúrgica de l’HTVC, Àrea Obstètrica de l’HTVC, Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers
de Tarragona, Grup Territorial de Millora d’Higiene de Mans, Programa Salut i Escola AP- Serveis Territorials de Salut a les TE, Atenció a la
Salut Sexual i Reproductiva Terres de l’Ebre, Servei Territorial d’Odontologia, Servei Territorial de Rehabilitació, Servei Territorial de Far-
màcia, Servei de Neurologia de l’HTVC, SAP Terres de l’Ebre, Servei de Pediatria de l’HTVC, Servei de Pediatria- AP Terres de l’Ebre, Servei
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DIVENDRES 30 d’agost

de Medicina Intensiva de l’HTVC, Servei de Cuina de l’HTVC i UTE Arcasa- Clece, Servei d’Urgències de l’HTVC, Laboratori Clínic de l’ICS
Terres de l’Ebre Anàlisis Clíniques i Hematologia, Unitat de Medicina de l’Esport de la Clínica Terres de l’Ebre.
Nota: Mans Unides participarà en la festa organitzant una recollida d’un donatiu simbòlic de 2 euros Tindràs un joguet solidari. Amb
el teu donatiu crearàs ponts d’esperança i il·lusió.

11.30 h Missa de la diada de la gent gran, reconeixement a l’home i a la dona de més edat.
Lloc: reial capella de la Cinta.
Col·labora: Boix Verd.

12.00 h Aperitiu de la gent gran. Amenitzat per la Tuna Folk.  Lloc: Patronat, al c. Mercaders.
Col·labora: Caprabo i Alqueza.

12.00 h Cercavila a càrrec de King of Versions. Rock & Show. XVII Ebre Terra de Vent.
Itinerari: pl. Carrilet – av. Generalitat – c. Savina– Finalitza: plaça de l’ajuntament.

12.30 h Cercavila de Lambroten Brass Band. Fanfara New Orleans. XVI Ebre Terra de Vent.
Itinerari: pl. de la Cinta – pl. Agustí Querol – pl. de l’Àngel – Finalitza: pl. de l’ajuntament.

12.15 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador.
Preu: adults, 11,50 €; xiquets fins a 12 anys, 7 €, i xiquets fins a 4 anys, 3 €. Reserves: 652 398 288 – 616 905 748. 
Lloc: sortida des de l’embarcador del mercat municipal.

16.00 h Prova del circuit de penyes: estirada de corda i circuit d’habilitat. Lloc: parc municipal Teodor González.
Organitza: Ànim Perestroika. Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

16.30 h Campionat de partides ràpides d’escacs, sistema suís. Lloc: centre cívic de Ferreries.
Organitza: Club Escacs Tortosa. Col·labora: Ajuntament de Tortosa.

De 18.00 h a 1.30 h Zona d’atraccions i casetes de fira. Lloc: passeig de les Bicicletes, al parc municipal Teodor González.

18.00 h Caminada solidària Mai caminareu sols. Penja’t la bossa i camina amb nosaltres. En acabat, gelats i inflables a la
plaça de l’ajuntament. Donatiu per la motxilla, 5 €; pel gelat, 1 €, i inclou pujar als castells inflables. Activitats de la Lliga
Contra el Càncer. 
Recorregut: sortida de pl. Carrilet, av. Generalitat, c. Argentina, c. Cervantes, c. Sant Blai, pl. Agustí Querol, av. Generalitat i
pl. de l’ajuntament.
Organitza: Lliga Contra el Càncer. Col·labora: Ajuntament de Tortosa.

18.30 h Cercavila a càrrec de Xaratuka. Xaranga amb batukada. XVII Ebre Terra de Vent. En commemoració al 25è aniversari
de l’Agrupació Musical Xino-xano. Itinerari: pl. Agustí Querol – av. Generalitat – Finalitza: plaça Carrilet.

19.00 h Lo Sirgador amb Ebre Terra de Vent, vetllada musical romàntica amb Combo Cuba-Libre (saxo, veu i percussió).
Deixa’t portar per la màgia de la música navegant per l’Ebre a la posta de sol a bord del Sirgador. Sortida de 90 minuts entre
les illes dels Bous i la Xiquina. Inclou copa de cava.
Preu: adults 16 €, xiquets fins a 12 anys, 8 €. Reserves al tel. 652 398 288 i 616 905 748.
Lloc: sortida des de l’embarcador del mercat municipal.

19.00 h Cercavila a càrrec de Fanfare Deli Zirzop. Fanfara turcabalcànica. XVII Ebre Terra de Vent.
Itinerari: pl. de l’ajuntament – c. Savina – av. Generalitat – pl. Agustí Querol – c. Sant Blai – Finalitza: c. Cervantes.

19.30 hCercavila a càrrec de Lambroten Brass Band. Fanfara New Orleans. XVII Ebre Terra de Vent.
Itinerari: parc Teodor González – av. Generalitat – pl. Barcelona – av. Generalitat – pl. Agustí Querol – Finalitza: pl. de la Cinta.

