
Programa d’actes 
Festes de la Cinta 2022

TORTOSA
Del 27 d’agost al 5 de setembre



09.30 h Inici circuit de Penyes Cinta 2022, jocs al pavelló. Lloc: Pavelló Firal
Organitza: Comissió de Penyes Patrocina: Ajuntament de Tortosa

16.30 h Prova del Circuit de Penyes, jocs esportius. Lloc: Pista Atletisme
Organitza: Comissió de Penyes. Patrocina: Ajuntament de Tortosa

18.15 h Sortida des de la Casa dels Gegants del Seguici festiu de la Cinta format pels Gegants, Cucaferes i Cort de Bèsties 
de la Ciutat. Recorregut: Casa dels Gegants (Parc Municipal Teodor Gonzàlez), av. Generalitat, c. Doctor Vilà i pl. Ajuntament

18.30 h Cercavila per la Banda Municipal de Música anunciant l’inici de les Festes.
Recorregut: sortida de la Casa de la Música, av. Generalitat i pl. Ajuntament

18.45 h Seguici de Festa Major, format per les pubilles, pubilletes, pregoner i autoritats en desfilada fins al Parc Municipal 
Teodor Gonzàlez. Acompanyen el seguici els Gegants, Cucaferes, Cort de Bèsties i la Banda Municipal de Música de Torto-
sa. Recorregut: pl. Ajuntament, c. Sebina, avinguda de la Generalitat i Parc Municipal Teodor Gonzàlez

19.00 h Proclamació de la Reina i de la Reina Infantil de les Festes Majors de la Cinta 2022 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, Cinta Herrero i Gauxachs representant del Club Atletisme Terres 
de l’Ebre i a la Reina Infantil, Neus Forés i Roldan, representant de l’Associació Cultural 4 més 1; a les pubilles i pubilletes, 
que representen les diferents entitats de la ciutat i els pobles del municipi.
El pregó de les Festes de la Cinta 2022 anirà a càrrec del Sr. Manel Ollé, professor i escriptor, en reconeixement de la seva 
tasca docent i literària a Tortosa i al conjunt de les Terres de l’Ebre.
En el decurs de l’acte actuaran l’Orfeó Tortosí i la Banda Municipal de Música de Tortosa.
Lloc: Parc Municipal Teodor Gonzàlez

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 2022. Lloc: Parc Municipal Teodor Gonzàlez

22.45 h Concentració de les colles participants en el Circuit de Penyes Cinta 2022. Lloc: pl. de l’Absis

23.00 h Presentació de les colles participants en el Circuit de Penyes Cinta 2022, amb el lliurament de mocadors a càrrec 
de l’alcaldessa de Tortosa, Il·lm. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, i del regidor de Festes, Sr. Domingo Tomàs i Audí; i engegada 
del coet anunciador per part de la Reina de Festes, Cinta Herrero i Gauxachs. Lloc: pl. Absis

23.45 h Penyatukada! Cercavila de les penyes acompanyades per la percussió de les colles Boctukada, Colla de Diables 
Lucifers i Lo Golafre

01.00 h Nit de Penyes amb 31 FAM en concert. Arriba a les Festes de la Cinta el trap en català, que farà ballar als més joves 
amb els sons més urbans del panorama musical. Lloc: Pavelló Firal

02.15 h Nit de Penyes amb BBy Balí i Aka Pedro, continuem amb els sons més moderns de la mà d’aquests dos artistes 
locals, amb música urbana.Lloc: Pavelló Firal

03.00 h Nit de penyes amb Festa DJ amb els DJ Roy i Laylow. Lloc: Pavelló Firal
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Dissabte 27 d’agost 

Diumenge 28 d’agost 
16.30 h Prova del Circuit de Penyes, jocs d’aigua. Lloc: Complex Esportiu Win.
Organitza: Comissió de Penyes. Patrocina: Ajuntament de Tortosa

18.00 h 49è Torneig de Futbol Mariano Toha. Comptarà amb la participació del CD Tortosa, UE Aldeana, UE Rapitenca i UE 
Remolins-Bítem. Lloc: Estadi Municipal Josep Otero.
Organitza: UE Remolins-Bitem

19.00 h ‘El Petit Príncep’. Teatre musical infantil, produït per l’Escola Municipal de Teatre de Tortosa basat en el conte de 
Saint-Exupéry, un musical ple de cançons que arribaran al cor de tothom, petits i grans i ens portarà a fer un gran viatge.
El viatge d’aprendre. Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell. La funció estarà dedicada a la memòria d’Anna Algueró amb qui 
l’Escola de Teatre sempre va estar present amb les diferents activitats que promovia.
Entrada donatiu 5€ a benefici de l’Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre, venda directa el ma-
teix dia de la funció a taquilla
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09.00 h Coet anunciador.

09.30 h Prova del Circuit de Penyes, jocs de taula. Lloc: Parc Municipal Teodor Gonzàlez.
Organitza: Comissió de Penyes. Patrocina: Ajuntament de Tortosa 

De 09.30 a 15.30 h Vermut electrònic, comença les festes amb música! Coincidint amb la primera prova del dia del Circuit 
de penyes us oferim el Vermut electrònic, festa amb oferta musical variada que compta amb la col·laboració de dos Dj locals 
i oferirà servei de barra i menjar. Lloc: Parc Teodor González

10.00 h Seguici de Pubilles i Pubilletes per assistir a la trobada davant de la Mare de Déu de la Cinta. Sortida des del Patro-
nat al c. Mercaders i recorregut fins a pl. de la Cinta

10.15 h Trobada de Pubilles a la Reial Capella de la Mare de Déu de la Cinta, amb la música del duet acústic format per 
Míriam Membrive i Jordi Gómez. 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. de l’Ajunta-
ment, pl. Immaculada, pl. Agustí Querol pl. 1 d’octubre, 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.

