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ANY JUBILAR Durant els dies 24 i 25 de març s’organitzen diferents activitats en un dels moments més importants del calendari de l’Arxiconfraria

Tortosa  Redacció

La Reial Arxiconfraria de Nostra
Senyora de la Cinta prepara d'una
manera en especial els actes al
voltant del 25 de març, festivitat
de la Baixada de la Cinta. Un con-
cert a la reial capella, la tradicio-
nal missa de la Baixada, un dinar
de germanor i la presentació dels
xiquets i xiquetes que organitza la
Cort d'Honor són algunes de les
activitats que s'han previst en
l'any del seu 4t centenari.

MISSA DE LA BAIXADA I PRE-
SENTACIÓ DE XIQUETS I XIQUE-
TES A la mitjanit del 24 al 25 de
març es farà la tradicional missa
de la Baixada, la que celebra i re-
corda aquella matinada del 1178
on la tradició situa la baixada de
la Cinta per deixar a Tortosa el
seu cíngol. Uns minuts abans es
farà la recreació d'aquella nit es-
coltant l'enregistrament d'una na-
rració versionant textos de l'èpo-
ca, i durant la cerimònia eucarísti-
ca intervindrà la coral Preludi a
Caro. Al dia següent, dissabte 25

a les 18.30 h, organitzada per la
Cort d'Honor tindrà lloc la presen-
tació de xiquets i xiquetes. Els dos
actes finalitzaran amb la venera-
ció de la sagrada relíquia.

DINAR DE GERMANOR I PRI-
MERA PEREGRINACIÓ Dissabte
25 de març s'ha organitzat un di-
nar de germanor al bar restaurant

el Parc que serà obert a tothom,
com totes les activitats de la Reial
Arxiconfraria, en el qual es retrà
homenatge a aquelles persones
que porten més de cinquanta
anys a la junta de l'Arxiconfraria.
Cal assenyalar que és convenient

inscriure-s'hi prèviament per
qüestions d'aforament, com tam-
bé per participar, el pròxim dia 1
d'abril, en la primera peregrinació
de les programades dins l'Any Ju-
bilar 2017.  S'anirà a Barcelona, a
la basílica de Santa Maria del Pi,

on està prevista una missa a les
12.00 h amb la intervenció de la
Colla Jove de Dolçainers de Torto-
sa i del grup Cantorata. Serà la
primera vegada que el nou reli-
quiari, l'anomenat de la Llaçada,
sortirà a l'exterior. ■ 

La Reial Arxiconfraria prepara els actes del 25 de març, festa
de la Baixada de la Cinta, en l'any del seu 4t centenari

MÚSICA

El compositor i músic tortosí José
M. Chavarria Ferreres, estudiós i
virtuós de l'acordió i piano, estre-
narà L'era, una suite dedicada a
la Mare de Déu de la Cinta que
ell mateix ha compost i que inter-
pretarà a partir de les vuit de la
tarda del divendres 24 de març a
la reial capella de la catedral de
Santa Maria de Tortosa.
Les peces que configuren aques-
ta creació, pensada per a piano
midi i acordió, estan inspirades
en l'evolució musical de les nos-
tres terres, fruit de les diferents
cultures que han anat confor-
mant les nostres formes musi-

cals populars, tal i com va assen-
yalar l'insigne musicòleg Felip Pe-
drell en destacar l'antiguitat dels
nostres gens primitius així com la
seua influència oriental. La suite
es tracta de tres moviments que
arranquen en melodies del segle
XIV i continuant amb els cants de
treball en la jota tortosina per a
finalitzar amb les danses i la
seua evolució fins el moment ac-
tual.
José M. Chavarria complementa-
rà aquesta estrena amb la inter-
pretació d'altres peces populars
amb diferents tipus d'acordió en
un concert d'entrada lliure.