20.00 h Cercavila a càrrec de Xaratuka. Xaranga amb batukada. XVII Ebre Terra de Vent.
En commemoració al 25è aniversari de l’Agrupació Musical Xino-xano.
Itinerari: pl. de l’ajuntament – c. Savina – av. Generalitat – pl. Agustí Querol – c. Sant Blai – Finalitza: c. Cervantes.

20.30 h Cercavila a càrrec de Majareta Rolling Band. Rolling Band Show. XVII Ebre Terra de Vent.
Itinerari: parc municipal Teodor González – av. Generalitat – pl. Barcelona – Finalitza: pl. de l’ajuntament.
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DIVENDRES 30 d’agost

20.00 h Plantada de les bèsties de foc participants en el XXXVII Correfoc de les Terres de l’Ebre. Lloc: pl. de l’ajuntament. 

20.30 h Tradicional concert de festes de la Banda Municipal de Música de Tortosa. La banda ens ofereix un divers i se-
lecte concert de festa major.  Lloc: pl. de l’absis.

21.00 h Jotes i rondalles a càrrec de la rondalla Aires del Matarranya.
Lloc: passeig central del parc municipal Teodor González.

21.00 h Cercavila a càrrec de Fanfare Deli Zirzop. Fanfara turcabalcànica. XVII Ebre Terra de Vent.
Itinerari: pl. Agustí Querol – av. Generalitat – Finalitza: parc Teodor González.

21.15 h Carretillada infantil pels diables menuts de les colles de  la ciutat. Lloc: pl. de l’ajuntament.
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Colla de Diables i Tambors Lo Golafre.

21.30 h Pasdoble Tortosa, interpretat per la Banda Municipal de Música de Tortosa. Lloc: pl. de l’absis.

22.00 h Cercavila de totes les colles i bèsties participants en el XXXVII Correfoc de les Terres de l’Ebre.
Recorregut:  pl. de l’ajuntament, c. Doctor Vilà i av. Generalitat (davant de les escales del parc municipal Teodor González).

22.30 h Inici del XXXVII Correfoc de les Terres de l’Ebre amb el IX Concurs d’Enceses Ciutat de Tortosa, on les colles
mostraran el seu domini del foc.
Lloc: av. Generalitat (davant de les escales del parc municipal Teodor González), c. Doctor Vilà i pl. de l’ajuntament.
El correfoc comptarà amb aquestes colles de diables i bèsties de foc en l’ordre de sortida següent:
Colla Jove de Dolçainers de Tortosa amb el drac Lo Carrau; Diables Llampec Nois amb el drac Jordiet de Ferreries (Tortosa);
Botafocs Dimonis i Bestiari de Castelló; Ball de Diables Lucifers amb el drac Nortis, de Roquetes; Drac de foc i diables El
Cabrot del Vendrell; Ball de Diables 7 Cervells, amb el drac Hydracus de Jesús; Colla de Diables Terres de l’Ebre (Montsià/Rib-
era) i Colla de Diables i Tambors Lo Golafre amb el drac Grafus i drac Golafre de Remolins (Tortosa).

Vota l’encesa que més t’agrade a www.ebrecorrefoc.com
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Colla de Diables i Tambors Lo Golafre.
Col·labora: Pirotècnia Tomàs.

23.30 h DJ Beatiful Pearl, prepara’t per cantar i ballar, te les saps totes. Lloc: restaurant El Parc.
Organitza: restaurant El Parc. Col·labora: Ajuntament de Tortosa
NOTA: Si vens amb un look retro/fashion, el restaurant El Parc t’obsequiarà amb un còctel de benvinguda!

23.45 h La plaça crema. Espectacle final del XXXVII Correfoc de les Terres de l’Ebre amb la gran encesa conjunta de totes
les colles participants. Lloc: pl. de l’ajuntament.

Tota la informació del correfoc a www.ebrecorrefoc.com
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Colla de Diables i Tambors Lo Golafre.

00.00 h Hija de la luna.Gran concert d’una de les millors formacions de tribut a la mítica formació de pop, Mecano, tota una
llegenda. Lloc: parc municipal Teodor González.
Organitza: Ajuntament de Tortosa.

00.00 h Ball amb l’orquestra Atalaia.
Lloc: recinte de ball de l’auditori Felip Pedrell.
Nota: Al recinte de l’auditori Felip Pedrell podeu llogar taules per als 3 dies de ball (Cimarron, Atalaia i Diamante) a un preu de
39 € (taula amb 6 cadires). També podeu adquirir-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.

3.00 h El parc és mou amb Arenàlia Beach Club Magikal Festival Park 2019. Torna el festival únic a les Terres de l’Ebre amb la
millor música electrònica del moment i amb efectes especials, canons de foc, megatron, confetitron, regals i animació tematitza-
da amb les sessions de Marsal Ventura, Moncho, Mireia DG i Sergio Calero i la violinista elèctrica Astrid Torrent.
Lloc: passeig central del parc municipal Teodor González.
Organitza: Ajuntament de Tortosa. Produeix: Arenàlia Beach Club.
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9.00 h Coet anunciador.

11.15 h Plantada de gegants, gegantons, nans i cucaferes participants en el ban cavalcada.
Lloc: pl. de l’ajuntament.