12.15 h Cercavila dels Gaiters de l’Aguilot, la Colla Gegantera de Tortosa, la Colla Jove de Dolçainers, Lei Joglar d’Ebre, 
els Grallers de Jesús i Dolçainers de Lo Golafre. 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, jocs d’enginy i estirada de corda. Lloc: Parc Teodor González.
Organitza: Comissió de Penyes. Patrocina: Ajuntament de Tortosa

De 18.00 h a 1.30 h Zona d’atraccions i casetes de fira. Nota: Tots els dies, de 18.00 h a 19.00 h, les atraccions funcionaran 
sense música i llum per facilitar l’accés als infants amb hipersensibilitat auditiva i sensorial. El dimarts 6 de setembre gaudi-
rem de les atraccions a meitat de preu. Lloc: passeig de les Bicicletes, Parc Municipal Teodor Gonzàlez

18.45 h Actuació musical infantil amb Xiula. Amb el Big Chicken de Xiula gaudirem de la música familiar més top del 
moment, amanida amb jocs, balls i un acompanyament terapèutic dels que no s’obliden. Lloc: pl. de l’Absis

19.00 h 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 bai-
xant 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 17,50 €, nens fins a 12 anys 8 €, nens fins a 4 anys 5 €.

19.30 h Seguici festiu dels Gegants, Cucaferes i la Cort de Bèsties de la Ciutat. Recorregut: sortida de la Casa dels Ge-
gants (Parc Municipal Teodor Gonzàlez), av. Generalitat fins a pl. Ajuntament. Retorn a la Casa dels Gegants per av. Genera-
litat fins al Parc Municipal.

20.00 h Partit de Futbol Sala entre el CE Futsal Tortosa i l’Experience Amposta. Lloc: Pavelló Firal de Remolins
Organitza: CE Futsal Tortosa

20.00 h El Ring: Salvador Espriu versus Gabriel Ferrater. Activitat de l’Any Ferrater.
Organitza: Serveis Territorials de Cultura i Ajuntament de Tortosa
Entrada Gratuïta. Reserves a: www.teatreauditoritortosa.cat

21.30 h Tortosa Sona, amb l’actuació de Josep Lanau qui ens fa un passeig pels nous horitzons musicals.
Lloc: plaça de l’Absis. 

22.00 h Tortosa Sona, amb l’actuació dels grups locals Damas de España, Miquel Segarra, Cara B i Elma, el talent jove 
tortosí estarà present a les festes de la Cinta per encetar les nits de música al parc.
Lloc: Passeig central del parc municipal Teodor González. Organitza: Ebremúsik

22.15 h Tortosa Sona, concert de Montse Castellà qui després de fer duets amb Joan Baez, Paco Ibañez o Txarango, ens 
presentarà el seu 5è disc: ‘Salicòrnia’. Lloc: plaça de l’Absis.

23.00 h Gran Concert d’obertura de les Festes de la Cinta 2022 a càrrec de l’emblemàtica orquestra Alaska on Tour.
Lloc: recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell

Dijous 1 de setembre
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9.00 h Coet anunciador.

9.00 h Capta de la Cinta. Els senyors majordoms i capellers de la Reial Arxiconfraria, acompanyats pels sons de la dolçaina, 
timbals i 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 10.30 a 12.30 h Handbol al Parc. Al passeig central del parc activitats de difusió i promoció de l’handbol per a noies i 
nois d’entre 6 i 12 anys. Lloc: passeig central del parc Teodor Gonzàlez. Organitza: Centre d’esports Tortosa

12.00 h Missa de la Diada de la Gent Gran, reconeixement a l’home i a la dona de més edat. Lloc: Patronat, c. Mercaders

12.30 h Aperitiu de la Gent Gran. Amb recital de cançó a càrrec d’Anny Noriega. Lloc: Patronat, c. Mercaders

16.30 h Prova del Circuit de Penyes, pista tortosina. Lloc: passeig de ribera
Organitza: Comissió de Penyes. Patrocina: Ajuntament de Tortosa

17.00 h Campionat de partides ràpides d’escacs. Torneig puntuable per al circuit de partides ràpides de les Terres de 
l’Ebre. Places limitades per ordre d’inscripció a http://escacstortosa.blogspot.com/. Lloc: Centre Cívic de Ferreries.
Organitza: Club Escacs Tortosa. Col·labora: Ajuntament de Tortosa

17.30 h Final I Torneig comarcal de pàdel femení. Lloc: Club de Tennis

De 18.00 h a 1.30 h Zona d’atraccions i casetes de fira. Nota: Tots els dies, de 18.00 h a 19.00 h, les atraccions funcionaran 
sense música i llum per facilitar l’accés als infants amb hipersensibilitat auditiva i sensorial. El dimarts 6 de setembre gaudi-
rem de les atraccions a meitat de preu. Lloc: passeig de les Bicicletes, Parc Municipal Teodor Gonzàlez

18.00 h Cercavila a càrrec de la Banda de Música de la Societat Musical La Barraca d’Aigües Vives (València). XIX Festival 
Ebre Terra de Vent. Itinerari: Plaça Agustí Querol – Av. Generalitat. Finalitza: Plaça Carrilet

18.00 h Cercavila a càrrec d’Ariños do Baixo Ventre (Tradicional galaico portuguesa). XIX Festival Ebre Terra de Vent.
Itinerari: Carrer Cervantes – Carrer Sant Blai – plaça de l’Àngel. Finalitza: Plaça Ajuntament.

