
Programa d’actes en
honor a la Verge de la Cinta

TORTOSA
Del 2 al 6 de setembre



Dissabte 28 d’agost
19.30 h Proclamació de la Reina i de la Reina Infantil de les Festes Majors de la Cinta 2021 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 insígnies de l’Orde de l’Atxa a la Reina de Festes, Júlia Aragón Tafalla, 
representant de l’Associació Grup Abanderats de Tortosa i a la Reina Infantil, Anna Mora Segura, representant 
del Club Rítmica Tortosa, i a les pubilles i pubilletes que representen les diferents entitats de la ciutat i els 
pobles del municipi.

Nota: Per tal de respectar les mesures de seguretat per la covid-19, l’obertura del recinte es farà a partir de 
les 18.30 h perquè els assistents a l’acte puguin fer una entrada ordenada i esglaonada. Un cop iniciat l’acte, 
no es garanteix l’accés dintre del recinte.

El pregó de les Festes de la Cinta 2021 anirà a càrrec d’Estrella Martínez, directora d’Infermeria de 
l’Hospital Verge de la Cinta i degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, en 
reconeixement de la tasca que està efectuant el món sanitari de Tortosa i de la resta del territori per fer front 
a les conseqüències de la pandèmia de coronavirus.

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

21.00 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 2021
Lloc: Parc Municipal Teodor Gonzàlez
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Diumenge 29 d’agost
18.00 h Torneig de Futbol Mariano Toha.
Lloc: camp de futbol Josep Otero.
Comptarà amb la participació de Unió Esportiva Rapitenca, Club Futbol Amposta, Club Deportiu Tortosa i 
UE Remolins-Bítem.

Del 27 d’agost al 2 d’octubre
Exposició d’obres de Cèsar Estrany. Exposició de pintura sobre indrets de la ciutat de Tortosa, pintats en 
commemoració de l’any de la Capital de la Cultura Catalana Tortosa 2021.
Lloc: Aparador Finques Baix Ebre (carrer Cervantes)
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Per tal de garantir unes Festes segures pel que fa a la covid-19, es prega a tots els assistents als esdeveniments programats 
que evitin les aglomeracions en les entrades i sortides, així com puntualitat per poder garantir l’accés de manera ordenada i 
esglaonada, mantenint la distància necessària entre les persones. Queda totalment prohibit assistir als actes sense mascareta.

Demanem a tothom, serenitat, tranquil·litat, ordre i educació en tots els actes que tindran lloc. També us demanem que, un 
cop que els actes de nit hagin acabat, respecteu 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 les quals 
pugueu sortir siguin publicades al web de l’Ajuntament, el programa de Festes o a altres mitjans gràfics que ho hagin 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 rebutjat 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 sentin còmodes i trac-
tades amb respecte. Per això, des de l’Ajuntament llancem un missatge de rebuig cap a les actituds que suposin violència 
sexual, siguin quines siguin. I no permetrem de cap manera que succeeixin a la nostra ciutat.

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

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



Dijous 2 de setembre
9.00 h Coet anunciador.

11.00 h Recollida del típic panoli. Acte tradicional característic de les antigues festes de carrer, adaptat 
excepcionalment al moment actual transformant el repartiment en recollida.
Nota: Podreu obtenir el panoli als punts següents: pl. de Barcelona, pl. de l’Ajuntament, pl. 1 d’Octubre, pl. de 
la Immaculada, pl. del Carrilet, pl. de la Unió, i pl. d’Agustí Querol.

11.30 h Trobada de Pubilles a l’Altar Major de la Catedral de Santa Maria.
En el decurs de l’acte intervindrà l’organista Pau Prades.
Lloc: Catedral de Santa Maria
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.

12.30 h La Reina de Festes i la Reina Infantil ofereixen el panoli a la Corporació Municipal.
Lloc: Ajuntament de Tortosa.

19.00 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador.
Cicle Lo riu és música, cantada d’havaneres a càrrec del grup Arrels dels Ports en directe mentre nave-
guem pel riu Ebre a la posta de Sol. Durada: 90 minuts. Preu 17 €.
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
Horaris subjectes a canvis o a ampliacions en funció de la demanda. Més informació i reserves a https://losirgador.com/horaris. 
Per a altres dies i possibles actualitzacions, consulteu el calendari a la web. Capacitat reduïda al 60% per les mesures covid-19.

