
Tortosa
a la Mare de Déu

de la Cinta

Festes Religioses
del 4 al 13

de setembre
de 2021

9.00h A l’Altar Major, Santa Missa.
18.45h A l’Altar Major, Santa Missa.
19.30h Sisè dia de la NOVENA A LA MARE 
DE DÉU DE LA CINTA. La prèdica serà a càrrec 
de Don Carlos Comendador Arquero, Secretario 
General de la Hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos y Postulador General de la misma. 
En acabar veneració  general de la Santa Relíquia.

9.00h A l’Altar Major, Santa Missa.
18.45h A l’Altar Major, Santa Missa.
19.30h Cinquè dia de la NOVENA A LA MARE 
DE DÉU DE LA CINTA. La prèdica serà a càrrec de 
Don José Miguel Martínez Herranz, Delegado para 
España del Director General de la Hermandad de 
Sacerdotes Operarios Diocesanos y Administrador 
General de la misma. 
En acabar veneració general de la Santa Relíquia.

9.00h A l’Altar Major, Santa Missa.
18.45h A l’Altar Major, Santa Missa.
19.30h Vuitè dia de la NOVENA A LA MARE 
DE DÉU DE LA CINTA. La prèdica serà a càrrec de 
l’Il·lustríssim Sr. José Luis Arín Roig, Vicari General 
de la Diocesi de Tortosa, Rector de la Parròquia de 
la Mare de Déu dels Dolors de Tortosa i Degà del 
Capítol de la S. E. C. B. de Tortosa.
En acabar veneració general de la Santa Relíquia.

9.00h A l’Altar Major, Santa Missa.

11:30h A l’Altar Major de la Catedral de Santa Ma-
ria missa amb la commemoració de la octava.

18:45h A l’Altar Major, Santa Missa.

19:30h Novè dia de la NOVENA A LA MARE DE 
DÉU DE LA CINTA. La prèdica serà a càrrec de l’Ex-
cel·lentíssim i Reverendíssim  Sr. Enrique Benavent 
Vidal, Bisbe de Tortosa.
En acabar veneració de la Santa Relíquia.

En acabar, processó claustral en acompanyament de 
la Santa Relíquia a la Reial Capella de la Cinta.

19.00h
A l’Altar Major MISSA EN SUFRAGI DE TOTS ELS 
CONFRARES DIFUNTS.
En acabar la missa és farà el sorteig de la imatge de 
plata de la Mare de Déu de la Cinta.

9.00h A l’Altar Major, Santa Missa.
18.45h A l’Altar Major, Santa Missa.
19.30h Setè dia de la NOVENA A LA MARE 
DE DÉU DE LA CINTA. La prèdica serà a càrrec 
de Don Carlos Comendador Arquero, Secretario 
General de la Hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos y Postulador General de la misma.
En acabar veneració general de la Santa Relíquia.

9

8 11

12

13

10

setembre

setembre
setembre

setembre

setembre

setembre

dijous

dimecres
dissabte

diumenge

dilluns

divendres

Suggeriment
Recomanem als ciutadans de Tortosa que, 
durant els dies que es celebri la Novena, pengin 
als balcons i finestres lo tapís de la imatge de 
la Mare de Déu en acte d’adhesió a la festa: 
Nostra Cinta sobre tot!

De voler inscriure’s a la Reial Arxiconfraria 
aquests són els millors dies perquè es pot fer 
al claustre de la Seu, a la taula d’adquisició 
de participacions al sorteig de la imatge de la 
Mare de Déu de la Cinta.
La inscripció compromet a fer una almoina 
anual de 12 €, destinada al manteniment dels 
culte, de les instal·lacions i de les activitats. Tots 
els confrares es podran beneficiar d’una indul-
gència plenària el dia de la festa de la Mare de 
Déu, de la manera i en les condicions ordinàries.

