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El bisbe Javier Salinas procedeix a la benedicció de les
escales de la catedral de Tortosa. - JOAN REVILLAS

La catedral de Tortosa torna a tenir accés per la façana principal. El bisbe Javier Salinas va beneir i
inaugurar ahir a la tarda la que a partir d’ara es denominarà l’escalinata de la Mare de Déu de la Cinta. Es
tracta de la primera fase del projecte de les noves escales de la seu tortosina que es completaran un cop
s’enderroquin els edificis que es troben situats davant d’aquesta façana.

Amb la presència de l’alcalde Ferran Bel, el director territorial de Cultura de la Generalitat, Xavier Vega,
membres de la Reial Arxiconfraria de la Cinta i unes desenes de fidels tortosins, el bisbe, acompanyat pel
cabildo de la catedral, va procedir a la benedicció i inauguració de les escales en el que va qualificar
“d’acte senzill però de gran significat”. Després d’una pregària en la qual va agrair l’aportació econòmica
que ha permès finançar l’obra, monsenyor Salinas, va tallar una cinta rosa lligada entre dues tanques de la
constructora de l’obra, al peu de les escales.  Amb el so de la gaita i el tambor, comitiva i assistents es van
traslladar a la capella de la patrona on el bisbe va reiterar l’agraïment per  l’esforç fet  en la construcció
d’aquesta escalinata i va encoratjar a mantenir-lo per acabar l’obra. La interpretació de l’himne de la
Cinta va posar punt i final al breu acte, que va durar uns quinze minuts.

La inauguració de l’escalinata permetrà avui, festivitat de la Cinta, que un dels actes religiosos més
emotius de les festes, l’entrada de la relíquia de la patrona a la catedral després d’haver sortit en processó
pels carrers de la ciutat, es pugui fer pel seu lloc tradicional, les escales de la façana neoclàssica del segle
XVIII.

Les obres de reconstrucció es van adjudicar per 380.000 euros a l’empresa Urcotex SA, especialista en
restauració de patrimoni. La reconstrucció de les escales, que es va iniciar a l’abril d’enguany, ha estat
possible al final gràcies a una donació anònima, que ha representat el 60 per cent del cost total, per una
banda, i a la proposta de l’alcalde, Ferran Bel, d’executar en dues fases el projecte global de les noves
escales del temple, per evitar més retards i ajornaments.  Avui després de la missa de la Cinta, el bisbe i
l’alcalde podrien divulgar el nom del donant que ha facilitat la reconstrucció de les escales.

La catedral torna a tenir escales laterals. La part frontal de l’estructura ha quedat acotada per una barana,
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que en la segona fase serà retirada per donar continuïtat a les escales frontals previstes, un cop el
consistori hagi completat les expropiacions de les cases del davant de la catedral en el projecte global
d’urbanització de tota la zona.
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