19.00 h Concert solidari del grup infantil El Pot Petit.
Lloc: velòdrom Ferreries.
Per accedir al recinte caldrà tenir entrada, que es pot adquirir de forma anticipada per 11 € + entrega d’ali-
ments de primera necessitat destinats al Banc d’Aliments de les Terres de l’Ebre, o bé el preu a taquilla, que 
serà de 15 €. Durant aquell dia, els qui vulguin també podran fer aportacions d’aliments de primera necessitat.
Organitza: CE Futsal Tortosa.

20.00 h La Tuna Folk. 19 anys xalant fent música.
Lloc: pl. de l’Absis.
Reserves a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.

22.00 h Nit de gala en homenatge a la Reina de les Festes, Júlia Aragón Tafalla, i a les pubilles de la 
Cinta 2021, amenitzat per l’orquestra Pensylvania, formació musical de casa amb una llarga trajectòria pels 
escenaris de les principals festes majors de Catalunya i la resta de l’Estat.
Lloc: recinte del teatre auditori Felip Pedrell.

L’accés al recinte serà exclusivament per la gent que hagi realitzat la compra prèvia de taula i cadires del recinte habitual.
D’altra banda qui vulgui assistir a títol individual als recitals de les orquestres ha de realitzar reserva prèvia al web 
Ebreticket.cat i quedarà habilitat un espai al darrere de les taules i cadires.
Nota: podeu llogar les vostres taules per als 3 dies de nit de gala al recinte del teatre auditori Felip Pedrell (Pensylva-
nia, Junior’s i Cimarrón) a un preu de 39 € (taula amb 6 cadires). Podeu fer-ho de manera anticipada a la planta baixa 
de l’Ajuntament de Tortosa, d’11.00 a 13.00 h, o bé el mateix dia de l’esdeveniment al recinte. Les taules per a dos dies 
es venen a 28 € i, cada dia solt, a 15 €.
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Divendres 3 de setembre
9.00 h Coet anunciador.

Mai Caminareu Sols. Durant tot el dia, posa’t la polsera de la campanya relleus solidaris de la Lliga Contra el 
Càncer i surt a caminar per qualsevol carrer o plaça de la ciutat i pobles del municipi. Evitem aglomeracions i 
generem, amb distància, el gest de suport que sempre hem aconseguit.

11.30 h Missa de la Diada de la Gent Gran.
Lloc: Catedral de Santa Maria.

12.15 h Recital de cançó a càrrec d’Anny Noriega en el marc de la Diada de la Gent Gran.
Lloc: Catedral de Santa Maria.

18.30 h Actuació del grup infantil CLAP. La Companyia presenta la seua última producció, el grup musi-
cal d’animació i versions infantil CLAP. Ens ofereixen un recorregut per les cançons que més els agraden als 
xiquets. Vine a cantar i a gaudir amb els CLAP!
Lloc: passeig central del parc Teodor Gonzàlez.
Reserves a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.

19.00 h Terres Travel Festival. Conferència Egipte 1909. El viatge dels Amatller a la Terra dels Faraons i 
projecció inaugural Slow Travel vs Fast Tourism.
Lloc: Espai Sant Domènec.

19.00 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador.
Creuer a la Posta de Sol amb cava i pastisset. Sortida de 90 minuts remuntant el riu fins a l’illa de la Xiquina 
i baixant fins a l’illa dels Bous, on gaudirem de la posta de sol amb una copa de cava i un pastisset de Tortosa.
Preu: adults, 16 €. Xiquets fins a 12 anys, 8 €. Xiquets fins a 4 anys, 5 €.
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.

Horaris subjectes a canvis o a ampliacions en funció de la demanda. Més informació i reserves a https://losirgador.com/horaris. Per 
a altres dies i possibles actualitzacions consulteu el calendari a la web. Capacitat reduïda al 60% per les mesures covid-19.

20.30 h Tradicional concert de festes de la Banda Municipal de Música de Tortosa. La banda estrena en 
concert la renovada plaça de l’Ajuntament oferint-nos un repertori variat i selecte.
Reserves a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.
Lloc: pl. de l’Ajuntament.

21.30 h Interpretació del Pasdoble Tortosa, interpretat per la Banda Municipal de Música de Tortosa.
Lloc: pl. de l’Ajuntament.
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Divendres 3 de setembre
22.00 h Vetllada Musical al Velòdrom amb l’actuació estel·lar de Sopa de Cabra. Tres dècades després de 
Ben Endins, el seu primer àlbum enregistrat en directe, Sopa de Cabra arriba a Tortosa per presentar la seua 
nova gira, 30 anys Ben Endins, on tenen programats concerts en espais musicals de tant renom com el 
Festival Arts d’Estiu, el Festival de Cap Roig, o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Lloc: Velòdrom de Ferreries.
Entrades: donatiu solidari de 3 € per recaptar fons per al Projecte EMMA, per a la investigació contra el càncer 
de mama. – Reserves a Ebreticket.cat - capacitat limitada.
Organitza: Ajuntament de Tortosa.