Reial Arxiconfraria
de Ntra. Sra. de la Cinta

9.00h A l’Altar Major, Santa Missa.
18.45h A l’Altar Major, Santa Missa.
19.30h Tercer dia de la NOVENA A LA MARE 
DE DÉU DE LA CINTA. La prèdica serà a càrrec del 
Excel·lentíssim i Reverendíssim Sr. Javier Vilanova 
Pellisa, Bisbe Auxiliar de Barcelona i Membre de 
la Comisión Episcopal para La Pastoral Social y 
Promoción Humana. 
En acabar veneració general de la Santa Relíquia.

6 setembredilluns

9.00h A l’Altar Major, Santa Missa.
18.45h A l’Altar Major, Santa Missa.
19.30h Quart dia de la NOVENA A LA MARE 
DE DÉU DE LA CINTA. La prèdica serà a càrrec de 
Don José Miguel Martínez Herranz, Delegado para 
España del Director General de la Hermandad de 
Sacerdotes Operarios Diocesanos y Administrador 
General de la misma.
En acabar veneració general de la Santa Relíquia.

7 setembredimarts

lasantacinta.com



De les funcions religioses que la Reial Arxiconfraria
de la Mare de Déu de la Cinta dedicarà a la seva excelsa 

Patrona del dia 4 al 13 de setembre de 2021.

18.00h
Primer dia de la NOVENA A LA MARE DE DÉU 
DE LA CINTA, celebració de la Santa Missa i el res 
del Sant Rosari.
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FESTIVITAT DE LA SANTÍSSIMA
VERGE DE LA CINTA

De bon matí, Campanes al vol, anunciant la festivitat 
del dia.

8.30h Missa a l’altar Major.
En acabar, veneració de la SAGRADA RELÍQUIA.

9.30h Missa a l’altar Major.
En acabar, veneració de la SAGRADA RELÍQUIA.

10.30h Missa a l’altar Major. En acabar, veneració 
de la SAGRADA RELÍQUIA.

12.00h A la Santa Església Catedral Basílica  
MISSA ESTACIONAL, presidida per l’Il·lustríssim 
i Reverendíssim Dr. Enrique Benavent Vidal, Bisbe de 
Tortosa. En acabar, el Sr. Bisbe, impartirà als fidels la 
BENEDICCIÓ PAPAL.

Processó claustral amb la veneració de la Santa 
Relíquia.
Aquest any la Primer Majordom Mabel Marcos 
Martín ha decidit que el portador de l’estandart 
principal de la Reial Arxiconfraria sigui: 
L’Excel·lentíssim i Reverendíssim 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 Sta. Maria de Tortosa i Rector de la Parròquia 
de Ntra. Sra. dels Àngels i de la Parròquia de 
Vinallop i la Sra. Pepita Rovira Baiges.

18.45h A l’altar Major Santa Missa.

19.30h Segon dia de la NOVENA A LA MARE DE 
DÉU DE LA CINTA.

Fills de la terra tortosina
 cantem a nostra Cinta, himnes d’amor.
És la Cinta nostra Reina,
 nostra Mare, nostre Tresor.
Veniu tortosins.
 La Cinta mo’l demana, donem-li el cor.
Estimem-la, adorem-la;
 jurem defensar-la hasta la mort.
Cridem sempre a veu plena:
 Nostra Cinta, sobre tot!! “bis”

De què és fet el Cíngol,
 lo nostre Tresor?
No és de lli ni seda,
 ni de plata ni or.
Lo filà la Verge
 de fibres d’amor
 que’ls fills de Tortosa,
 des d’ací del mon,
 al Cel enviaren
 en ses oracions
És el Sagrat Cíngol
 regalo d’amor
 dels fills de Tortosa
 és sempre el consól;
 dels nostres artistes
 és la inspiració;
 és dels guerrers nostres
 l’ardorós braó.
 Per ell nostra història
 té pàgines d’or.
Sigue el Sagrat Cíngol
 la cadena d’or
 cadena de roses
 cadena d’amor
 que al cor de la Verge
 lligue els nostres cors,
 fent que el d’Ella i els nostres
 en vida i en mort
 al cel i a la terra,
 siguen un sol cor.