11.30 h Joseret i la seua rondalla amenitzaran l’inici del ban cavalcada. Lloc: pl. de l’ajuntament.

12.45 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador.
Preu: adults, 11,50 €; xiquets fins a 12 anys, 7 €, i xiquets fins a 4 anys, 3 €. Reserves: 652 398 288 – 616 905 748. 
Lloc: sortida des de l’embarcador del mercat municipal.

12.00 h Amb motiu de la celebració de la XX edició de la Jornada Europea de la Cultura Jueva, ball dels gegants jueus
Bonjuhà i Caxixa a càrrec de la Colla Gegantera i Cort de Bèsties de la ciutat de Tortosa.

12.00 h Ban cavalcada amb carros enramats, els elements del seguici festiu dels gegants i la cort de bèsties de la ciutat de
Tortosa, de la Colla Jove de Dolçainers, Lo Golafre i de l’associació cultural 4 més 1, la Banda Municipal de Música de Tortosa
i Joseret i la seua rondalla.
Recorregut: sortida de pl. de l’ajuntament, c. Dr. Vilà, av. Generalitat, pl. Agustí Querol, c. de l’Àngel, c. Sant Blai, c. Cervantes,
c. Ramon Berenguer IV, av. Generalitat, c. Dr. Vilà i pl. de l’ajuntament. 

12.00 h Prova del circuit de penyes: festa Alcampo. Lloc: Alcampo Tortosa.
Organitza: Ànim Perestroika. Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

12.00 h Cercavila a càrrec dels Ministrils d’en Pere Botero. Tradicional catalana versions. XVII Ebre Terra de Vent.
Itinerari: mercat municipal – pl. Barcelona – av. Generalitat – Finalitza: parc Teodor González.

12.30 h Cercavila a càrrec de Majareta Rolling Band. Rolling Band Show. XVII Ebre Terra de Vent.
Itinerari: pl. de la Cinta – av. Generalitat – mercat municipal– Finalitza: pl. Barcelona.

13.00 h Cercavila a càrrec de Fanfare Deli Zirzop. Fanfara turcabalcànica. XVII Ebre Terra de Vent.
Itinerari: pl. de l’ajuntament – c. Savina – av. Generalitat – pl. Barcelona – mercat municipal – Finalitza: pl. Barcelona.

17.00 h Partit amistós entre el júnior INTER del Club Bàsquet Cantaires i CN Reus Ploms.
Lloc: pavelló esportiu de Ferreries.
Organitza: CB Cantaires.

18.00 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador.
Preu: adults, 11,50 €; xiquets fins a 12 anys, 7 €, i xiquets fins a 4 anys, 3 €. Reserves: 652 398 288 – 616 905 748. 
Lloc: sortida des de l’embarcador del mercat municipal.

De 18.00 h a 1.30 h Zona d’atraccions i casetes de fira. Lloc: passeig de les Bicicletes, al parc municipal Teodor González.

18.30 h Cercavila a càrrec delsMinistrils d’en Pere Botero. Tradicional catalana versions. XVII Ebre Terra de Vent.
Itinerari: c. Cervantes – c. Sant Blai – pl. de l’Àngel – pl. Agustí Querol – av. Generalitat – Finalitza: pl. de l’ajuntament.

19.00 h Cercavila a càrrec de King of Versions. Rock & Show. XVII Ebre Terra de Vent.
Itinerari: pl. de la Cinta – av. Generalitat – Finalitza: parc Teodor González.

19.00 h Lliurament de la bandera de la ciutat al Club Bàsquet Cantaries, per la seua trajectòria esportiva a la ciutat de
Tortosa i amb motiu dels 50 anys de l’entitat. Lloc: saló verd de l’ajuntament de Tortosa.

19.30 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Sortida especial Posta de sol, amb copa de cava i dolç (90 minuts).
Preu: 16 €, adults; 8 €, xiquets fins a 12 anys. 
Lloc: sortida des de l’embarcador del mercat municipal.

19.30 h Cercavila a càrrec de Fanfare Deli Zirzop. Fanfara turcabalcànica. XVII Ebre Terra de Vent.
Itinerari: pl. de la Cinta – c. la Rosa – pl. Agustí Querol – pl. de l’Àngel – c. d’en Carbó – av. Generalitat - Finalitza: parc Teodor
González.
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19.30 h Ofrena de flors i fruits a la Verge de la Cinta. Hi participaran representants dels municipis de les Terres de l’Ebre, de
les entitats, dels pobles del municipi i de les penyes de la Cinta 2019. L’acte serà encapçalat pel seguici festiu de la Cinta, la
Reial Arxiconfraria de la Cinta, la bandera de la ciutatportada pel Club de Bàsquet Cantaires i comptarà amb les actuacions
de les formacions musicals locals Gaiters de l’Aguilot, Colla Jove de Dolçainers de Tortosa, Lo Golafre, La Tuna Folk, Lei
Joglars d’Ébre i la Banda Manel Martínez i Solà de Jesús.Clourà l’ofrena la Banda Municipal de Música de Tortosa. L’Ajun-
tament de Tortosa convida a tots els tortosins i tortosines a participar en l’ofrena amb vestits típics tortosins.
Recorregut: sortida des de la pl. Mossèn Sol, c. del Vall, c. Nou del Vall, pl. Pont de Pedra, pl. Agustí Querol, av. Generalitat fins
al passeig central del parc municipal Teodor González.
Nota: En el marc de la campanya de recollida de material escolar per al curs 2019-2020, organitzada per Càritas, Creu Roja i
l’Ajuntament de Tortosa, els participants també poden aportar aquest tipus de material a més dels tradicionals flors i fruits.

