
 



 

 

En arribar el mes d’agost, la Colla el Falçó, 

Associació dolçainers i tabaleters de Teulada, impulsa 

la “Cantada a la fresca”, una activitat que permet, a 

més de dinamitza el centre històric de Teulada com a 

espai cultural alternatiu, mantenir viva la música 

d'arrel popular i salvaguardar el gust per cantar a la 

manera tradicional valenciana, una manifestació del 

patrimoni cultural immaterial que s’ha vist 

progressivament arraconada i a punt de desaparèixer. 
 

 Enguany hem organitzat la “Cantada a la fresca” 

per a la nit del dissabte 21 de setembre, i volem que, 

de nou, es convertisca en una fita per a les persones 

que tenen gust pel cant valencià en qualsevol dels 

seus pals i modalitats, una cantada oberta a totes les 

persones que encara coneixen i canten les nostre 

cançons d’arrel tradicional o que se les han apreses de 

nou i ens les volen cantar. 



Programa de la “Cantada a la fresca – 2019” 

 

Lloc de celebració:  
 

Plaça de l’Església de Teulada (en cas d’inclemència meteorològica 

la “Cantada a la Fresca” es celebrarà al Saló d’Actes de 

l’Ajuntament de Teulada). 

 

Horaris: 
 

A les 21.00: recepció de les persones que participen en la “Cantada a 

la Fresca – 2019”. Confirmació de la inscripció i lliurament de 

tiquets d’invitació per al sopar a la plaça. 
 

A les 21.30: sopar a la fresca. Hi haurà taules i cadires muntades a la 

plaça per al sopar de les persones cantadores, acompanyants i públic 

en general, dins l’ambient de la festa (sopar a preu popular per a 

acompanyants i públic). 
 

A les 22.30: “Cantada a la Fresca – 2019”. 

 

Inscripcions: 

fins al dijous 19 de setembre  
 

Per correu postal: 

Colla el Falçó 

Associació dolçainers i tabaleters de Teulada 

Carrer Colom (antic d’Avall), 45, 2n 

03725 TEULADA / la Marina Alta 
 

Per correu electrònic: 
 

xirimitersdeteulada@gmail.com 

 
Més informació: 

 

telèfons de contacte: 620 614 045 / 659 537 299 
 

pàgina web: http://www.xirimitersdeteulada.com 

mailto:xirimitersdeteulada@yahoo.es
http://www.xirimitersdeteulada.com


Butlleta d’inscripció INDIVIDUAL: 
 

Nom i cognoms: ........................................................................ 

Telèfons (fix / mòbil): ................................................................. 

Correu electrònic: ...................................................................... 

Població: .......................................................... 

Comarca: ......................................................... 
 

Llistat de cançons que vols interpretar: 

1.- ........................................................................ 

2.- ........................................................................ 

3.- ........................................................................ 
 

Has participat en anteriors edicions de la “Cantada a la Fresca”: ........ 

Indica si vens a sopar: ....... 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

Butlleta d’inscripció per a GRUPS (donada la capacitat d'aforament de la zona d'actuació no podran supe-

rar, en cap cas, el nombre màxim de 10 o 12 persones): 
 

Nom del grup: ....................................................................... 

Núm. de components: ........................................................... 

Nom i cognoms de la persona de contacte: 

............................................................................................... 

Nom i cognoms dels components: 

 ....................................................................... 

 ....................................................................... 

 ....................................................................... 

 ....................................................................... 
 

Telèfon de la persona de contacte: ........................................ 

Altres telèfons: ........................................................................ 

Correu electrònic:  

 ...................................................................................... 

Altres correus electrònics:  

...................................................................................... 
 

Població: ....................................................... 

Comarca: ...................................................... 
 

Llistat de cançons que voleu interpretar: 

1.- ........................................................................ 

2.- ........................................................................ 

3.- ........................................................................ 
 

Heu participat en anteriors edicions de la “Cantada a la Fresca”: .......... 

Indiqueu la quantitat de persones que veniu a sopar: ........... 
 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

Una vegada complimentada la fitxa d’inscripció heu de lliurar-la a l’organització de la cantada 

mitjançant qualsevol de les modalitats que figuren en la pàgina anterior. 

INSCRIPCIÓ a la 

CANTADA A LA FRESCA 