Himne de la Mare
de Déu de la Cinta

Portem ja un temps real i psicològic molt dilatat, en què les 
nostres persones, les nostres vides i les nostres activitats roma-
nen sotmeses a l’acció d’un element biològic molt potent, que 
coneixem com Covid-19. Un virus que s’ha instal·lat entre no-
saltres i dins nosaltres, tan invisible com eficaç i perillós que, 
a més, busca de perviure fent mutacions en soques noves que 
maregen els científics eficients i obliguen a confinar-se noves 
generacions, cada cop més joves, víctimes del fàcil contagi.

Aquesta situació mai no coneguda ha canviat profundament els 
nostres hàbits de vida i, especialment, les relacions entre perso-
nes i els actes de caràcter social. Fins i tot la litúrgia de l’Església 
i els actes comunitaris de devoció han hagut d’adaptar-se a les 
exigències de la seguretat sanitària aconsellades per les autori-
tats mèdiques i imposades pels responsables polítics. Als ulls de 
la fe que el Senyor Jesús i la seva Mare ens mantenen viva, hem 
pogut descobrir les vertaderes dimensions de l’ésser humà, tan 
gran com Déu l’ha fet, poc inferior als àngels, i alhora tan feble 
enmig dels avatars del món. Però hem descobert també l’acció 
de la Providència divina, allò que ella permet i els fruits de bé, 
esperança, penediment i perdó que possibilita mostrant-se po-
derosa amb amor infinit, diví. Im
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Benvolguts conciutadans,

Novament m’adreço a tots els tortosins i tortosines en qualitat 
de Primera Majordom de la Reial Arxiconfraria de la Cinta, per 
felicitar-vos en ocasió de la celebració de les nostres festes pa-
tronals.

M’agradaria dir-vos en primer lloc, que malgrat les circumstàn-
cies que m’han portat a mantenir-me en el càrrec durant dos 
anys, cosa totalment inusual, es tot un honor i un  privilegi que, 
entre altres coses, em permet dirigir-me a tota la ciutadania per 
enviar un missatge d’il·lusió i d’esperança en el futur. 

En segon lloc, voldria incidir en el fet de les limitacions que han 
marcat el nostre calendari i han dirigit els nostres actes,  però 
que  no han impedit dur a terme la nostra tasca principal rela-
cionada amb la devoció de la Mare de Deu de la Cinta; i en este 
sentit vull agrair públicament la comprensió i el comportament 
exemplar de tots el devots davant les dificultats sobrevingudes. 

Certament estem vivint temps insòlits que ens han obligat a 
adaptar-nos a la nova situació, forçant unes relacions socials 
i personals  marcades per les restriccions, mantenint mostres 
d’afectivitat a distancia o converses on paraules com “pandè-
mia”, “Covid” o “vacuna” han estat una constant, i fins i tot  hem 
vist afectada la nostra pròpia aparença amb la mascareta sem-
pre present.  Aquests canvis i el fet de conviure amb el virus i les 
seves conseqüències han transformat el nostre món i la nostra 
manera d’entendre la vida, on les petites coses adquireixen un 
altra dimensió. I  es precisament per això que hem d’intentar 
gaudir al màxim d’aquests dies dedicats a honorar a la Verge de 
la Cinta, moments que ens ajuden a recuperar l’alegria de les 
nostres tradicions i una anhelada normalitat que ja comencem 
a intuir,  sempre recordant, pel nostre propi bé i el dels nostres 
veïns i amics,  que la prudència es la millor aliada que tenim per 
superar aquests  moments d’adversitat.

No voldria oblidar-me de ningú i mentre  escric aquestes pa-
raules  venen a la meva ment totes les persones que ens han 
deixat i els que han patit la seva  pèrdua, tots els que han hagut 
d’enfrontar la malaltia, aquells que han sofert penúries  esdevin-
gudes de la crisi i tanta gent que ha tingut que multiplicar es-
forços per mantenir el control d’aquesta situació tan inesperada. 
A tots ells, els voldria fer arribar de forma especial i molt sentida,  
el nostre homenatge i reconeixement, la nostra solidaritat i el 
nostre record. Molts d’ànims i molta força a tots perquè hem de 
seguir endavant.