20.00 h Música al carrer amb Cesc Freixes. Lloc: c. Gil de Frederic. 
Organitza: Casal Panxampla.

21.30 h Sopar a la fresca i focs des de l’embarcador del mercat.
Preu: 30 €, adults; 15 €, xiquets fins a 12 anys.  Preu especial: sopar + focs des del llagut al mig del riu: 40 €, adults, 25 €, xiquets.
Lloc: embarcador del mercat. Organitza: Llagut Lo Sirgador.

21.45 h Interpretació del pasdoble Tortosa a càrrec de la Banda Municipal de Música de Tortosa.
Lloc: passeig central del parc municipal Teodor González.

22.00 h Miquel Rullo en concert, les millors versions acústiques dels 80 i 90.  Lloc: restaurant El Parc.
Organitza: restaurant El Parc. Col·labora: Ajuntament de Tortosa

23.00 h Prova del circuit de penyes: desfilada (1a. part). Lloc: parc municipal Teodor González.
Organitza: Ànim Perestroika. Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

23.30 h Sortida especialNit dels focs des del mig del riu. 
Preu: 18 €, adults; 10 €, xiquets fins a 12 anys. Preu especial: sopar + focs des del llagut al mig del riu: 42 €, adults; 25 €, xiquets. 
Lloc: sortida des de l’embarcador del mercat municipal.

00.00 h Monumental castell de focs d’artifici Cinta 2019 a càrrec de Pirotècnia Tomàs. Lloc: marge dret del riu Ebre.

00.30 h The Backline, el funky dels megaestrelles. Lloc: restaurant El Parc.
Organitza: restaurant El Parc. Col·labora: Ajuntament de Tortosa

00.45 h Gran Festa Imagina Ràdio. Primer, actuació de Los 80 Principales, amb les millors versions dels anys 80 i  90. De-
sprés, els selectors musicals d’Imagina Ràdio continuaran la festa amb el seu particular viatge pel temps, dècada a dècada,
amb els temes que han marcat generacions. David Gironès serà el timoner de la nau que us farà travessar el túnel del temps.
Com sempre, hi haurà una espectacular performance, espectacles, animació, regals, ballarines, i molta marxa!
Lloc: recinte de ball de l’auditori Felip Pedrell.
Organitza: Ajuntament de Tortosa. Idea i producció: Imagina Ràdio.
Amb la col·laboració de: Setmanari l’Ebre i Canal Terres de l’Ebre TV.

00.45 h Prova del circuit de penyes: desfilada (2a. part). Lloc: parc municipal Teodor González.
Organitza: Ànim Perestroika. Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

2.00 h DJ. Beautiful Pearl, la millor sessió de pop de la teua vida!  Lloc: restaurant El Parc.
Organitza: restaurant El Parc. Col·labora: Ajuntament de Tortosa

2.30 h El parc es mou amb el Safu Festival. La millor música del moment amb Ismael Sastre DJ  i DJ Ripo en una nit amb mol-
ta festa fins que surta el sol. Lloc: escenari central del parc municipal Teodor González.
Organitza: Unió Esportiva Remolins-Bítem. 

3.00 h Ballem els 80, 90 i 2000 amb els DJ Imagina. En acabar el concert de Los 80 Principales, la nit continuarà amb la músi-
ca d’Imagina Ràdio, vestida amb les seues animacions, actuacions, regals, ballarines i altres sorpreses, tal com ens tenen
acostumats. Lloc: recinte de ball de l’auditori Felip Pedrell.
Organitza: Ajuntament de Tortosa. Idea i producció: Imagina Ràdio. Amb la col·laboració de: Setmanari l’Ebre i L’Ebre TV.
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DIUMENGE 1 de setembre
Dia de la Cinta

9.00 h Coet anunciador.

11.30 h Pilars de recepció de la Diada Castellera de la Cinta en honor de les pubilles, les pubilletes i les 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. Càntics a càrrec de
l’Orfeó Tortosí.
Lloc: altar major de la Catedral de Tortosa.
A continuació, tindrà lloc la tradicional trona de focs en homenatge a la patrona, la Mare de Déu de la Cinta. 
Lloc: porta principal de la Catedral de Santa Maria.

12.00 h Inici de la Diada Castellera de la Cinta, amb la participació de la Muixeranga de Xàtiva i els Minyons de l’Arboç.
Lloc: pl. de l’ajuntament.
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Castellers de Tortosa.

12.00 h Sortida especial Vermut de la Cinta amb el llagut Lo Sirgador. Sortida de 90 minuts, amb vermut i pica-pica, que
recorrerà el riu des de l’illa de la Xiquina fins a l’illa dels Bous. Preu: 16 €, adults; 8 €, xiquets fins a 12 anys. Reserves als 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, les pu-
billes i les pubilletes, els gegants i la 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. de l’ajuntament.

