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EDITORIAL 

Butlletí Informatiu de Godall 
LO GODALLENC        núm. 1/16 

ganitzat. 

L’última secció serà 

l’agenda d’activiats pro-

gramades per al proper 

trimestre. 

Gràcies a tots i esperem 

que us agradi aquesta 

nova iniciativa que avui 

comencem. 

 

Rebeu una salutació . 

 

 

Regidoria de Cultura 

Ajuntament de Godall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolgut godallenc/a; 

  

És un plaer poder dirigir-

me a tots vosaltres per fer 

la presentació d’aquest 

nou Butlletí Informatiu de 

Godall, al que hem ano-

menat “Lo godallenc”.  

El nostre poble és molt ric 

en quant al nombre d’acti-

vitats que totes les entitats 

organitzen al llarg de l’any 

i creiem que aquesta nova 

imatge del butlletí poten-

ciarà més encara tot el 

textit associatiu i serà una 

plataforma  divulgativa de 

totes les activitats. 

Per tant demano implica-

ció de tothom per a que 

“Lo godallenc” tingui una  

durada prolongada en el 

temps i es pugui convertir 

en la publicació que a tots 

ens agradaria que fos.  

A partir d’ara doncs, 

aquesta serà la platafor-

ma que tots podreu uti-

litzar per donar a conèixer 

les activitats que al llarg 

de l’any s’organitzen a 

Godall. Hi tindrem també 

les cròniques del nostre 

F.C. Godall i es classifica-

cions dels diferents equips 

del C.Bitlles de Godall. A 

més a més, també hi tin-

drem un apartat que ano-

menarem “Racó de l’es-

cola i de la Llar d’In-

fants”. Un apartat on les 

entitats podran fer  arribar 

les seves cròniques sobre 

les activitats que han or-

CONTINGUTS: 

Editorial 3 

 
El F.C. Godall i classificacions 

 

4 

 
El C.Bitlles Godall  
classificacions 

 

5 

El racó de l’escola i de la Llar 
d’Infants 

6 

El racó de les entitats: 
Activitats AMPA 
La Penya Taurina “La Serra” 
 

 

7 

 

8 

 

 
13ena Fira de l’Oli i l’Espàrrec 
 
Agenda Cultural  
proper trimestre 

 

9 

 

 

 

10 

 
Guia d’entitats 

 

11 

Primer trimestre 2016 



4 

 

Diada de Sant Esteve 
Aquest passat any 2015, el nostre Club va 

organitzar després de molts anys, una nit 

de ball dintre de les festes nadalenques 

al nostre poble. Per a l’ocasió es va esco-

llir la data de Sant Esteve per a realizar 

aquest acte. Una nit de la que fem un ba-

lanç molt possitiu donat que va assisitir 

molta gent del nostre poble, recolzant 

així aquesta iniciativa.  

 

 

  El F.C. Godall, una Temporada HISTÒRICA!!! 

“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

El nostre equip viurà una temporada 
històrica després que en tan sols dos 
anys hem ascendit dues vegades conse-
cutives de categoría. Una fita que per al 
nostre poble quedarà per sempre grava-
da tant per al F.C Godall com per a tots 
els socis de l’entitat. Una altra cosa que 
també quedarà marcada aquesta tem-
porada és que el nostre equip, tenint el 
pressupost més petit de la categoría, va 
ser capaç de guanyar al nostre camp a 
tot un Tortosa per 3 gols a 1. A continua-
ción detallarem tots els resultats acon-
seguits durant el que portem de lliga.  

06/09/2015 Jesus C—Godall (1-1) 

13/09/2015 Godall—Canonja (0-0) 

20/09/2015 CDC Torreforta—Godall (0-1) 

27/09/2015 Camarles—Godall (2-1) 

04/10/2015 Godall—Alcanar (2-3) 

11/10/2015 Remolins B—Godall (6-0) 

19/10/2015 La Cava—Godall (4-0) 

25/10/2015 Godall—Racing CF (1-4) 

31/10/2015 La Riera—Godall (5-0) 

08/11/2015 Godall—Ampolla (1-2) 

15/11/2015 Gandesa—Godall (7-0) 