Des de l’Arxiconfraria, després de poder celebrar la missa “do-
minica” tots els mesos i de recuperar la missa de la baixada de 
la Cinta, esperem en molta il·lusió les festes majors  per viure, 
encara mes intensament, la nostra devoció;  aquest any, amb la 
participació de L’Excm. I Rvdm. Sr. Javier Vilanova, bisbe auxiliar 
de Barcelona, que ens ha fet l’honor d’acceptar ser portador del 
Pendó de la Arxiconfraria de la Cinta, acompanyat per Mn. Pas-
cual Centelles Llop i La Sra. Pepita Rovira Baiges com a borlistes . 

Tortosins i tortosines, en aquests moments on sembla que co-
mencem a recuperar la nostra vida, demanem a la Verge de la 
Cinta, especialment en aquesta setmana de festes, que ens fa-
ciliti la cursa cap a la normalitat, que ens doni força per superar 
els mals moments, que ens protegeixi i que il·lumini el destí de 
la nostra ciutat.

En  aquest dies de Joia, us  envio  a tots i cada un de vosaltres 
una afectuosa salutació i els millors desitjos de  felicitat,  con-
vidant-vos a participar i a gaudir dels actes programats amb 
serietat, generositat  i alegria. 

Celebrem i honorem “la Nostra Cinta” com es mereix, recordant 
el nostre cant:   NOSTRA CINTA SOBRETOT.

FELIÇ CINTA 2021

Mabel Marcos Martín
Primera Majordom de la Reial  Arxiconfraria de la Cinta

La Providència divina ens ha conduït, pel camí de la fe, la con-
fiança, la pregària i la responsabilitat personal i moral, a po-
sar-nos una vegada més al recer i a la seguretat de la falda de 
qui és la nostra Mare, la Mare de Déu, Mare de l’Església i a 
deixar-nos ben lligar, amb llaçada apretada, per la seva Santa 
Cinta, el seu gran do regalat als tortosins. En Ella confiem perquè 
sabem que ens estima i l’estimem: Nostra Cinta sobre tot!

Amb aquest esperit de renovat amor i fonda confiança ens pre-
parem un altre any per a la celebració solemne dels actes litúr-
gics de la festa de la nostra Mare i Patrona de la Ciutat i dels 
actes de devoció del novenari amb què li donem aquell honor 
que fa créixer la nostra devoció i estima. Enguany acompanyarà 
les festes, ja celebrades, la beatificació a la nostra Catedral de 
quatre sacerdots màrtirs Operaris Diocesans del beat Mn. Ma-
nuel Domingo i Sol, el dissabte 30 d’octubre.

Un any singular, en què, vist el ritme de les obres de restauració 
de la façana barroca de la nostra Catedral, podrem veure col·lo-
cada a la fornícula principal, damunt la porta major, la imatge 
eminent marmòria de nostra Mare de la Santa Cinta, donada per 
la Reial Arxiconfraria al Capítol Catedralici per a aquest fi. Aquell 
projecte de l’Any Jubilar, feliçment executat per l’escultor Marco 
Augusto Dueñas, el veurem culminat finalment, per a honor de 
la Mare de Déu, dignificació de la Catedral i joia del Capítol, de 
l’Arxiconfraria i de tot el poble de Tortosa.

Que la nostra Mare ens beneeixi, ens guardi de mal i augmenti 
en nosaltres la fe en el seu Fill, l’esperança en un món millor, pu-
rificat per la pandèmia, i l’amor als nostres germans i germanes, 
singularment els més necessitats, expressió autèntica de l’amor 
que tenim a Ella i al Crist, Fill seu i Senyor nostre.

Vostre Prior,

Mn. Josep Maria Membrado i Blas
Canonge de la Santa Església Catedral Basílica de Tortosa