13.45 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.
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Castellers de Tortosa.

14.15 h Pasdoble Tortosa. La Banda Municipal de Música de Tortosa interpreta l’himne de la ciutat, obra del mestre Mon-
clús, en presència de la reina i la reina infantil de festes, les pubilles i les pubilletes, les autoritats i la corporació municipal.
Lloc: pl. de l’ajuntament. 

18.00 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador.
Preu: adults. 11,50 €; xiquets fins a 12 anys, 7 €; xiquets fins a 4 anys, 3 €. Reserves: 652 398 288 – 616 90 57 48. 
Lloc: sortida des de l’embarcador del mercat municipal.

De 18.00 h a 1.30 h Zona d’atraccions i casetes de fira.
Lloc: passeig de les Bicicletes, al parc municipal Teodor González.

18.00 hObertura 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’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé i Pedro-
la, i de la reina de les festes, Emília Minguell i Cortés. 
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. de l’ajuntament.
Organitza: Reial Arxiconfraria de la Cinta.
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DIUMENGE 1 de setembre
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, les autoritats i els 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. de l’ajuntament.
Organitza: Reial Arxiconfraria de la Cinta.

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, Dr.
Enrique Benavent i Vidal. 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, José M. Utgés Vallespí, ha confiat l’estendard principal de la Reial Arxiconfraria a Monsenyor Jordi
Bertomeu Farnós, oficial de la Secció Disciplinar de la Congregació per la Doctrina de la Fe i capellà de Sa Santedat, a qui acom-
panyaran com a borlistes Cinta Cirac Ginesta i Robert Roda Aixendri, persones designades pel mateix Monsenyor Jordi Bertomeu
Farnós. La junta de la Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta ha confiat la seua bandera a Mans Unides en el seu 60è aniver-
sari com a entitat solidària a la diòcesi de Tortosa, en la qual participen exercint el voluntariat també sòcies de la Cort d’Honor.
Ho farà Maria Balart Altés, presidenta diocesana 2007-2013 i actual vicepresidenta responsable de l’àrea d’Educació per al
Desenvolupament. L’acompanyaran com a borlistes les sòcies absents, que continuen a distància amb constància lligades en la
seua devoció a la Mare de Déu de la Cinta: Ernestina Pegueroles Vallés i Margarita Lamote de Grignon  Aranda.

19.15 h Sortida especial Posta de sol i entrada de la Cinta a la Catedral amb el llagut Lo Sirgador.
Sortida de 90 minuts o més a la posta de sol, fins a l’illa dels bous. Finalitzarà el recorregut de tarda-nit a l’altura de la Catedral
per contemplar l’entrada de la Verge amb les portes obertes de la Catedral i els focs que l’acompanyen, des del riu i amb una
copa de cava. Preu: 16 €, adults; 8 €, xiquets. Reserves: 652 398 288 – 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, al tram del parc municipal Teodor González. 
Organitza: Ànim Perestroika. Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

23.30 h VI Festa Remember el Parc és Mou Xito & Friends, el revival dels 80 i 90 de les festes majors de la Cinta.
Organitza: restaurant El Parc
Col·labora: Ajuntament de Tortosa

23.45 h Nit de música al parc amb el concert de Buhos, després d’actuar a festivals com el Canet Rock, l’Strenes de Girona i
el Viña Rock aterren a Tortosa per presentar el seu últim disc La gran vida.
Lloc: passeig central del parc municipal Teodor González.
Organitza: Ajuntament de Tortosa.

00.00 h Ball de les pubilletes, amenitzat per l’orquestra Diamante.
Lloc: recinte de ball de l’auditori Felip Pedrell.

Nota:Al recinte de l’auditori Felip Pedrell podeu llogar taules per als 3 dies de ball (Cimarron, Atalaia i Diamante) a un preu de
39 € (taula amb 6 cadires). També podeu adquirir-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.

1.15 h Nit de música al parc amb Joan Rovira, concert de gran format, on les noves cançons i els temes ja històrics faran bal-
lar el públic familiar. Lloc: passeig central del parc municipal Teodor González.
Organitza: Ajuntament de Tortosa.

2.30 h Nit de música al parc amb el concert de Sense Sal, formació fresca i divertida que aporta bon rotllo a la festa major.

3.00 h Nit jove al ball a càrrec de l’orquestra Diamante, 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.

3.30 h El parc es mou ambDJ OGT, amb música alternativa que ens ofereix una fusió mestissa mundial i amb electrònica que
fa ballar a tots els públics. Tot seguit, la Festa Ràdio Tortosa. Una nit ben llarga amb DJ, animació i música electrònica.
Lloc: passeig central del parc municipal Teodor González.
Organitza: Ràdio Tortosa i Ajuntament de Tortosa.
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DILLUNS 2 de setembre
Diada del riu

D’11.00 h a 13.00 h Vine a remar! (practica rem indoor a terra: ergòmetre).
Lloc: passeig fluvial.
Organitza: Club de Rem Tortosa, amb la col·laboració del Club Natació Tortosa i de la Societat de Pesca Esportiva de Tortosa.
Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

10.30 h Sortida especial familiar amb el llagut Lo Sirgador. Un riu de contes, amb contacontes a càrrec d’Irene López.
Preu: 6 €. Més informació a 652 398 288 i 616 905 748. Horari subjecte a la resta d’activitats de la diada del riu.
Organitza: Lo Sirgador.
Lloc: sortida des de l’embarcador del mercat.
Nota: Horaris subjectes a canvis en funció d’activitats al riu. Més informació a losirgador.com o al 652 398 288 i 616 905 748. 