22/11/2015 Godall—Tortosa (3-1) 

29/11/2015 Ulldecona—Godall (1-1) 

13/12/2015 Godall—Valls  (1-3) 

19/12/2015 Cambrils—Godall (8-0) 

10/01/2016 Godall—Roda de Bara (2-4) 

17/01/2016 Hospitalet—Godall (1-1) 

23/01/2016 Jesus Catalonia—Godall (5-0) 

 

 
 

 

Equip de la Temporada 2015-2016 

CLASSIFICACIÓ A 24/01/2016: 

  Punts G E P 

1.-  Cambrils 40  12 4 2 

2.– Tortosa 40 13 1 4 

3.– Gandesa 34 11 1 6 

4.– Valls UE 34 10 4 4 

5.– La Cava 32 9 5 4 

6.– Ulldecona 31 8 7 3 

7.– Roda Bara 27 7 6 5 

8.– J. Catalonia 26 6 8 4 

9:- La Riera 24 6 6 6 

10.– Hospitalet 22 6 4 8 

18.-  GODALL 7 1 4 13 

QUE CAL SABER DEL NOSTRE EQUIP: 

C.F.Godall, equip de la població de Godall 
(700 habitants aprox.) que actualment mili-
ta a SEGONA CATALANA, després d'un as-
cens meteòric que amb 2 anys l'ha portat a 
aconseguir el campionat de 4ta catalana 
(2013-2014) i el de 3era catalana el (2014-
2015) 

cfgodall@gmail.com  
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Aquesta temporada, i fins el moment, 

podem dir que el Club Bitlles Godall, 

està fent una molt bona feina. 

A l’arribar al descans nadalenc, en el 

llistat oficial que ens ha facilitat la Fede-

ració Catalana de Bitlles i Bowling, el 

CBG era el club de Catalunya en que els 

seus jugadors havien fet més vegades la 

puntuació máxima ( 90 punts ). Ho han  

aconseguit 7 vegades ( Hipólito Meiriño 

3, Paqui Matamoros 2, Juanjo Ralda 1, 

Jaume Fandos 1). Comentar que Paqui 

Matamoros ha estat la única dona de 

Catalunya, aquesta temporada, en fer 

90 punts, i a més a més, dues vegades. 

En 1ª divisió de la LLiga Terres de l’E-

bre,i un cop disputada la 9ª jornada,  

l’equip Godall B ( Juanjo Ralda, Miguel 

Millan, Paqui Matamoros i Enrique Pala-

cios), domina amb claretat la classifica-

ció amb 34 punts ( 17 victòries i 1 derro-

ta ), amb una diferència de 10 punts 

amb seu immediat seguidor ( La Galera 

A ). 

En quant  a classificacions individuals, el 

Club de Bitlles Godall també destaca: 

En 1ª divisió , Paqui Matamoros en la 5ª 

posició de la classif. general. Aquesta 

jugadora és la primera dona de la classi-

ficació. 

En 2ª divisió,en la classificació indivi-

dual, tenim a Mª Luz Cañadas en el lloc 

nº 7,i primera classificada femenina, i a 

Gemma Millan al lloc nº 11 ( segona 

classificada femenina). 

En Lliga Catalana,i després de disputada 

la 8ª jornada, l’equip del CB Godall, està 

en 2ª posició, a 3 punts del primer clas-

sificat ( La Galera ), però amb 1 jornada 

menys que aquest. 

En el Circuit Individual Sènior, puntua-

ble per  al Campionat de Catalunya, 

destaquen tres jugadores del CB Godall 

entre les 10 primeres : Paqui Matamo-

ros (5ª), Gemma Millan (9ª) i Ana Mu-

ñoz (10ª) d’un total de 76 jugadores. 

En l’apartat masculí, Enrique Palacios és 

al lloc 11è de la classificació masculina 

( 299 jugadors ) 

 

dors i jugadores. La classificació d’a-

quest torneig va quedar de la següent 

manera: 

Sara Arasa; primera classificada, Ainhoa 

Cardona ; segona i María Rangel; terce-

ra. 