Nota. El recinte s’obrirà al públic a les 21.15 h i no s’hi podrà accedir una vegada que el concert estigui 
iniciat. Ateses les mesures vigents per a la prevenció de la covid-19, no es permetrà l’entrada d’aliments i 
begudes a l’interior del recinte ja que el seu consum no és permès. Tampoc es podran introduir al recinte 
elements que puguin ser perillosos per a les persones, tal com estableix el decret 2012/2010.

22.30 h Nit d’orquestra amb els Junior’s. Vinguts des de la comarca veïna del Montsià l’orquestra Junior’s, 
amb una gran trajectòria musical i creadors de l’emblemàtic pasdoble La Perla Preciosa, ens porten un ampli 
repertori per delectar a tot tipus de públics.
Lloc: recinte del Teatre Auditori Felip Pedrell.

L’accés al recinte serà exclusivament per la gent que hagi realitzat la compra prèvia de taula i cadires del recinte habitual.
D’altra banda qui vulgui assistir a títol individual als recitals de les orquestres ha de realitzar reserva prèvia al web 
Ebreticket.cat i quedarà habilitat un espai al darrere de les taules i cadires.

Nota: podeu llogar les vostres taules per als 3 dies de nit de gala al recinte del teatre auditori Felip Pedrell (Pensylva-
nia, Junior’s i Cimarrón) a un preu de 39 € (taula amb 6 cadires). Podeu fer-ho de manera anticipada a la planta baixa 
de l’Ajuntament de Tortosa, d’11.00 a 13.00 h, o bé el mateix dia de l’esdeveniment al recinte. Les taules per a dos dies 
es venen a 28 € i, cada dia solt, a 15 €.
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Dissabte 4 de setembre
9.00 h Coet anunciador.

10.30 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Especial infantil amb Lo Sirgador: El pirata Capità Coc del 
Ràpid navegarà amb nosaltres fins a l’illa de la Xiquina. Durada: 60 minuts.
Preu: adults, 11,50 €, xiquets: 7 €.
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
Horaris subjectes a canvis o a ampliacions en funció de la demanda. Més informació i reserves a https://losirgador.com/horaris. 
Per a altres dies i possibles actualitzacions, consulteu el calendari a la web. Capacitat reduïda al 60% per les mesures covid-19.

11.00 h Ban Cavalcada Estàtic amb la participació dels Gegants i Cort de Bèsties de la Ciutat de Tortosa, de la 
Colla Jove de Dolçainers, Lo Golafre, Lei Joglars d’Ebre, de l’Associació Cultural 4 més 1 i Castellers de Tortosa.
Lloc: pl. de l’Ajuntament. Entrada lliure, amb inscripció a l’entrada.

12.30 h Presentació dels nous gegantons de Rufo i Rubí. Aquesta petita parella representa l’inici del pro-
jecte de petit seguici de la festa major. El conjunt format per la cucafera menuda i els nous gegantons repre-
sentarà la llegenda que evoca la tradició de la cucafera a la ciutat de Tortosa.
Lloc: pl. de l’Ajuntament.
Entrada lliure, amb inscripció a l’entrada.

12.15 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Creuer per l’Ebre amb vermut.
Sortida de 90 minuts amb vermut i pica-pica a bord, recorrent el riu des de l’illa de la Xiquina fins a l’illa dels Bous. 
Preu: adults, 16 €. Xiquets fins 12 anys, 8 €. Xiquets fins a 4 anys, 5 €.
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
Horaris subjectes a canvis o a ampliacions en funció de la demanda. Més informació i reserves a https://losirgador.com/horaris. 
Per a altres dies i possibles actualitzacions, consulteu el calendari a la web. Capacitat reduïda al 60% per les mesures covid-19.

18.00 h Terres Travel Festival. Projecció dels films de la competició oficial.
Lloc: aula didàctica del Museu de Tortosa.

19.00 h Representació de l’obra Terra Baixa. Davant l’èxit assolit en l’estrena per a commemorar el 25è ani-
versari del Teatre Auditori Felip Pedrell, torna aquest text magnífic, el més representat del teatre català. La 
Companyia de l’Escola Municipal de Teatre de Tortosa ofereix una versió adaptada al tortosí trepidant i 
dinàmica, en la qual, tot i la distància amb l’època en què va ser escrita l’obra, es reflecteix el paral·lelisme amb 
el món actual i es genera la pregunta de si potser és la vida en comunitat allò que corromp l’home.
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell.