18.00 h Cercavila a càrrec de Dats it Brass Band (França / Funk, hip-hop). XIX Festival Ebre Terra de Vent.
Itinerari: Plaça Ajuntament – Av. Generalitat. Finalitza: Plaça Barcelona.

18.00 h Caminada solidària ‘Mai caminareu sols’. Posa’t la polsera i camina amb nosaltres. Recorregut: sortida de pl. Car-
rilet, av. Generalitat, c. Argentina, c. Cervantes, c. St. Blai, pl. Agustí Querol, av. Generalitat i pl. de l’Ajuntament.
Organitza: Lliga contra el càncer. Col·labora: Ajuntament de Tortosa

18.30 h Final XXVII Torneig obert de tennis Ciutat de Tortosa. Lloc: Club de Tennis

18.30 h Cercavila a càrrec de The Farra Marching Band (País Basc / Pop-Jazz). XIX Festival Ebre Terra de Vent. Itinerari: 
Parc Teodor Gonzàlez – Av. Generalitat – Carrer Argentina – Carrer Cervantes – Carrer Sant Blai. Finalitza: Plaça Ajuntament

18.30 h Cercavila a càrrec de La Martingala Band (Catalunya/ Dixie, animació circ). XIX Festival Ebre Terra de Vent. 
Itinerari: Plaça Ajuntament – Av. Generalitat – Plaça Barcelona – Av. Generalitat. Finalitza: Parc Teodor Gonzàlez

19.00 h 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 bai-
xant 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 17,50 €, nens fins a 12 anys 8 €, nens fins a 4 anys 5 €

19.30 h Cercavila a càrrec de la Banda de Música de la Societat Musical La Barraca d’Aigües Vives (València). XIX Festival 
Ebre Terra de Vent. Itinerari: Parc Teodor Gonzàlez – Av. Generalitat – Plaça Barcelona. Finalitza: Plaça Ajuntament

Divendres 2 de setembre

Dijous 1 de setembre
23.30 h Ball de gala en homenatge a la Reina de les Festes, Cinta Herrero i Gauxachs, i a les pubilles de la Cinta 2022, 
amenitzat per l’orquestra Alaska on Tour. 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 (Alaska on Tour, Pensylva-
nia i Nueva Etapa) a un preu de 39 € (taula amb 6 cadires), adquirint-les per endavant a l’Ajuntament de Tortosa, al Servei 
d’Atenció al Ciutadà, d’11.00 h a 13.00 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.
01.30 h El Parc es mou amb la Festa de Penyes 2022. Nit amb DJ, animació i música electrònica per arrencar les Festes, 
amb Alex Lara i Dj Matu. Lloc: Passeig Central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez.
Organitza: Ajuntament de Tortosa
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19.30 h Cercavila a càrrec Ariños do Baixo Ventre (Tradicional galaico portuguesa). XIX Festival Ebre Terra de Vent. Itinerari: 
pl. Agustí Querol – Av. Generalitat – pl. Ajuntament – pl. Agustí Cabrera – Carrer Teodor Gonzàlez. Finalitza: Carrer Cervantes.

19.30 h Cercavila a càrrec de Dats it Brass Band (França / Funk, hip-hop). XIX Festival Ebre Terra de Vent.
Itinerari: Carrer Cervantes – Carrer Teodor Gonzàlez – Plaça Agustí Cabrera– Av. Generalitat. Finalitza: Plaça Agustí Querol

19.30 h Actuació del grup infantil CLAP, amb el seu nou espectacle ‘CLAP-CAMP’. Els CLAP presenten el seu tercer espec-
tacle, ‘CLAP CAMP’, on de la mà dels 5 components, Ares, Laia 1, Laia 2, Cristian i Pol, jugarem a anar de campament amb els 
CLAP. Prepareu-vos per viure aventures i xalar de valent! Lloc: pl. de l’Absis

20.00 h Cercavila a càrrec de The Farra Marching Band (País Basc / Pop-Jazz). XIX Festival Ebre Terra de Vent.
Itinerari: Plaça Agustí Querol – Av. Generalitat – Plaça Barcelona. Finalitza: Plaça Agustí Cabrera

20.00 h Cercavila a càrrec de La Martingala Band (Catalunya/ Dixie, animació circ). XIX Festival Ebre Terra de Vent.
Itinerari: Parc Teodor Gonzàlez – Av. Generalitat. Finalitza: Plaça Barcelona

20.00 h Concert del grup Khalifa. Rumba maleante. Sopar de pinxos a preus populars. Lloc: Casal Popular Panxampla

20.15 h Plantada de les Bèsties de foc participants en el XXXIX Correfoc de les Terres de l’Ebre.
Lloc: Av. Generalitat (Parc municipal Teodor Gonzàlez)

20.30 h Tradicional concert de Festes de la Banda Municipal de Música de Tortosa. La banda ens ofereix un variat i selec-
te concert de Festa Major. Lloc: pl. de l’Ajuntament

21.00 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. Lloc: pl. de l’Absis. Organitza: Club Rítmica Tortosa
21.00 h Jotes i rondalles a càrrec de la rondalla Aires del Matarranya.
Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez

20.45 h Carretillada infantil a càrrec de les colles de diables infantils Set Cervells de Jesús, Horta de Sant Joan i Lo Golafre 
de Remolins. Lloc: Av. Generalitat.  
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’Ajuntament

22.00 h XI Concurs d’Enceses on les colles mostraran el seu domini del foc. Lloc: Av. Generalitat (enfront escales del parc 
municipal Teodor Gonzàlez). Vota l’encesa que més t’agradi a www.ebrecorrefoc.com
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Colla de Diables i Tambors Lo Golafre. Col·labora: Pirotècnia Tomàs