12.30 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador.
Preu: adults, 11,50 €; xiquets fins a 12 anys, 7 €, i xiquets fins a 4 anys, 3 €.
Reserves: 652 398 288 – 616 905 748. 
Lloc: sortida des de l’embarcador del mercat municipal.

12.00 h Prova del circuit de penyes: andròmines al riu.
Lloc: sortida des de la platja de la Xiquina i arribada a la platja fluvial de Ferreries.
Organitza: Ànim Perestroika.
Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

De 12.00 h a 12.30 h Nadada popular des de Ferreries fins al passeig fluvial.
Lloc: riu Ebre.
Organitza: Club de Rem Tortosa, amb la col·laboració del Club Natació Tortosa i de la Societat de Pesca Esportiva de Tortosa.
Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

12.00 h XIX Premi Ovidio Tobías Dóna’m la mà. Lliurament de premis en reconeixement als valors humans. L’acte serà pre-
sidit per les autoritats, acompanyades per les pubilles, i comptarà amb una actuació musical per animar la festa.
Lloc: saló de plens de l’ajuntament de Tortosa.
Organitza: Associació Mn. Ovidio Tomàs Dóna’m la mà.

De 12.30 a 14.00 h Pal ensabonat i cucanyes.
Lloc: riu Ebre.
Organitza: Club de Rem Tortosa, amb la col·laboració del Club Natació Tortosa i de la Societat de Pesca Esportiva Tortosa.
Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

13.30 hDescobriment del monument commemoratiu a l’espai de l’antic Club de Rem Tortosa.
Lloc: passeig de Ribera amb avinguda Lleida (antic Club de Rem).

14.30 h Dinar de germanor de penyes.
Lloc: passeig central del parc municipal Teodor González.
Organitza: Ànim Perestroika.
Patrocina: Ajuntament de Tortosa.

15.00 h Concentració dels participants al concurs obert de pesca infantil al riu Ebre. A continuació, es farà el sorteig dels
llocs de pesca.
Lloc: passeig de l’Ebre, 14.
Organitza: Societat de Pesca Esportiva Tortosa. Col·labora: Ajuntament de Tortosa.

De 16.00 h a les 19.00 h  Concurs obert de pesca infantil al riu Ebre, de 2 a 14 anys. 
Organitza: Societat de Pesca Esportiva Tortosa.
Col·labora: Ajuntament de Tortosa.

16.00 h Regates socials al riu i exhibició de pàdel surf.
Lloc: Club de Rem Tortosa.
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DILLUNS 2 de setembre

Organitza: Club de Rem Tortosa. Patrocina: Ajuntament de Tortosa.
De 17.30 h a 20.00 h Vine a remar! (practica rem indoor a terra: ergòmetre).
Lloc: Club de Rem Tortosa.
Organitza: Club de Rem Tortosa.
Patrocina: Ajuntament de Tortosa

18.00 h a 1.30 h Zona d’atraccions i casetes de fira.
Lloc: passeig de les Bicicletes, al parc municipal Teodor González.

18.00 h Cloenda i lliurament de premis del concurs de penyes. 
Lloc: parc municipal Teodor González.

18.00 h Xocolatada infantil.
Lloc: passeig central del parc municipal Teodor González.
Organitza:  Ajuntament de Tortosa. 
Amb el suport de: Xocolates Creo, Alcampo i Cuina i Gestió.

18.30 h Concentració de carrosses participants en el cos iris.
Lloc: avinguda de la Generalitat, davant del mercat.

19.00 h Inici del cos iris.
Lloc: avinguda de la Generalitat (davant del parc municipal Teodor González).
Nota: Per poder participar en el cos iris i optar a premi els interessats s’hauran d’inscriure a la Unitat de Festes de l’Ajunta-
ment de Tortosa o bé trucant al telèfon 977 440 901 o bé enviant un correu electrònic a l’adreça festes@tortosa.cat. 
Les inscripcions es tanquen el dilluns 26 d’agost a les 13.00 hores.
Organitza: Ajuntament de Tortosa.
Col·labora: Boix Verd i Autoescoles Montesó.

De 19.00 h a 21.00 h Regates de muletes. Regata de la senyera de Tortosa entre els barris i pobles de la ciutat. 
Lloc: riu Ebre.
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Club de Rem Tortosa.

20.00 h Festa de l’aigua. Remullada final per tancar les festes amb xalera!
Lloc: av. Generalitat (davant del parc municipal Teodor González).