Nota: entrada solidària a benefici de l’Associació de Cardiopaties Congènites. Reserves a Ebreticket.cat. 
Capacitat limitada.

19.00 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Creuer a la Posta de Sol amb cava i pastisset.
Sortida de 90 minuts remuntant el riu fins a l’illa de la Xiquina i baixant fins a l’illa dels Bous, on gaudirem de 
la posta de sol amb una copa de cava i un pastisset de Tortosa.
Preu: adults, 16 €. Xiquets fins a 12 anys, 8 €. Xiquets fins a 4 anys, 5 €.
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
Horaris subjectes a canvis o a ampliacions en funció de la demanda. Més informació i reserves a https://losirgador.com/horaris. 
Per a altres dies i possibles actualitzacions, consulteu el calendari a la web. Capacitat reduïda al 60% per les mesures covid-19.
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Dissabte 4 de setembre
19.00 h XVIII Ebre Terra de Vent. Concert de Cat Klezmer Trio. Espectacle íntim i explosiu que recorre algu-
nes de les cançons més representatives de la música Klezmer, amb una formació típica de l’estil: clarinet-gui-
tarra-contrabaix.
Lloc: pl. de l’Ajuntament.
Reserves a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.

19.30 h Ofrena especial. Representants de les associacions de veïns, distribuïts per diferents equipaments 
de la ciutat, s’encarreguen de la recollida d’aliments i material escolar per mantenir viu l’esperit més solidari al 
voltant de la celebració de la Cinta.
Punts de recollida: la Nau del parc (barri del Temple), Centre Cívic (barri de Ferreries), Mercat Municipal (barri del 
Centre), Pavelló Firal (barri de Remolins), Antigues Escoles (barri de Sant Llàtzer), Església de Sant Antoni, Centre d’In-
terpretació de la Setmana Santa (barris del Rastre i Santa Clara), Ermita de Mig Camí (barri de la Simpàtica), Ermita de 
Sant Josep (barri de Sant Josep de la Muntanya), Antigues Escoles (barri del Grup el Temple)
Al Mercat Municipal l’horari serà de 10 h a 14 h, i a la Nau del parc l’horari serà de 10 h a 21 h.

19.45 h Exhibició Club Rítmica Tortosa. Mostra de gimnàstica rítmica a càrrec del Club Rítmica Tortosa, amb 
participació d’algunes de les millors gimnastes de les Terres de l’Ebre, campiones provincials, campiones de 
Catalunya i participants en el Campionat d’Espanya.
Lloc: pl. de l’Absis. Entrada lliure, amb inscripció a l’accés.
Organitza: Club Rítmica Tortosa.

20.30 h XVIII Ebre Terra de Vent. Concert de la Lira Ampostina.
Lloc: pl. de l’Ajuntament. Reserves a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.

21.00 h Espectacle de Foc, amb exhibició d’enceses de diables. Les formacions del municipi realitzen unes 
enceses en format habitual de concurs. Amb la participació de la Colla de diables Lucifers, Llampec Nois, Colla 
de Diables 7 cervells de Jesús, Colla de Diables i Tambors Lo Golafre.
Lloc: plaça Sant Joan. Reserves a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.

21.00 h Terres Travel Festival. Projecció de Kayak No Limits - Menorca in the dark.
Lloc: Museu de Tortosa.

22.00 h Concert del grup Elma, amb un esperit jove i xalador, després d’haver girat per moltes de les Festes 
Majors del nostre territori, Elma també estarà a les Festes de la Cinta per portar-nos els temes més festius i 
rumberos.
Lloc: parc Teodor Gonzàlez.
Reserves a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.

22.00 h Festa Imagina, amb The Greatest Musical. Un format alternatiu que repassarà els grans èxits musi-
cals del cinema dels últims 50 anys. Reviu en directe les bandes sonores de pel·lícules com El Gran Showman, 
Grease, El guardaespatlles, Pirates del Carib... i moltes sorpreses més.
Lloc: recinte del Teatre 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.
Reserves a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.
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Diumenge 5 de setembre

Dia de la Cinta
9.00 h Coet anunciador.

8.30 h Missa a l’altar Major en honor a la Mare de Déu de la Cinta. Capacitat limitada.

9.30 h Missa a l’altar Major en honor a la Mare de Déu de la Cinta. Capacitat limitada.

10.30 h Missa a l’altar Major en honor a la Mare de Déu de la Cinta. Capacitat limitada.