Les nostres bases aquest any també 

están fent un molt bon paper en les 

seves competicions oficials. Com a mos-

tra el Circuit Individual, puntuable per al 

Campionat de Catalunya, on les jugado-

res del CB Godall están als primers llocs 

de les seves categories: Ainhoa Cardona 

1ª classificada Benjamina, Sara Arasa 2ª  

classificada i Jazmina Esquerré; 3ª clas-

sificada.Joan Miquel Estivill és 7é benja-

mí. María Rangel, encapçala la classifi-

cació alevina i Keila Martí es 8ª.  Julia 

Estivil, és 4ª infantil. En aquests mo-

ments tots els jugadors infantils del CB 

Godall están en llocs per poder jugar el 

Campionat de Catalunya, que aquest 

any será a Badalona. També tenim 3 

jugadors prebenjamins, que aquest any 

están fent el circuit ( fora de classifica-

cions oficials); Dunia Rangel, Marina 

Villalbí i Alex Stan. 

També destacar la 3ª Tirada de Nadal 

de l’Escola de Bitlles que es va disputar 

el passat 19 de desembre, on hi van 

haver medalles i trofeus per als juga-

El C.Bitlles de Godall 

A c t u a l m e n t  e l s 

equips de bitlles del 

nostre Club estan 

r e a l i t z a n t  u n a 

e x t r a o r d i n à r i a 

temporada. 

Lo Godallenc 
Butlletí Informatiu de Godall 

GODALL B 
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Així com en totes aquelles activitats 
relacionades amb festes tradicionals: 
castanyada, nadal, Carnaval, ...  

Com a Pla Pilot, s’ha creat una comissió 

de seguiment. Durant aquest curs 

s’adequaran tots els documents de la 

ZER i de l’Escola per contemplar el nou 

alumnat. El proper curs els/les TEI for-

maran part del claustre de la ZER.   

La Clara i la Martina, durant aquest pri-

mer trimestre han treballat els colors 

groc i roig, les textures amb diferents 

tipus de papers, les formes geomètri-

ques, motricitat fina i ampla fent ma-

nualitats i activitats plàstiques...  

  El racó de l’escola i la guarderia 

“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

El Departament d’Ensenyament va en-

gegar al setembre un pla pilot d’Escola 

1-12 anys, a set pobles de les Terres de 

L’Ebre i Lleida, entre els quals estan Mas 

de Barberans, Freginals i Godall, tots 

tres de la ZER Montsià.  

Aquest pla és per a pobles de menys de 

3000 habitants. Els xiquets i xiquetes en 

complir un any entren  a l’escola i estan 

atesos per un/a Tècnic/a en Educació 

Infantil. En el nostre cas en lloc d’estar 

en una aula de l’Escola, estan en l’edifici 

annex. Tot l’alumnat fa ús de les dues 

instal·lacions. 

L’alumnat de P-1 i P-2 s’ha integrat en el 
dia a dia de l’escola participant en les 
classes més lúdiques com: psicomotrici-
tat, música, plàstica, padrins de lectura, 
aniversaris,...  

Sobre l’Escola de Godall i la Guarderia: 

C/ Molí, 42 de Godal 

Telèfon: 977 73 80 54 

http://www.xtec.es 
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Veïns del poble, des de l’associació de 

Pares i Mares de Godall aprofitem 

aquest mitjà per anar periòdicament 

informant de les activitats que porta-

rem a terme durant els propers mesos. 

Tanmateix, amb aquest primer butlletí o 

revista informativa del poble, també 

recordarem les activitats dels últims 

mesos del 2015 i els carnavals del 2016. 

Voldríem que aquest mitjà tingués una 

utilitat tan per veure el que fem des de 

L´AMPA com per què tothom estigui 

informat dels esdeveniments que vin-

dran. Amb la il·lusió de que els nens del 

poble i els que hi tenen familiars puguin 

gaudir de tots els actes on ells tenen 

protagonisme per passar-ho be, créixer, 

aprendre, etc... 

NADALS  2015  

Acabant el primer trimestre del curs 

escolar ens trobem enmig de les “festes 

màgiques” per excel·lència. On tot és 

ple de llums, color i molta il·lusió! 