José M. Chavarria estrenarà la suite ‘L'era’ en un concert a la capella de la Cinta

Èxit de recaptació en el concert de
les bandes dels conservatoris de
la Diputació a Tarragona i Tortosa

MÚSICA

Tarragona Redacció

El concert solidari ofert per les
bandes de grau professional dels

conservatoris de música de la Di-
putació a Tortosa i Tarragona diu-
menge 12 de març al palau de
congressos de Tarragona va recap-

LA IMATGE

EL CAT CELEBRA EL DIA DE LA DONA
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, dimecres 8 de març

un grup de dones de la Casa del Mar de Tarragona va fer una vi-

sita a la planta que el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) té a

l'Ampolla. El CAT s’adhereix a la Declaració Institucional del 8 de

març de la Generalitat de Catalunya, que busca que Catalunya

estiga al capdavant en la lluita per la igualtat efectiva de dones i

hòmens en la vida familiar, política, social, comunitària, econò-

mica i cultural. FOTO: CEDIDA

tar més de 6.000 euros (falta co-
nèixer les últimes aportacions i el
recompte final). Els diners acon-
seguits amb aquest acte benèfic
organitzat pel Club Rotary i la Di-
putació de Tarragona es destina-
ran a set entitats amb finalitats
socials.

Els assistents al concert van ad-
quirir les entrades-donatiu per un
valor de 10 euros. Altres també hi
van col·laborar, tot i no poder as-
sistir-hi, a través d'entrades de fila
zero. 

El concert, que va omplir l'audi-
tori August del palau de congres-
sos de Tarragona, va començar
amb una actuació per separat de
cadascun dels dos conservatoris.
En acabar, les bandes de Grau
Professional de Tortosa i Tarrago-
na van actuar conjuntament amb
un repertori, preparat especial-
ment per a aquest esdeveniment,
que va incloure obres de Jan Van
Der Roost, Ernest Gold i Joseph
Compello. ■

Tomas
Resaltado
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TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/Blanch_demana_l%E2%80%99aigua_del_XertaSenia_per_a_Santa_Barbara_Godall_i_la_Gal

era/8397 

 

L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanch, ha reclamat aquest divendres la posada en funcionament del regadiu del 

canal Xerta-Sénia a la plana del Montsià. Durant una entrevista a Canal 21 Ebre, Blanch ha deixat clar que 

l’Ajuntament planer continua creient en la necessitat d’aquest canal, tot i els entrebancs que històricament han 

dificultat el regadiu. De fet, ha explicat que en les darreres reunions amb la comunitat de regants han demanat que 

s’allargui la infraestructura perquè siga possible començar a regar per Santa Bàrbara, la Galera i Godall.  

 

Després d’anys de reivindicacions al Baix Ebre i al Montsià, el regadiu del Xerta-Sénia es va impulsar a partir de la 

reconversió de l’antic canal Xerta-Càlig, construït parcialment i abandonat a finals de la dictadura franquista, que 

pretenia portar aigua de l’Ebre fins a la siderúrgia de Sagunt. Es va aconseguir una concessió de 72 hectòmetres 

cúbics anuals per regar 16.480 hectàrees del Baix Ebre i el Montsià, amb una inversió prevista de 350 milions. Fins 

ara s’han invertit uns 100 milions, però encara falta construir 18 quilòmetres de canal i tota la xarxa per portar l’aigua 

als camps. Però de moment han fracassat tots els intents per regar a Xerta, Aldover, Roquetes i Tortosa, per la falta 

d’interès dels mateixos pagesos d’aquests municipis. Segons Blanch, a la plana del Montsià hi ha més interès, i això 

podria servir de revulsiu per a nous regants.  

 

El Xerta-Sénia no té cap partida en el pressupost de la Generalitat per al 2017, però el govern té previst reimpulsar el 

projecte de regadiu a partir del 2018. Com l’alcalde planer, el sindicat Unió de Pagesos també ha manifestat que 

valdria la pena començar a regar per la zona de Santa Bàrbara i la Galera.  

http://teveon.tv/noticia/Blanch_demana_l%E2%80%99aigua_del_XertaSenia_per_a_Santa_Barbara_Godall_i_la_Galera/8397
http://teveon.tv/noticia/Blanch_demana_l%E2%80%99aigua_del_XertaSenia_per_a_Santa_Barbara_Godall_i_la_Galera/8397
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ECOTICIAS 

http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/133803/Nuevo-sistema-para-detectar-contaminantes-en-el-agua 

 
 

http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/133803/Nuevo-sistema-para-detectar-contaminantes-en-el-agua