10.30 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Especial infantil amb Lo Sirgador: El pirata Capità Coc del 
Ràpid navegarà amb nosaltres fins a l’illa de la Xiquina. Durada: 60 minuts.
Preu: adults, 11,50 €, xiquets, 7 €.
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
Horaris subjectes a canvis o a ampliacions en funció de la demanda. Més informació i reserves a https://losirgador.com/horaris. 
Per a altres dies i possibles actualitzacions, consulteu el calendari a la web. Capacitat reduïda al 60% per les mesures covid-19.

11.15 h Acte d’homenatge al Tortosí Absent a càrrec de l’Alcaldessa de Tortosa, Il·lma. Sra. Meritxell Roigé 
i Pedrola, i de la Reina de les Festes, Júlia Aragón Tafalla.
Lloc: saló de plens de l’Ajuntament.

Nota: Els tortosins absents que hi vulguin participar hauran d’inscriure’s al mateix Ajuntament a partir de les 
11 h, abans de l’inici de l’acte.

12.00 h Solemne Missa Estacional, en honor a la Mare de Déu de la Cinta, patrona de la ciutat. Acte pre-
sidit 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. A continuació, Processó claustral amb la veneració 
de la Santa Relíquia. Enguany, la Primer Majordom Mabel Marcos Martín ha confiat l’estendard principal de 
la Reial Arxiconfraria de la Cinta a l’Excm. i Rvdm. Sr. Javier Vilanova Pellisa, bisbe auxiliar de Barcelona a qui 
acompanyaran com a borlistes el molt il·lustre Sr. Pascual Centelles Llop, canonge de la catedral de Santa 
Maria de Tortosa i rector de la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels i de la Parròquia de Vinallop, i la Sra. 
Pepita Rovira Baiges.

La junta de la Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta ha confiat la seua bandera a Cinta Curto Giné, amb 
Maria Cinta Curto Anoll i Cinta Queralt Moreso com a borlistes.

Lloc: altar major de la Catedral de Tortosa.
CAPACITAT LIMITADA – Gestionat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta.

12.15 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Creuer especial Vermut de la Cinta.
Sortida de 90 minuts amb vermut i pica-pica a bord, recorrent el riu des de l’illa de la Xiquina fins a l’illa dels 
Bous.
Preu: adults, 16 €. Xiquets fins a 12 anys, 8 €. Xiquets fins a 4 anys: 5 €.
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
Horaris subjectes a canvis o a ampliacions en funció de la demanda. Més informació i reserves a https://losirgador.com/horaris. 
Per a altres dies i possibles actualitzacions, consulteu el calendari a la web. Capacitat reduïda al 60% per les mesures covid-19.
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Diumenge 5 de setembre
13.15 h Ball de l’Àguila de Tortosa a l’altar major de la Catedral, en honor de la Mare de Déu de la Cinta, 
les autoritats, la Reial Arxiconfraria de la Cinta, la Cort d’Honor, les pubilles i les pubilletes. 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.

13.30 h Interpretació del Pasdoble Tortosa. La Banda Municipal de Música de Tortosa interpretarà, 
extraordinàriament dintre de la catedral, el pasdoble himne de la ciutat.

18.00 h Terres Travel Festival. Projecció de films de la competició oficial.
Lloc: aula didàctica del Museu de Tortosa.

19.00 h XVIII Ebre Terra de Vent. Concert de Apocadixie Cotton Pickers. Banda formada a Sitges, amb un 
repertori que inclou ragtimes, blues i originals de grups emblemàtics del gènere com Louis Armstrong & His 
Hot Five o la ‘King’ Oliver Creole Jazz Band.
Lloc: Pl. de l’Ajuntament
Reserves a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada

19.00 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Creuer a la Posta de Sol amb cava i pastisset.
Sortida de 90 minuts remuntant el riu fins a l’illa de la Xiquina i baixant fins a l’illa dels Bous, on gaudirem de 
la posta de sol amb una copa de cava i un pastisset de Tortosa.
Preu: adults, 16 €. Xiquets fins a 12 anys, 8 €. Xiquets fins a 4 anys, 5 €.
Lloc: Sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
Horaris subjectes a canvis o a ampliacions en funció de la demanda. Més informació i reserves a https://losirgador.com/horaris. 
Per a altres dies i possibles actualitzacions, consulteu el calendari a la web. Capacitat reduïda al 60% per les mesures covid-19.