22.40 h Inici del XXXIX Correfoc de Tortosa - ebrecorrefoc.com. Lloc: sortida enfront escales del parc Teodor Gonzàlez, 
Av. Generalitat i pl. de la Pau
23.45 h Espectacle final del XXXIX Correfoc de Torotsa – ebrecorrefoc.com amb la gran encesa conjunta de totes les 
colles participants. Lloc: av. Generalitat (entre pl. Barcelona i pl. de la Pau)

NIT EUFÒPARC
23.00 h Nit Eufòparc, actuació show a càrrec de Clàudia Xiva i Pep Muntañola. Arriben en directe a les festes de la Cinta 
per delectar als seguidors més incondicionals. Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
23.30 h Nit Eufòparc, Miki Nuñez en Concert. Miki Nuñez arriba a les festes de la Cinta per presentar la seva gira ‘Tour 
Iceberg’, i omplir de xalera i bon rotllo el Parc Municipal amb la fusió de tocs mestissos, soul, ska, reggae i el millor pop-rock 
que és el seu principal tret identificatiu amb l’actualitat de la cançó de l’estiu. Lloc: passeig central del Parc Teodor Gonzàlez
00.45 h Nit Eufòparc, Lildami en Concert. Aterren a Tortosa els sons més urbans i trencadors del panorama musical. Amb 
un missatge allunyat de les drogues i del sexisme, Lildami s’ha convertit en el portaveu de la música urbana cantada en ca-
talà. Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez

00.00 h Ball amb l’Orquestra Pensylvania. Lloc: recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell.
Nota: al Recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell podeu llogar les vostres taules per als 3 dies de ball (Alaska on Tour, 
Pensylvania i Nueva Etapa) 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 i dia.
03.00 h El Parc es mou amb Festa DJ. Balla, xala i canta fins a la matinada amb un repàs dels millors èxits dels últims temps 
i de l’actualitat per finalitzar amb la millor música electrònica del moment amb potents efectes de llum i so de la mà de 
PD Onea, Sergi Cid i Sergi Calero. Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez

Divendres 2 de setembre
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9.00 h Coet anunciador.

10.30 h Especial infantil amb Lo Sirgador: El pirata “Capità Coc del Ràpid” navegarà amb nosaltres fins a l’illa de la Xiqui-
na. Durada 60 minuts. Preu adults: 11,50 €, nens 7 €

11.15 h Plantada de gegants, gegantons, nanos i cucaferes participants en el Ban cavalcada. 
Lloc: pl. de la Catedral

11.30 h Joseret i la seva Rondalla, amenitzaran l’inici del Ban Cavalcada. 
Lloc: pl. de la Catedral.

11.45 h La Tuna Folk al Mercat, actuació divertida entre les parades celebrant ‘20 anys xalant fent música’.
Lloc: Mercat Municipal.

12.00 h Partit de pretemporada de 2a catalana, entre el CB Cantaires vs. Samà Vilanova, categoria Sènior.
Lloc: Pavelló del Temple.
Organitza: CB Cantaires

12.00 h Ban cavalcada amb carros enramats, elements del seguici festiu dels Gegants, Cucaferes i 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, la Banda societat musical La Barraca d’Aigües Vives i Joseret i la seva rondalla. Ball de cavallets de l’Associació 
4 més 1. 
Recorregut: sortida de pl. de la Catedral, c. Croera, c. Ciutat, c. Bisbe Aznar, pl. Pont de Pedra, pl. de la Constitució, c. de l’Àn-
gel, c. Sant Blai, c. Cervantes, c. Ramon Berenguer IV, Av. Generalitat, c. Doctor Vila, i pl. de l’Ajuntament

12.00 h Prova del Circuit de Penyes, paelles.
Lloc: Parc Teodor González.
Organitza: Comissió de Penyes. Patrocina: Ajuntament de Tortosa

12.00 h Cercavila a càrrec de The Farra Marching Band (País Basc / Pop-Jazz). XIX Festival Ebre Terra de Vent.
Itinerari: Mercat Municipal – Plaça Barcelona – Av. Generalitat. Finalitza Plaça Ajuntament

12.00 h Conferència ‘La contrareforma i la façana de la Catedral de Tortosa. El dictat ocult del Bisbe Lluís de Tena’ 
a càrrec dels confrares Cinta Lluís i Josep Lluís Ginovart. Presentació del Dr. Agustí Costa i Jover. Lloc: Cambra de Comerç. 
Organitza: Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta

12.15 h 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 17,50 €, nens fins a 12 anys 8 €, nens fins a 4 anys 5 €

12.30 h Cercavila a càrrec de Lambroten Brass Band (Aragó / Jazz. Blues). XIX Festival Ebre Terra de Vent. 
Itinerari: Plaça Agustí Querol – plaça de l’Àngel – Carrer Sant Blai – Carrer Cervantes – Carrer Teodor Gonzàlez – Av. Genera-
litat. Finalitza: Plaça Barcelona

13.00 h Presentació del nou nano del seguici festiu dedicat a la figura del Mestre Felip Pedrell, músic musicòleg i com-
positor, en l’any del 100 aniversari de la seva mort. La figura ha estat creada per l’artesà tortosí Joan Iniesta de “Calaix de 
Sastre’’. Lloc: pl. de l’Ajuntament

17.00 h I torneig Tardeo Mixte pàdel en benefici de Petjades de l’Ebre, nova protectora d’animals de Tortosa que gestiona 
el Centre municipal d’acollida d’animals. Lloc: Complex Esportiu Win Tortosa
Organitza: Petjades de l’Ebre. Amb el suport de: Ajuntament de Tortosa, Win Tortosa, Vandals i Carlos Ripollès