PARE NOEL:  

L’emoció comença l’últim dia d’escola, 

on arriben els patges reials, tots els xi-

quets canten nadales i fan entrega de la 

seva carta. Ho van fer molt bé!! La tarda 

del 24 va venir el Pare Noel, carregat, 

molt carregat de caramels i regals per 

tots els xiquets i xiquetes del poble! 

PARC DE NADAL GODALL 2015 :  

Tallers de pintura,   música, karaoke, 

unflables, futbolins, simuladors de F1, 

globoflèxia  , pinta cares... i diferents 

tipus de berenars van omplir de joc, 

riure i alegria tres dies de les vacances!  

CAVALCADA DE S.S.M.M D’ORIENT 

amb els seus cavalls van finalitzar els 

actes de Nadal. Aquella nit la il·lusió de 

cada nen és un acte reflex d’aquella 

emoció que tots recordem de la nostra 

infantesa.  

CARNAVALS 2016, COM SEMPRE UNES 

FESTES MOLT ESPECIALS. 

l’Associació hi va participar activament, 

el pregó del Rei Carnestoltes, música, 

disfresses, xocolatada etc. Diumenge la 

rua per tot el poble acompanyats per 

l’agrupació musical de godall i els pares, 

molts d’ells disfressats. Berenar i més 

festa al casal municipal on un 

“photocall” del CARNAVAL 2016 i l’es-

pectacle TORNAVIC i L’ANIMACIO MUSI-

CAL  ens van fer passar una tarda de 

riure i alegria en família. 

I com tots sabeu, el passat més de 
desembre hi va haver assemblea anual 
de l’AMPA. On a més de passar comptes 
i pressupostos hi va haver alguns canvis 
a la junta. Donem les gràcies als mem-
bres sortints  i animem  a la nova junta  
per continuar treballant per tots els 
xiquets i xiquetes que formen part de 
l’associació. Des de la junta, agrair la 
col·laboració dels membres sortints i  
encoratgem a tots els pares a dir la se-
va! Així que ja ho saps,  si tens alguna  
idea, queixa, millora...  ampago-
dall@gmail.com  Entre tots  fem pinya! 
Tots units serem més bons i els nens es 

faran grans amb millors experiències. 

Les Activitats anuals de l’AMPA de Godall: 

Lo Godallenc 
Butlletí Informatiu de Godall 

mailto:ampagodall@gmail.com
mailto:ampagodall@gmail.com
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El passat mes de novembre la nostra 

Penya va estar present a la IV Gala Tau-

rina de les Terres de l’Ebre que orga 

nitza l’Agrupació de Penyes i Comissions 

Taurines de les Terres de l’Ebre. Va ser 

una nit molt important per a la gent que 

defensem la festa dels bous al territori, 

ja que ens vam reunir al Restaurant El 

Varadero de Sant Carles de la Ràpita al 

voltant de 300 persones de tots els po-

bles del territori . La nit va començar 

amb els parlaments del president i vice-

president de l’Agrupació els quals van 

fer balanç de la temporada taurina als 

nostres pobles, i en especial, van fer 

menció a la gran manifestació en defen-

sa de la tradició taurina que es va cele-

brar el dia 19 d’abril de 2015 a la ciutat 

d’Amposta i que va concentrar  prop de 

10.000 persones, convertint-se així en la 

manifestació més multitudinària de 

totes les que s’havien convocat a la ca-

pital del Montsià. 

Seguidament es va fer el sopar de gala i 

en acabar la música de la rondalla tam-

bé va ser protagonista de la nit a càrrec 

de Guardet “lo cantador”. Finalment es 

va procedir a la entrega dels premis “Els 

Millors 2015” amb les 10 categories. 

Entre d’altres categories de premis es 

trobava la de Millor Prova de Bou Cerril 

2015 a les Terres de l’Ebre. En aquesta 

quarta edició el premi va recaure sobre 

la nostra penya, aconseguint així rebre 

el PREMI al millor bou cerril de la tem-

porada al nostre territori. Un premi que 

valorem molt possitivament i ens anima 

a seguir endavant amb la nostra feina 

de defensar la festa dels bous al territo-

ri, però sobretot al nostre poble. 