20.30 h XVIII Ebre Terra de Vent. Concert de Coblatropic. Un combo llatí amb so de cobla, amb metalls, 
percussió i un cantant/actor disposats a fer moure els malucs amb el seu repertori basat en petites joies de 
música llatinoamericana.
Lloc: Pl. de l’Ajuntament
Reserves a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.

20.30 h D’Aquí i d’Allà. La Colla Jove de Dolçainers de Tortosa, en formació tradicional, ens ofereix part 
del seu repertori més típic i variat.
Reserva a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.
Lloc: pl. de l’Absis.
Organitza: Colla Jove de Dolçainers de Tortosa.

21.00 h Terres Travel Festival. Projecció de The soul of a cyclist.
Lloc: Museu de Tortosa.
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Diumenge 5 de setembre
22.00 h Vetllada musical al velòdrom amb el concert de Blaumut. El grup presenta el seu nou treball dis-
cogràfic, 0001, el seu quart disc d’estudi després d’Equilibri, el seu primer treball El Turista, i El primer arbre 
del bosc, disc que va servir de consolidació del grup. Després d’actuar en diferents certàmens de prestigi com 
el Cruïlla XXS, el Festival de Cap Roig o el Festival Strenes, entre d’altres, arriben a les Festes de la Cinta 2021.
Lloc: velòdrom de Ferreries.
Reserves a Ebreticket.cat.

Nota. El recinte s’obrirà al públic a les 21.15 h i no s’hi podrà accedir una vegada que el concert estigui 
iniciat. Ateses les mesures vigents per a la prevenció de la covid-19, no es permetrà l’entrada d’aliments i 
begudes a l’interior del recinte ja que el seu consum no és permès. Tampoc es podran introduir al recinte 
elements que puguin ser perillosos per a les persones, tal com estableix el decret 2012/2010.

22.30 h Nit de gala de les Pubilletes, amenitzat per l’orquestra Cimarrón, gran i reconeguda formació musi-
cal del territori, guanyadora de 5 premis ARC, amb un espectacle variat i immillorable per gaudir de la música 
de concert, ens porta a La Cinta 2021 un dels millors directes del panorama de les orquestres de Festa Major.
Lloc: recinte del Teatre Auditori Felip Pedrell.

L’accés al recinte serà exclusivament per la gent que hagi realitzat la compra prèvia de taula i cadires del recinte habitual.
D’altra banda qui vulgui assistir a títol individual als recitals de les orquestres ha de realitzar reserva prèvia al web 
Ebreticket.cat i quedarà habilitat un espai al darrere de les taules i cadires.

Nota: podeu llogar les vostres taules per als 3 dies de nit de gala al recinte del teatre auditori Felip Pedrell (Pensylvania, 
Junior’s i Cimarrón) a un preu de 39 € (taula amb 6 cadires). Podeu fer-ho de manera anticipada a la planta baixa de 
l’Ajuntament de Tortosa, d’11.00 a 13.00 h, o bé el mateix dia de l’esdeveniment al recinte. Les taules per a dos dies es 
venen a 28 € i, cada dia solt, a 15 €.
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Dilluns 6 de setembre
9.00 h Coet anunciador.

10.30 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Especial infantil Un riu de contes, contacontes a càrrec 
d’Irene López, navegant pel riu.
Activitat per als més petits, que gaudiran d’allò més escoltant els contes d’Irene mentre naveguen per les 
aigües del riu Ebre a bord de Lo Sirgador.
Preu: adults, 11,50 €, xiquets, 7 €.
Més informació a 652 398 288 i 616 905 748.
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
Horaris subjectes a canvis o a ampliacions en funció de la demanda. Més informació i reserves a https://losirgador.com/horaris. 
Per a altres dies i possibles actualitzacions, consulteu el calendari a la web. Capacitat reduïda al 60% per les mesures covid-19.

12.00 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Creuer per l’Ebre 60 minuts. Façana fluvial i illa de la xiquina 
Preu: adults, 11,50 €. Xiquets fins a 12 anys, 7 €. Xiquets fins a 4 anys, 2 €.
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
Horaris subjectes a canvis o a ampliacions en funció de la demanda. Més informació i reserves a https://losirgador.com/horaris. 
Per a altres dies i possibles actualitzacions, consulteu el calendari a la web. Capacitat reduïda al 60% per les mesures covid-19.

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.

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.

18.00 h Terres Travel Festival. Projecció de films de la competició oficial.
Lloc: aula didàctica del Museu de Tortosa.

18.00 h Actuació musical per als petits amb Dàmaris Gelabert. Amb un repertori basat en les seues 
cançons més populars i d’altres de noves en un format de luxe i amb el lema La música i el cos no es poden 
separar, Dàmaris Gelabert i la seua banda faran xalar als més petits de la casa.
Lloc: parc Teodor Gonzàlez.
Reserva a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.