De 18.00 h a 1.30 h Zona d’atraccions i casetes de fira. Nota: Tots els dies, de 18.00 h a 19.00 h, les atraccions funcionaran 
sense música i llum per facilitar l’accés als infants amb hipersensibilitat auditiva i sensorial. El dimarts 6 de setembre gaudi-
rem de les atraccions a meitat de preu. Lloc: passeig de les Bicicletes, Parc Municipal Teodor Gonzàlez

18.30 h Cercavila a càrrec de The Farra Marching Band (País Basc / Pop-Jazz). XIX Festival Ebre Terra de Vent. Itinerari: 
Carrer Cervantes – Carrer Sant Blai – plaça de l’Àngel – Plaça Agustí Querol – Av. Generalitat. Finalitza: Plaça Ajuntament

18.30 h Cercavila a càrrec de Lambroten Brass Band (Aragó/ Jazz. Blues). XIX Festival Ebre Terra de Vent.
Itinerari: Plaça Agustí Querol – Av. Generalitat. Finalitza: Parc Teodor Gonzàlez

Dissabte 3 de setembre
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19.00 h Lliurament de la Bandera de la Ciutat a la Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa, en reconeixement de 
la seva tasca als barris de la ciutat.
Lloc: Saló Verd de l’Ajuntament de Tortosa

19.00 h 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 bai-
xant 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 17,50 €, nens fins a 12 anys 8 €, nens fins a 4 anys 5 €

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 i dels pobles del municipi i de les penyes de la Cinta 2022. L’acte serà encapçalat pel Seguici Festiu de la Cin-
ta, la Reial Arxiconfraria de la Cinta, la Bandera de la Ciutat portada per la Federació d’Associacions de Veïns de Torto-
sa, en reconeixement de la seva tasca als barris de la ciutat 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’Ajuntament de Tortosa convida tots 
els tortosins i tortosines a participar en l’Ofrena amb vestits típics tortosins.
Recorregut: sortida des de pl. Mossèn Sol, c. del Vall, c. Nou del Vall, pl. Pont de Pedra, pl. Agustí Querol, av. Generalitat i 
passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Nota: en el marc de la campanya de recollida de material escolar per al curs 2022/2023, organitzada per Caritas, 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 Concert de Cesk Freixas i sopar popular. Per al sopar cal inscripció prèvia a locasalpanxampla@gmail.com.
Lloc: Casal Popular Panxampla.

21.00 h Concert/espectacle de la Banda de Música de la Societat Musical d’Aigües Vives. Concert de pel·lícules. XIX Festi-
val Ebre Terra de Vent. Lloc: Plaça Ajuntament

21.45 h Interpretació del pasdoble Tortosa a càrrec de la Banda Municipal de Música de Tortosa.
Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez

22.00 h Prova del Circuit de Penyes, desfilada de disfresses.
Lloc: Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Comissió de Penyes. Patrocina: Ajuntament de Tortosa

22.00 h Tortosa Sona, concert d’Albino Tena, amb les seves versions particulars i les composicions pròpies d’un músic 
multidisciplinari que toca diferents instruments a la vegada. Lloc: pl. de l’Absis

00.00 h Monumental Castell de Focs d’Artifici Cinta 2022 amb l’espectacle pirotècnic ‘La Màgia dels Colors’ a càrrec de 
Pirotècnia Tomás. Lloc: Marge dret del Riu Ebre

00.45 h Actuació de los Rebeldes i Gran Festa Imagina. Los Rebeldes és un grup clau en el renaixement del rock’n’roll 
constituint una de les més importants bandes de rockabilly del panorama musical. Després, els selectors musicals d’Imagi-
na Ràdio continuaran la festa amb el seu particular viatge pel temps, dècada a dècada, amb els temes que han marcat gene-
racions fins a arribar als ritmes més actuals. Com sempre, hi haurà 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, cercavila de disfresses 2a part.
Lloc: Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Comissió de Penyes. Patrocina: Ajuntament de Tortosa

02.30 h Barrasound amb la millor música del moment en una nit amb molta festa fins que surti el sol amb El Peligloso bb i 
Ismael Sastre DJ.
Lloc: escenari central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Unió Esportiva Remolins-Bítem

03.00 h La Festa Imagina continua amb les versions i ritmes més actuals, vestida amb les seues animacions, actuacions, 
regals, ballarines i ballarins i altres sorpreses, tal com ens tenen acostumats. Lloc recinte de ball de l’auditori Felip Pedrell

Dissabte 3 de setembre
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Dia de la Cinta
9.00 h Coet anunciador.

10.30 h Especial infantil amb Lo Sirgador. El pirata “Capità Coc del Ràpid” navegarà amb nosaltres fins a l’illa de la Xiqui-
na. Durada 60 minuts. Preu adults: 11,50 €, nens 7 €

11.30 h Pilars de recepció de la Diada Castellera de la Cinta en honor de les pubilles, pubilletes i autoritats.
Lloc: pl. de l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Castellers de Tortosa

12.00 h Solemne Missa Estacional, en honor de la Verge de la Cinta, Patrona de la Ciutat. Acte presidit per l’Excm. i Rvdm. 
Sr. Bisbe de Tortosa, Dr. Enrique Benavent i Vidal, qui, en acabar, impartirà als fidels la Benedicció Papal. Càntics a càrrec de 
la Coral del Roser. Lloc: Altar Major de la Catedral de Tortosa.
A continuació tindrà lloc la tradicional ‘TRONA DE FOCS’ en homenatge a la nostra 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 Vinaròs i Los Xiqüelos del Delta.
Lloc: pl. de l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Castellers de Tortosa

12.15 h 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 17,50 €, nens fins a 12 anys 8 €, nens fins a 4 anys 5 €.