20.00 h Repartiment de premis del concurs obert de pesca infantil al riu Ebre i berenar per a tots els participants. 
Lloc: passeig de l’Ebre, 14.
Col·labora: Ajuntament de Tortosa. Organitza: Societat de Pesca Esportiva Tortosa.

21.00 h Lliurament de trofeus de la regata de la senyera de la ciutat de Tortosa.
Lloc: Club de Rem Tortosa.
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Club de Rem Tortosa.

23.00 h Final de festa amb música d’arrel: DO TERRES DE L’EBRE
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries comparteixen les seues cançons amb artistes ebrencs que han trencat fronteres.
Convidats especials: Pepet i Marieta, Montse Castellà, Èric Vinaixa, Xeic! i Xaranga Xino-xano.
Lloc: passeig central del parc municipal Teodor González.

00.30 h Traca milmetrada de cloenda de la Cinta 2019, encesa per la reina de festes i la reina infantil.
Lloc: passeig central del parc municipal Teodor González.
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Torneig de Futbol Sala 5E. Trofeu Cinta 19 In memoriam Toni Melero. Amb els equips Toscà, Campredó, TM Tortosa - Aldover
Paüls.
24 d’agost 
Organitza: Associació Esportiva de Futbol Sala Baix Ebre de Tortosa.
Col·labora: Ajuntament de Tortosa, Patronat d’Esports, Consell Esportiu i Esports Fevi. 

Out Let Week del 26 al 31 d’agost, durant aquesta setmana de rebaixes els comerços trauran el taulell al carrer. 
Lloc: comerços del centre de la ciutat.
Organitza: Agrupació Centre Comercial Tortosa. 

Espai de la Jota (recinte antic escorxador). De la cantiga a la jota.
27 d’agost a les 20.00 h 
Lliçó magistral acompanyada d’audició, per Josep Maria Chavarria. Amb la participació de Rossend Aymí i Juan José Gil.
En el mateix acte, serà presentat l’acordió diatònic del segle XIX que Josep M. Chavarria cedeix a la Casa de la Jota per a
l’estudi i el coneixement de la història de la música popular a les Terres de l’Ebre.
Organitza: Centre d’Interpretació de la Jota a les Terres de l’Ebre.
Col·labora: Ajuntament de Tortosa.

Música al riu, cicle de concerts Lo riu és música 2019, a bord del llagut Lo Sirgador.
Deixa’t portar per la màgia de la música navegant per l’Ebre a la posta de sol a bord del Sirgador.
Sortida de 90 minuts que fa el trajecte entre les illes dels Bous i la Xiquina. Hi inclou concert a bord i copa de cava.
Sortida des de l’embarcador del mercat. Horaris subjectes a canvis. És important reservar prèviament als telèfons 652 398 288
o 616 905 748.
Preu: adults, 16 €; xiquets fins a 12 anys, 8 €.
Concerts:
8 de setembre, 19.00 h Concert de Núria Garcia. Violí electrònic.
15 de setembre, 18.30 h Concert de Lia Sampai i Adrià Pagès. 
22 de setembre, 18.30 h Concert del trio Elles. 

Gran concert de la Cinta. Himnes i cançons d’amor a la Mare de Déu de la Cinta.
En commemoració dels 100 anys de l’himne de la patrona de Tortosa.
28 d’agost a les 22.00 h 
Lloc: Catedral de Santa Maria de Tortosa.

9è VAPERTUVIDAL  
28 d’agost
Lloc: pl. de l’ajuntament.                 
17.00 h Inici del VXTV Kids: activitats infantils i juvenils, tallers, jocs, macrotirolina, esports d’aventura, circuit infantil ciclista,
castell inflable i xocolatada i actuació de Muniatto Xou.
20.00 h Family Zumba, sessió amb els tècnics el Win Complex Esportiu Tortosa.
21.00 h Concert deMiliu Calabuch, l’hereu i nebot de Peret, l’essència i els orígens de la rumba catalana. A continuació, con-
cert del grup de versions Mr. Highland, que interpreta els temes més actuals i els clàssics de sempre del pop, rock, disco, funk
i ska. Fi de festa amb sessió DJ dels anys 70, 80 i 90 ambDJ Xito.
Durant tot el dia hi haurà servei de bar amb berenar, entrepans calents i begudes!
Totes les activitats són gratuïtes! 
Prepara’t per a les festes ballant al VXTV!
Vapertuvidal.com

Visites guiades per Conficon Turisme i Tradicions
Visita guiada Refugi antiaeri núm. 4: dijous 29 d’agost, a les 19 h i a les 20 h; divendres 30 i dissabte 31 d’agost, a les 19 h;
diumenge 1 i dilluns 2 de setembre, a les 10.30 h. Preu: 3 €. Inici a la porta del refugi (c. Hemingway, darrere del cinema Fèmina).
Visita guiada Tortosa exteriors + Catedral: dissabte 31 d’agost a les 11 h. Preu: 10 € (entrada a la Catedral inclosa). Sortida
des de la botiga Conficon (carrer Pintor Gimeno, cantonada plaça del Paiolet).
Visita guiada Tortosa a peu: diumenge 1 de setembre a les 11.30 h. Preu: 12 € (entrada a la Catedral inclosa). Sortida des de
la botiga Conficon (carrer Pintor Gimeno, cantonada plaça del Paiolet).
Imprescindible reserva prèvia als tel. 670 795 216 - 977 443 174.