18.30-20.30 h 49es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya:
En el context de la celebració de les 49es JIF, on gaudirem de l’actuació del grup de ball folklòric d’Ucraïna, 
tindrà lloc la primera Jornada del Folklore Tortosí.
La Colla Gegantera plantarà una representació del seguici festiu de la ciutat, podrem escoltar la jota versada 
de Joseret i Rondalla, veurem ballar la jota amb el grup Lo Planter, escoltarem la diversitat de tocs festius, de 
mans de la Colla Jove Dolçainers de Tortosa, i tornarem a veure una actuació dels Castellers de Tortosa.
Lloc: plaça de l’Ajuntament.
Reserves a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada
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19.00 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Creuer a la Posta de Sol amb cava i pastisset.
Sortida de 90 minuts remuntant el riu fins a l’illa de la Xiquina i baixant fins a l’illa dels Bous, on gaudirem de 
la posta de sol amb una copa de cava i un pastisset de Tortosa.
Preu: adults, 16 €. Xiquets fins a 12 anys, 8 €. Xiquets fins a 4 anys, 5 €.
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.
Horaris subjectes a canvis o a ampliacions en funció de la demanda. Més informació i reserves a https://losirgador.com/horaris. 
Per a altres dies i possibles actualitzacions, consulteu el calendari a la web. Capacitat reduïda al 60% per les mesures covid-19.

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

20.45 h Primera sessió de Música d’Arrel: Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries acomiaden la Cinta 
2021 amb les seues cançons populars, estrenant així, la nova plaça de la Catedral.
Lloc: plaça de la Catedral.
Reserva a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.

22.30 h Terres Travel Festival. Projecció d’Slovenia. The land of bears.
Lloc: Museu de Tortosa.

22.30 h Segona sessió de Música d’Arrel: Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries acomiaden la Cinta 
2021 amb les seues cançons populars, estrenant així la nova plaça de la Catedral.
Lloc: plaça de la Catedral.
Reserva a Ebreticket.cat – entrada gratuïta – capacitat limitada.

00.00 h Castell de Focs d’Artifici Cinta 2021. Els focs seran visibles des dels terrats de les cases i des dels 
carrers que tinguin visibles l’edifici del Seminari, hospital Verge de la Cinta o castell de la Suda.
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Altres activitats
Eufònic. A partir del 20 d’agost podreu visitar a la sala Antoni Garcia la instal·lació de Laura Llaneli i Óscar de la Fuente 
Anant d’una extremitat a l’altra, d’un costat a l’altre, d’una cosa, per dins d’ella.
Data: del 20 d’agost al 12 de setembre. Lloc: sala Antoni Garcia del Museu de Tortosa.
Horari: de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00 h. Dissabtes, de 10.00 a 14 h i de 16.00 h a 19.00 h. Diumenges, de 
9.30 a 13.30 h. El diumenge 5 i el dissabte 11 de setembre restarà tancada al públic.

Diumenge 29 d’agost
Exposició de César Estrany. Exposició de pintura sobre indrets de la ciutat de Tortosa, pintats en commemoració de 
l’any de la Capital de la Cultura Catalana Tortosa 2021.
Del 29 d’agost al 2 d’octubre.
Lloc: aparador Finques Baix Ebre (carrer Cervantes)

Dimarts 7 de setembre
Terres Travel Festival
19.00 h Presentació del llibre Por amor a los Balcanes, de la periodista de viatges Ruth Alejandre.
Lloc: cripta de l’Església de la Reparació.

12.00 h Lliurament de Premis de la 1a edició de l’ODS Youth Academy Challenge a les Terres de l’Ebre, projecte im-
pulsat per la Fundació Cívica Innomnium. Lloc: aula didàctica del Museu de Tortosa.

19.00 h Presentació del projecte Animales invisibles, a càrrec de l’escriptor Gabi Martínez i el naturalista Jordi Serra-
llonga. Lloc: aula didàctica del Museu de Tortosa.

Exposició Animales invisibles. Visitable del 7 de setembre a l’1 d’octubre.
Lloc: Biblioteca Marcel·lí Domingo

21.00 h Projecció de Kiss the Ground. Lloc: exterior del Museu de Tortosa.

Dimecres 8 de setembre
Terres Travel Festival
9.00 h Terres LAB. Congrés sobre Audiovisual, Paisatge i Turisme. Lloc: Hotel SB Corona.