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, pubi-
lles i pubilletes, Gegants, Cucaferes i Cort de Bèsties i la Banda Municipal de Música de Tortosa. 
Recorregut: pl. de la Catedral c. de la Croera, c. de la Ciutat, c. del Bisbe Aznar, pl. del Pont de Pedra, av. Generalitat, c. Dr. 
Vilà i pl. Ajuntament

13.45 h Pilars de comiat de la Diada Castellera de la Cinta per 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 pubilletes, autoritats i la corporació municipal.
Lloc: pl. Ajuntament

De 18.00 h a 1.30 h Zona d’atraccions i casetes de fira. Nota: Tots els dies, de 18.00 h a 19.00 h, les atraccions funcionaran 
sense música i llum per facilitar l’accés als infants amb hipersensibilitat auditiva i sensorial. El dimarts 6 de setembre gaudi-
rem de les atraccions a meitat de preu. Lloc: passeig de les Bicicletes, Parc Municipal Teodor Gonzàlez

18.00 h Obertura de la inscripció dels tortosins absents. Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament

18.30 h Acte d’homenatge al Tortosí Absent i lliurament d’insígnies a càrrec de l’alcaldessa de Tortosa, Il·lma. Sra. Meritxell 
Roigé i Pedrola, i de la Reina de les Festes, Cinta Herrero i Gauxachs. Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament

18.45 h Cercavila de la Banda de Música la Lira Ampostina.
Recorregut: pl. Carrilet, av. Generalitat, c. Dr. Vilà i pl. Ajuntament
Organitza: Reial Arxiconfraria de la Cinta i Ajuntament de Tortosa

19.00 h 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 bai-
xant 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 17,50 €, nens fins a 12 anys 8 €, nens fins a 4 anys 5 €.

19.00 h Pasdoble Tortosa a la plaça de l’Ajuntament. La Lira Ampostina interpreta l’himne de la ciutat en presència de les 
pubilles, autoritats i membres de l’Arxiconfraria. En acabat, la Banda i el Seguici de festa major es dirigiran a la plaça de la 
Cinta per començar la processó. Lloc: pl. Ajuntament
Organitza: Reial Arxiconfraria de la Cinta i Ajuntament de Tortosa

Diumenge 4 de setembre 
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19.30 h Solemne processó en honor de la Mare de Déu de la Cinta, presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Tortosa. Es 
farà el recorregut habitual amb l’acompanyament del Seguici Festiu de la Cinta, la Lira Ampostina i la Banda Municipal de 
Música de Tortosa. Hi assistiran les autoritats, la reina i la reina infantil, les pubilles i les pubilletes.
El primer majordom Sr. Joan Bonfill Lacruz ha decidit que aquest any, el portador de l’estendard principal sigui el Sr. José 
Miguel Marro Cortiella, secretari Canceller de la Reial Arxiconfraria amb motiu dels 15 anys al càrrec, a qui acompanyaran 
com a borlistes el Sr. Joaquim Homedes Beguer i la Sra. Cinta Rué Garcia, confrares.
La Junta de la Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta, ha confiat la seva bandera a Maria Pilar Viñals i Marín. L’acompa-
nyaran com a borlistes la Sra. Maria Cinta Torres i Vallès i la Sra. Maria Verge i Costa.

21.30 h Tortosa Sona. Nit de rock amb els concerts d’Obcens i la llegendària banda Dragon Rapide.
Lloc: pl. del Carrilet.

22.00 h Prova del Circuit de Penyes, cursa de llits.
Lloc: av. Generalitat, tram del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Comissió de Penyes. Patrocina: Ajuntament de Tortosa

23.30 h Concert Els Catarres, després d’un temps de parada Els Catarres es retroben amb Tortosa per presentar el seu úl-
tim disc ‘Diamants’, un treball que han presentat als principals festivals del nostre país, i fa un recull pel seu passat folk més 
reconeixible, però també incorporant noves sonoritats pop, rock i, fins i tot, trap.
Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Ajuntament de Tortosa

01.00 h Tortosa Sona. Amb l’actuació dels Gitanets en concert participatiu amb Sicus Carbonell cantant de Sabor de 
Gràcia. Lloc: passeig central del Parc municipal Teodor González

De 00.00 h a 06.00 h V Edició Xito & Friends Remember. Festa Revival, recordes aquells anys?
Lloc: restaurant El Parc
Organitza: restaurant El Parc

00.00 h Ball de les Pubilletes, amenitzat per l’orquestra Nueva Etapa. Lloc: recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell
Nota: al Recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell podeu llogar les vostres taules per als 3 dies de ball (Alaska on Tour, 
Pensylvania i Nueva Etapa) 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 i dia.

02.00 h Traca Jove al Ball, en la recta final de l’actuació a càrrec de l’orquestra Nueva Etapa, que interpretarà els darrers 
èxits de la música actual en el tram final de la nit.
Lloc: recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell

03.00 h El Parc es mou amb la Festa Ràdio Tortosa. Una nit ben llarga amb DJ, animació i música electrònica amb Oriol 
Gombau i Eduard Ventura DJ.
Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Ràdio Tortosa i Ajuntament de Tortosa

Diumenge 4 de setembre

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 tractades 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, tant és així que l’Ajuntament de Tortosa ha habilitat per als 
dies de les Festes de la Cinta un PUNT LILA que s’ubicarà al passeig central del parc perquè qualsevol persona, en el cas de neces-
sitar-ho, pugui acudir per rebre suport i acompanyament envers qualsevol d’aquestes actituds.
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!
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Diada del Riu

09.00 h Coet anunciador.