XXXVIX Concurs Obert de Pesca Fluvial Trofeu Ciutat de Tortosa i Trofeu Memorial Joan Cid Boixper a totes les categories.
8 de setembre, de les 9.00 h a les 13.00 h.
Lloc: Ambdues vores de riu.
7.00 h  Recepció dels participants per al sorteig dels llocs de pesca al local social de l’entitat (passeig de l’Ebre, 14). 
14.30 h Baldanada per a tots els participants i acompanyants al concurs de pesca.
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16.30 h Acte públic de repartiment de premis als guanyadors del concurs.
Organitza: Societat de Pesca Esportiva Tortosa.
Col·labora: Ajuntament de Tortosa.

A l’altar de la Cinta, presentació dels xiquets i xiquetes a la Mare de Déu, prèvia inscripció al claustre a partir de les 10.30 h.
8 de setembre a les 11.00 h 
Lloc: Catedral de Santa Maria de Tortosa.
Organitza: Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta.  

Celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb la conferència institucional a càrrec de l’historiador i professor Joan-
Hilari Muñoz i Sebastià. En finalitzar, s’interpretarà l’himne nacional de Catalunya, els Segadors.
11 de setembre a les 11.00 h
Lloc: saló de plens de l’ajuntament de Tortosa.

IV Torneig Ciutat de Tortosa d’Handbol Joan Sabaté i Geladó 
15 de setembre, de 9.30 h a 14.30 h
Lloc: pavelló esportiu de Ferreries.
Es disputarà entre els equips sèniors masculins del CE Tortosa i el BM Alcanyís.
Organitza: Centre Esports Tortosa.

Edició, disseny i publicitat: Setmanari l’Ebre, SL. c/ Rosa Maria Molas, 2 baixos. 43500 TORTOSA. Telèfon 977 448 757. a/e: ebre@ebredigital.cat.
Impressió: Impremta Querol. Polígon industrial Baix Ebre, carrer D, parc. 93 -  43897 CAMPREDÓ-TORTOSA. Dipòsit legal: DL T 1.021-2018

L’AJUNTAMENT INFORMA:
Noestà permès tirar aigua el dia del correfoc, ja que això comporta riscos de relliscar i caure i, a més, si la pólvora es mulla, pot explotar en lloc de cremar. Protegiu els
vidres amb cartons per evitar les espurnes.
Recordeu: Per assistir al correfoc s’ha d’anar degudament preparat amb un barret de palla, roba de cotó de màniga llarga i amb molta cura. Respecteu les figures de
foc, els que les porten i els músics i adopteu una actitud correcta amb els diables; no els obstaculitzeu el pas ni els feu caure. Demanem la col·laboració de tothom per
evitar riscos innecessaris.
A més, us recordem que si hi participeu com a espectadors també heu de portar la indumentària adequada i prendre les mesures necessàries per evitar incidents o pe-
tites cremades, ja que les espurnes poden arribar fins a la zona de públic. Eviteu en la mesura possible apropar a la zona del correfoc cotxets de nadons o qualsevol al-
tre element que puga ser susceptible de sofrir cremades, així com evitar la participació d’infants sense la supervisió d’un adult. 
Demanem a tothom, serenitat, tranquil·litat, ordre i educació en tots els actes que se celebraran. També us demanem que, un cop els actes de nit s’hagen acabat, res-
pecteu el descans dels veïns.
Pel fet d’assistir als actes del programa de festes de la Cinta doneu el vostre consentiment perquè les imatges en què sortiu siguen publicades al web de l’Ajuntament,
al programa de festes o a altres mitjans gràfics que ho hagen pactat amb l’Ajuntament de Tortosa.
L’Ajuntament de Tortosa es reserva el dret d’alterar els actes i els horaris del programa si és necessari.

MANIFEST CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS I LGTBFÒBIQUES A TORTOSA

La festa és un lloc de trobada, de compartir i d’alegria. Per això, qualsevol acte o conducta que suposa una intromissió en
l’àmbit personal d’una altra persona és del tot intolerable. 

És responsabilitat de tota la ciutadania construir una societat igualitària, sense agressions masclistes i discriminatòries de
cap mena, i això comença per rebutjar col·lectivament aquestes dominacions masclistes que sovint són invisibles o es troben
normalitzades. 

Volem gaudir de les festes i de l’espai públic des de la llibertat i la igualtat, i on totes les persones se senten còmodes i tracta-
des amb respecte. Per això, des de l’Ajuntament, llancem un missatge de rebuig cap a les actituds que suposen violència se-
xual, siguen quines siguen. I no permetrem de cap manera que passen a la ciutat de Tortosa. 

Ajudeu-nos sent agents actius perquè, entre tots, puguem fer unes festes lliures de violències sexuals i discriminacions, i a de-
nunciar els comportaments que ho impedisquen. 

Proclamem ben alt i clar: Mira-t’ho com vulgues... NOMÉS SÍ ÉS SÍ!
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