 

 

 

 

 

 

 

Al novembre també vam ser presents a 

la Fira de l’Oli Novell, els Cítrics i el Co-

merç de Santa Bàrbara, invitats per la 

Comissió de Bous de l’Ajuntament, per 

tal de fer una conferència i explicar a la 

gent el model de penya que nosaltres 

portem a terme al nostre poble i que 

per a molts aficionats del territori és un 

exemple a seguir. Aquesta xerrada va 

anar a càrrec del president de la Penya i 

va congregar molts aficionats del món 

del bou, tant de la població de la plana, 

del nostre poble, que ens van voler 

acompanyar, així com de la resta de 

pobles de les nostres comarques. Des 

de la Junta directiva de la penya volem 

agrair als companys de Santa Bàrbara 

l’haver pensat en nosaltres per realizar 

aquest acte dintre de la seva fira i en 

especial en un acte de gran afluència de 

públic. 

També,  aprofitant l’Assemblea General 

Ordinària de Socis del passat mes de 

desembre, es va presentar la programa-

ció d’actes corresponents a l’any 2016, 

quedant de la següent manera: 

 

La Penya La Serra reconeguda al territori:  

Lo Godallenc 
Butlletí Informatiu de Godall 

 

PROGRAMACIÓ ANUAL: 

 

DISSABTE I DIUMENGE 12-
13/03/2016:Participarem de la Fira 
de l'Oli i l'Espàrrec de Godall. 
DIUMENGE 17/04/2016: Portarem 
a terme la Marxa a peu per Godall. 
DIUMENGE 19/06/2016: Realitza-
rem la Festa Campera. 
DIUMENGE 4/09/2016: Organitza-
rem la jornada del socis i dels 
col.laboradors. 
DISSABTE I DIUMENGE 1-
2/10/2016: Realitzarem les Jorna-
des Culturals de Godall. 

 

Foto de familia de la penya  2015 
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12:00 h. Concurs dibuix “Cartell propera 

fira” de 3 a 16 anys. Organitza: AMPA 

de Godall. 

12:15 h. “L’interior” és un espectacle—

col.loqui creat per La Rabera Eclèctica i 

ofert per Godall Edicions. 

16:45 h. Partit de futbol entre el F. C. 

Godall i C.D. La Cava , al camp munici-

pal. 

18:00 h. Concurs d’espàrrecs. 

20:00 h. Tancament del recinte firal. 

 

ACTIVITATS ANNEXES: 

-Demostracions al torn tradicional a 

càrrec del terrisser Joan Cortiella Garcia. 

-A l’Església Sant Salvador, exposició 

“Oliveres mil.lenàries del Territori del 

Sènia”. 

-Visita guiada al nou molí d’oli. 

-Degustació de l’oli novell a l’estand de 

la Cooperativa. 

Muntatge de Castells inflables per als 

nens (Patrocinat per l’Ajuntament de 

Godall). 

“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

 

 

 

PROGRAMACIÓ DE LA FIRA 2016: 

 

DISSABTE DIA 12 DE MARÇ DEL 2016: 

(De 9:30 a 14 h  i de 16 a 20 h) 

09:30 h. Obertura del recinte firal. 

09:30 h. Esmorzar popular fins les 11:30 h. 

(preu tiquet: 2€) 

11:00 h. 10ª Tirada Intercomarcal de Bitlles “Fira de l’Oli” a 

les pistes municipals.. 

11:00 h. Xerrada  “10 anys de la Taula del Sènia a Godall”, 

ponents: Sra. Teresa Adell, Gerent de la MTS i el Sr. Jaume 

Antich, Assessor de la MTS. 

12:30 h. Inauguració de la 13ª Fira de l’Oli i l’Espàrrec, a 

càrrec de la Sra. Rosabel Arbó Perez, Cap de l’Oficina Co-

marcal del Montsià del Departament d’Agricultura, Rama-

deria, Pesca, Alimentació  i Medi Natural. 

13:00 h. Actuació de l’Agrupació Musical de Godall. 

13:20 h. Visita de les autoritats als diferents expositors. 

17:00 h. Ballada popular de la Jota de les Terres de l’Ebre. 