10.30 h Especial infantil amb Lo Sirgador
Preu adults: 11,50 €, nens 7 €

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

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: Comissió de Penyes
Patrocina: Ajuntament de Tortosa

De 12.00 h a 12.30 h Nedada Popular des de Ferreries 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

De 12.30 h 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

14.30 h Dinar de germanor de penyes.
Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Comissió de Penyes, 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 de Tortosa. Col·labora: Ajuntament de Tortosa

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

16.00 h Regates socials al riu i exhibició de Paddle Surf.
Lloc: Club de Rem Tortosa
Organitza: Club de Rem Tortosa. Patrocina: Ajuntament de Tortosa

17.30 h Actuació musical infantil amb Reggae per Xics. Amb el Quadern de Bitàcola reviurem l’imaginari oceànic de Jules 
Verne, d’Hergé, o del capità Nemo a bord del seu Nautilus, i també d’infinita riquesa que guarden els oceans. Tot a través del 
còctel infal·lible de música, ritme, humor i pedagogia, que caracteritza a Reggae per Xic.
Lloc: passeig central del Parc municipal Teodor Gonzàlez

17.45 h Creuer per l’Ebre 60 minuts. Façana fluvial i illa de la xiquina Preu adults: 12,50 €, nens fins a 12 anys 7 €, nens fins 
a 4 anys 2 €.

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

De 18.00 h a 1.30 h Zona d’atraccions i casetes de fira. Nota: Tots els dies, de 18.00 h a 19.00 h, les atraccions funcionaran 
sense música i llum per facilitar l’accés als infants amb hipersensibilitat auditiva i sensorial. El dimarts 6 de setembre gaudi-
rem de les atraccions a meitat de preu. Lloc: passeig de les Bicicletes, Parc Municipal Teodor Gonzàlez

18.00 h Cloenda i lliurament de premis del Circuit de Penyes.
Lloc: Parc Municipal Teodor Gonzàlez.

18.30 h Xocolatada infantil.
Lloc: Passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez
Organitza: Ajuntament de Tortosa. Col·labora: Caprabo Tortosa i Xocolates Creo

Dilluns 5 de setembre
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18.45 h Cercavila amb la Xaranga Xino Xano, la música de festa anuncia l’arribada del cos iris.

19.00 h Concentració de carrosses participants en el cos iris.
Lloc: Avinguda de la Generalitat, davant del Mercat.

19.30 h Inici del cos iris.
Lloc: Avinguda de la Generalitat (davant del Parc Municipal Teodor Gonzàlez)
Nota: Per a 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, trucant al telèfon 977 440 901, o bé enviant un correu electrònic a l’adreça festes@tortosa.cat. Les inscrip-
cions es tanquen el dilluns 29 d’agost a les 13.00 h.
Organitza: Ajuntament de Tortosa
Col·labora: Boix Verd i Autoescoles Montesó

19.00 h 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. (sortida no 
confirmada, trucar per reservar). Preu adults 17,50 €, nens fins a 12 anys 8 €, nens fins a 4 anys 5 €.

De 19.00 h a 21.00 h Regates de Muletes. Regata de la Senyera de Tortosa entre els barris i pobles de la nostra ciutat.
Lloc: Riu Ebre.
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Club de Rem Tortosa.

20.00 h Festa de l’Aigua. Remullada final per anar tancant les Festes amb xalera!
Lloc: av. Generalitat (davant del Parc Municipal Teodor Gonzàlez).

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.
Organitza: Societat de Pesca Esportiva Tortosa.

21.00 h Lliurament de trofeus de la Regata de Senyera Ciutat de Tortosa.
Lloc: Club de Rem Tortosa
Organitza: Ajuntament de Tortosa i Club de Rem Tortosa

22.30 h Final de Festa amb música d’arrel: QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES+PEP GIMENO ‘BOTIFARRA’.
Concert de cloenda de la Cinta 2022 amb música d’arrel i olor de terra. Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Convidat 
especial: Pep Gimeno ‘Botifarra’ acompanyat amb el guitarrista Miquel Perez Perelló. “De tant anar amunt i avall, vam caure 
a la Ribera... i entre canyes i fang, los colors d’arrossar van posar-se a cantar”.
Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez

00.00 h Traca milmetrada de cloenda de la Cinta 2022, encesa per la Reina de Festes i la Reina Infantil.
Lloc: passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez

Dilluns 5 de setembre

L’AJUNTAMENT INFORMA
NO està 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 vostres 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 seus portadors 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 petites 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 altre element que pugui 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’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 què sortiu siguin publicades 
al web de l’Ajuntament, el programa de Festes o 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.
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CONCERT amb motiu del 90è Aniversari del Montepio de Tortosa.
‘Recordant a NINO BRAVO’ amb Serafín Zubiri i amb l’acompanyament de la Banda Municipal de Música de Torto-
sa, dirigida pel mestre Juanjo Grau.
Divendres 26 d’agost
Hora: 20.00 hores. Lloc: plaça de l’Ajuntament de Tortosa
Entrada lliure
Organitza: Associació Montepio Terres de l’Ebre i Ajuntament de Tortosa

XXVII Torneig de Tennis de la Ciutat de Tortosa
Lloc: Club de Tennis Tortosa, Ctra. Simpàtica, 89 de Tortosa
Del 27 d’agost al 2 de setembre
Inscripcions online a http://clubtennistortosa.cat
Data màxima inscripcions: 25 d’agost

1r torneig Padel Femení Ciutat de Tortosa 2022
Lloc: Club de Tennis Tortosa, Ctra. Simpàtica, 89 de Tortosa
Del 27 d’agost al 2 de setembre
Inscripcions online a http://clubtennistortosa.cat
Data màxima inscripcions: 25 d’agost 