19.00 h Presentació del llibre Por amor a los Balcanes, de la periodista de viatges Ruth Alejandre.
Lloc: cripta de l’Església de la Reparació.

20.00 h Projecció de Killing the Shepherd. Lloc: cripta de l’Església de la Reparació.

Dijous 9 de setembre
Terres Travel Festival
21.00 h Projecció de Historias del Agua. Lloc: exterior del Museu de Tortosa.

Divendres, 10 de setembre
Terres Travel Festival
18.00 h Projecció dels films guanyadors del Terres Travel Festival 2021 (documentals)
21.00 h Projecció dels films guanyadors del Terres Travel Festival 2021 (documentals)

Dissabte, 11 de setembre
Terres Travel Festival
20.30 h Actuació de Cesc i #TerresWorldTour. Lloc: parc Teodor Gonzàlez.
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Altres activitats
Celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb la conferència institucional a càrrec del president de la Colla 
Gegantera de Tortosa, Joan Carles Bonfill, amb el títol La cultura popular i l’11 de Setembre. En finalitzar, s’interpretarà 
l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors.
11.00 h. Lloc: saló de plens de l’Ajuntament de Tortosa.

Diumenge 12 de setembre
18.45 h Navegació amb el llagut Lo Sirgador. Cicle Lo Riu és Música. Concert de Pirates de la Sal. Cançó de mar, 
de riu i de taverna. Anna Arqués, Maria Elena Maureso, Raquel Pérez, Arturo Gaya i Sergi Trenzano.
En directe mentre naveguem pel riu Ebre a la posta de Sol. Durada: 90 minuts. Preu: 17 €.
Lloc: sortida des de l’embarcador del Mercat Municipal.

Visites guiades per CONFICON Turisme i Tradicions
Visita guiada al Refugi antiaeri núm. 4, més espais de la Guerra Civil:
Dies i horaris: Del 30 d’agost al 4 de setembre, a les 19 h. El 5 i 6 de setembre, a les 10 h.
Durada: 1 h només refugi // 2 h 15 m refugi+espais Guerra Civil.
Visita guiada Tortosa a peu (inclosa entrada a la Catedral):
Dies: dimarts 31 d’agost, divendres 3 de setembre i dissabte 4 de setembre.
Hora: 10.30 h. Durada: 3h aprox.
Visita Guiada al Passeig de Ronda i Castell de Sant Joan:
Dia: diumenge 5 de setembre.
Hora: 19.30 h. Durada: 1h 45m aprox.
Places limitades. Imprescindible reserva prèvia. Informació i reserva de plaça al telèfon 670 795 216 o a tortosa@
conficon-turisme.com. Més informació a la web: www.conficon-turisme.com/tortosa

Visites Guiades Terra Enllà
Refugi antiaeri n.4
Un viatge intens pel major refugi antiaeri de Tortosa, on s’hi recrea un atac aeri. Exposem amb el suport de documen-
tació, audiovisuals i històries personals les raons de la seua construcció, la vida de la ciutat al llarg de la Guerra Civil i 
el vincle de l’escriptor Ernest Hemingway amb Tortosa. Visita opcional al monument franquista de la Batalla de l’Ebre, 
on relatem la convulsa història de la construcció i existència del símbol.
Dijous 2 a les 18.00 h. Divendres 3 a les 11.30 h i 18.00 h.
Preu: refugi 3 € a partir de 14 anys. 12-13 anys, 2 €. Gratuït, menors de 12 anys. Durada: 1h 05 min. aprox.
Preu: refugi + monument 5 € a partir de 14 anys. 12-13 anys, 4 €. Gratuït, menors de 12 anys. Durada: 1h i 35 
min. aprox. Reserves: 636 679 969 /terraenlla.guiatges@gmail.com/ web: www.terraenlla.com

Visita guiada per Tortosa (entrada a la Catedral inclosa)
Organitza: Visitur, preu 12 €.
Lloc: sortida des de la Porta de Palau de la Catedral.
Tots els dissabtes.

XL Concurs Obert de Pesca Fluvial Trofeu Ciutat de Tortosa i Trofeu Memorial Joan Cid Boix per a totes les 
categories
8 de setembre, de les 09.00 h a les 13.00 h Lloc: Ambdues vores de riu
07.00 h. Recepció dels participants per al sorteig dels llocs de pesca al local social de l’entitat, passeig de l’Ebre, 14
16.30 h. Acte públic de repartiment de premis per als guanyadors del Concurs
Organitza: Societat de Pesca Esportiva Tortosa
Col·labora: Ajuntament de Tortosa.
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