
SALUTACIÓ 

 
Amb l’objectiu de mantindre viva la 
nostra memòria com a poble, un any 
més l’Associació dolçainers i tabaleters 
de Teulada ha organitzat la festivitat de 
la Divina Pastora, una celebració que 
s’organitza amb el respecte que es 
mereixen les nostre marques d’identitat. 
 
L’estructura i els continguts de la festa 
de la Divina Pastora es fonamenten en 
les arrels de la festa valenciana 
tradicional, per la qual cosa és una 
celebració participativa i d'interès cultural 
que té com a elements essencials, un 
concert de la Colla el Falçó, l’entrada de 
la murta, la plantada del xop, la partida 
de pilota, la revetlla amb la cantada a la 
fresca, la despertada de perols, els jocs 
tradicionals de carrer i les carreres, el vol 
de campanes, la missa, el pa beneit i, 
com no, les danses del carrer de Dalt, 
que venim impulsant any rere any, amb 
les quals es conclou la celebració, i tot 
amerat per la música interpretada per la 
dolçaina com a instrument vertebrador 
del conjunt instrumental que forma la 
Colla el Falçó. 
 
Les persones que integrem l’Associació 
dolçainers i tabaleters de Teulada, us 
convidem a participar en la festa de la 
Divina Pastora, a vindre i divertir-se, a 
passar-ho bé i a participar dels actes 
festius, especialment a la “Cantada a la 
Fresca” i com no, a ballar les danses del 
carrer de Dalt. 
 

Esperem que els actes que hem 
programat siguen del vostre gust i que 
no se us oblide participar en la 
commemoració festiva, perquè la festa 
sense vosaltres no és res! 



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. 

FIESTAS A LA DIVINA PASTORA 
Viernes 18 de septiembre: 
A las 22.30: Concierto de la Colla el Falçó. 
 

Sábado 19 de septiembre: 
A las 13.00: Recogida del chopo de la fiesta y entrada 
de la murta. Volteo de campanas.  
A las 17.00: Partida de “pilota valenciana”. 
A las 19.45: Apertura de la ermita y rezo del ángelus. 
A las 21.30: Cena a la fresca. Habrá servicio de bar 
A las 23.00: Cantada a la fresca. 
 

Domingo 20 de septiembre: 
A las 10.00: Despertada infantil  
A las 11.00: Cucañas y carreras.  
A las 12.00: Taller de danzas tradicionales  
A las 13.00: Vermouth de mediodía. 
A las 18.30: Pasacalle del “Pa Beneït” (pan bendecido). 
A las 19.00: Santa misa. 
A las 19.35: Danzas tradicionales. 
Reparto del “pa beneït” y mistela a granel y disparo de 
una traca como final de fiesta. 

DIVINA PASTORA FESTIVITIES 
Friday September 18: 
At 22.30: Concert Colla el Falçó. 
 

Saturday 19th  September: 
At 13.00 hrs: Fetching and carrying the “festivity poplar” 
and “murta” parade. Bells pealing. 
At 17.00 hrs: Match of “Pilota Valenciana” – Traditional 
ball game  
At 19.45 hrs: Opening of the chapel and Angelus prayer. 
At 21.30 hrs: Picnic dinner. There will be bar service  
At 23.00 hrs: Open-air songs and music  
 

Sunday 20th  September: 
At 10.00 hrs: Wakening 
At 11.00 hrs: Traditional games (“Cucanyes” and races). 
At 12.00 pm: Workshop on traditional dances  
At 13.00 hrs: Vermouth parade. 
At 18.30 hrs:  "Pa Beneït" (blessed bread) parade. 
At 19.00 hrs: Holy Mass. 
At 19.35 hrs: Traditional dances. 
Pa Beneit and “Mistela” (sweet wine) for everybody, then 
firecrackers display. 

SANT-DIVINA-PASTORA-FEST 
Freitag September 18: 
Um 22.30 Uhr: Konzert Colla el Falçó. 
 

Samstag, 15. September: 
13.00 Uhr: Abholung des Festbaumes. Glockenläuten 
und „Murta“ Umzug. 

17.00 Uhr: „Pilota valenciana“-Valencianischballspiel. 
Um 19.45 Uhr: Öffnung der Wallfahrtskapelle und die 
Angelus beten wird.  
21.30 Uhr: Freilichtabendessen. Es wird Bar-Dienste 
23.00 Uhr: Freilichtkantate. 
 

Sonntag, 16. September: 
10.30 Uhr: Aufwachen 

11.00 Uhr: Traditionellkinderspiele  
12.00 Uhr: Workshop über die traditionellen Tänze 
13.00Uhr: Wermut Umzug. 
18.30 Uhr: Umzug der „Pa Beneït" (gesegnetes Brot). 
19.00Uhr: Heilige Messe. 
19.35Uhr: Traditionelle Tänze. 
Es wird Pa Beneit (duchen) und mistela ( licor) verteilt, die 
Feier wird mit einem knallwerk zum Abschluss gebracht.  


