
Dissabte 19 de setembre 
 

A mig dia: arreplegada del xop de la 
festa i transport a cavall d’un carro de 
l’Associació Alejandro Morell. Volteig de 
campanes, entrada de la murta i plantada 
del xop davant l’ermita de la Divina 
Pastora. 
A les 17.00: Partida de pilota valenciana, 
de màxima rivalitat, al carrer del Muret, 
organitzada pel Club de Pilota Teulada. 
A les 19.45: en finalitzar la missa a la 
parròquia, s’obrirà l’ermita de la Divina 
Pastora, es resarà l’àngelus, es cantarà la 
Salve a la Divina Pastora. 
A les 21.00: a la plaça de l'Església, 
recepció de participants en la “Cantada a 
la Fresca” i lliurament de tiquets d’invitació 
per al sopar a la plaça. 
A les 21.30: Sopar a la fresca (prèvia 
l’adquisició de tiquets, a preu popular, a 
l’Associació de Mestresses de Casa de 
Teulada, de qui corre a càrrec el servei de 
BAR) Hi haurà taules i cadires a disposició 
de les persones assistents, cantadors i 
acompanyants. 

A les 23.00: “Cantada a la Fresca”, fins 
que els cantadors aguanten. 
(en cas d’inclemència meteorològica la 
“Cantada a la Fresca” es celebrarà en el 
Saló d’Actes de l’Ajuntament de Teulada) 

Diumenge 20 de setembre 
 

A les 10.30: Despertada infantil de 
perols acompanyada de la música de la 
Colla el Falçó. 
A les 11.00: cucanyes, carreres i jocs de 
carrer, en l’espai comprés entre la plaça 
de la Creu i la plaça de l’Església: carreres 
de sacs, cassoles, cucanyes... 
A les 12.00: Taller de ball. 
A les 13.00: volteig general de campanes i 
vermut de migdia, invitació de la 
Cooperativa Agrícola Sant Vicent Ferrer. 
A les 18.30 Cercavila del Pa Beneït des 
de la plaça de l’Ajuntament. 
A les 19.00: Santa missa en honor a la 
Divina Pastora. 
A les 19.35: ball de les danses del carrer 
de Dalt, finalitzades les quals es repartirà 
el Pa Beneit i mistela en orri. Com a final 
de festa es dispararà una traca. 

Divendres 18 de setembre 
 

A les 22.30: Concert de la Colla el Falçó, 
a la plaça de l’Església. 