Dimecres, 31 d’agost
20.00 h Presentació del llibre Lluís de Tena, Bisbe de Tortosa i fundador de la Reial Arxiconfraria de Nostra Sra. de la 
Cinta, per Mn. Josep Alanyà, Canonge arxiver i autor de l’obra.
Lloc:  Reial Capella de la Mare de Déu de la Cinta de la Catedral de Tortosa
Organitza: Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta

10è VaPerTuVidal
Dimecres, 31 d’agost de 2022
Lloc: Llac Vell de Tortosa (Parc Municipal Teodor Gonzàlez)
17.00  h Inici del VXTV Kids amb activitats infantils, tallers, tirolina, esports d’aventura, circuit infantil ciclista, castell 
inflable i xocolatada.
19.00 h Actuació de Muniatto Xou
20.00  h Inici d’actuacions musicals amb la sessió de DJ LaMunu
21.00 h Concert de soul i funk amb Sinead Savage & The Shu Shu’s
22.45 h Concert de pop-rock amb el grup tortosí Damas de España
00.15 h Sessió dels 80, 90 i 00 amb Xito.
Durant tot el dia hi haurà servei de bar amb berenar, entrepans calents i begudes!
TOTES LES ACTIVITATS SON GRATUÏTES!
Prepara’t per a les festes ballant al VXTV!
Vapertuvidal.com

Trobada BTT a Bítem, organitzada amb el CE Montaspre
Dissabte, 10 de setembre, a les 9 h 

Dissabte, 10 de setembre
20.00 h Gran Concert de la Cinta amb la Banda Sinfónica Ciudad de Guadix i el Coro de Ópera de Granada, inter-
pretaran el Rèquiem de Mozart
Lloc: Catedral de Tortosa
Organitza: Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta

Altres activitats



CONFICON Turisme i Tradicions – Visites Guiades
Dimecres 31 d’agost: a les 10.30 h – Tortosa a Peu (inclou Catedral)
Divendres 2 de setembre: a les 18.00 h – Refugi antiaeri + Espais Guerra Civil (optatiu)
Dissabte 3 de setembre: a les 11.00 h – Tortosa a peu (inclou Catedral)
Dissabte 3 de setembre: a les 18.00 h – Refugi antiaeri + Espais Guerra Civil (optatiu)
Diumenge 4 de setembre: a les 10.00 h, a les 18.00 h i 20.15 h – Refugi antiaeri + Espais Gerra Civil (optatiu)
Dilluns 5 de setembre: a les 10.00 h i a les 18.00 h – Refugi Antiaeri + Espais Guerra Civil (optatiu)
Dimarts 6 de setembre: a les 10.30 h – Tortosa a Peu (inclou Catedral)
Dimarts 6 de setembre: a les 18.00 h – Refugi antiaeri + Espais Guerra Civil (optatiu)
Informació i reserves a la web: www.conficon-turisme.com/tortosa i al tel. 670 795 216

41è Concurs Obert de Pesca Fluvial Trofeu Ciutat de Tortosa i Trofeu Memorial Joan Cid Boix
per a totes les categories
11 de setembre. De les 09.00 h a les 13.00 h. Lloc: ambdues vores del riu
07.00 h Recepció de participants per al sorteig dels llocs de pesca al local social de l’entitat,
16.30 h Acte públic de repartiment de premis per als guanyadors del Concurs
Organitza: Societat de Pesca Esportiva de 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.
11 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
Col·labora: Reial Arxiconfraria de Nrta. Sra. de la Cinta

Trobada de Cintes. Inscripció prèvia al Claustre a partir de les 11.00 h
11 de setembre, a les 12.00 h, Missa a l’Altar Major de Catedral de Santa Maria de Tortosa
Organitza: Reial Arxiconfraria de Ntra. Sra. de la Cinta
Col·labora: Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta

Celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb la conferència institucional ‘La Vegueria de l’Ebre i el seu entorn 
territorial’, a càrrec Josep Maria Franquet, president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre
11 de setembre, a les 11.00 h. Lloc: saló de plens de l’Ajuntament de Tortosa

VIII Torneig Ciutat de Tortosa d’Handbol Joan Sabaté i Geladó
17 de setembre, de 17.45 h a 21.30 h. Lloc: Pavelló Esportiu de Ferreries
Organitza: Centre Esports Tortosa

Trobada de Gegants Tortosa 2022
18 de setembre de 2022
A les 10.00 h Plantada dels Gegants de les Colles Participants. Lloc: Pl. 1 d’octubre
A les 11.00 h Inici de la Cercavila. Recorregut: sortida pl. 1 d’Octubre, c. Tarragona, Av. Cristòfol Colón, Pont de l’Estat, 
Av. de la Generalitat, c. Doctor Vila i pl. de l’Ajuntament
A les 12.00 h Balls de lluïment i Actes de Protocol. Lloc: Pl. de l’Ajuntament
A les 13.30 h Ballada Final. Lloc: Parc municipal Teodor González
Amb la participació de les Colles: Colla Gegantera de Casablanca (Sant Boi), Colla Gegantera de Benicarló, Colla Ge-
gantera d’Olesa de Montserrat, Colla Gegantera del Port de Tarragona, Colla Gegantera de Salou, Colla Gegantera de 
Tivissa, Colla Gegantera de Mora la Nova, Colla Gegantera d’Amposta, Colla Gegantera de Riudoms, Colla Gegantera 
del Catllar, La Mulassa dels Pallaresos, Colla Gegantera de Vila-seca, Colla Gegantera d’Horta de Sant Joan, Colla Ge-
gantera d’Alcanar, Colla Gegantera d’Aigüestosses, Lo Golafre, Colla Jove de Dolçainers de Tortosa, Gaiters de l’Aguilot, 
Colla Gegantera de Tortosa.
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Altres activitats