Actuació de les colles de l’Aldea i de Godall. 

18:00 h. Repartiment de panoli als assistents. 

18:15 h. Projecció de videos dels anys 90 de diferents acti-

vitats locals. 

20:00 h. Tancament del recinte firal.  

 

DIUMENGE  DIA 13 DE MARÇ DEL 2016: 

(De 9:30 a 14 h  i de 16 a 20 h) 

09:30 h. Obertura del recinte firal. 

09:30 h. Esmorzar popular fins les 11:30 h. 

(preu tiquet: 2€) 

10:00 h.  12ª Jornada de la Lliga Terres de l’Ebre de 1ª Divi-

sió de Bitlles Catalanes (amb la participación dels equips 

locals Godall A i Godall B) a les pistes municipals. 

10:00 h. Xerrada “Ajuts de la Unió Europea a l’empresa 

agrària” a càrrec de la Sra. Rosabel Arbó—Oficina Comar-

cal del DAAM al Montsià i de la Sra. Marina Soler—

Acobem. 

11:30 h. Xerrada “Present i futur del sector oleícola global. 

Els nous models de plantació d’olivera”. A càrrec del Sr. 

Francisco Hermoso, Especialista en Olivicultura de l’IRTA. 

11:50 h. Actuació de la Xaranga Sarabastall. 
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MARÇ 2016: 

Diumenge 6/03/2016 : Remolins Bítem—F.C. Godall (Jornada 23) 

Dies 12 i 13 de març: 13ena Fira de l’Oli i l’Espàrrec de Godall. 

Diumenge 13/03/2016: Dintre del marc de la Fira de l’Oli i l’Espàrrec l’AMPA de Godall organitza el con-

curs de dibuix per al Cartell de la Fira de l’any 2017. 

Diumenge 13/03/2016: F.C. Godall—La Cava (Jornada 24) 

Diumenge 20/03/2016: Racing C. F—F.C. Godall (Jornada 25) 

Dilluns 28/03/2016: Berenar al Casal Municipal. Organitzat per l’Associació Gent Gran de Godall. 

ABRIL 2016: 

Diumenge 3/04/2016: F.C. Godall—Riera C.F (Jornada 26) 

Diumenge 10/04/2016: Ampolla  - F.C. Godall (Jornada 27) 

Diumenge 17/04/2016: Marxa a peu a Godall. “Descobrint els nostres racons”. Organitza l’Associació Cul-

tural Taurina “La Serra” de Godall. 

Diumenge 17/04/2016: F.C. Godall—Gandesa (Jornada 28) 

Diumenge 24/04/2016: C.D. Tortosa—F.C. Godall (Jornada 29) 

MAIG 2016: 

Diumenge 1/05/2016: F.C. Godall—C. F. Ulldecona (Jornada 30) 

Diumenge 8/05/2016: U.E. Valls—F.C. Godall (Jornada 31) 

Diumenge 15/05/2016: F.C. Godall—Cambrils (Jornada 32) 

Dissabte 21/05/2016: Concert de Primavera al Casal Municipal. Organitza l’Agrupació Musical de Godall. 

Diumenge 22/05/2016: Roda de Bara—F.C. Godall (Jornada 33) 

Diumenge 29/05/2016: F.C. Godall—Hospitalet (Última jornada del campionat de lliga) 

Per tal de poder publicar les vostres activitats heu de fer-les arribar als següents correus  

electrònics abans de la segona quinzena del mes de maig. 

albiolsanti@gmail.com / ajtgodall@gmail.com 

AGENDA CULTURAL I ESPORTIVA  2on TRIMESTRE: 

Lo Godallenc 
Butlletí Informatiu de Godall 
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“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

Adjuntem tot seguit el directori de les entitats del nostre poble. D’aquesta manera si voleu posar-vos 
en contacte amb elles us serà  més fàcil. 

DIRECTORI D’ENTITATS DE GODALL: 

F.C.. GODALL 

PRESIDENT: VICENT FERRÉ  

cfgodall@gmail.com 

A. GENT GRAN DE GODALL 

PRESIDENT: MIQUEL PROS 

C/ SANT JOSEP, 47 

A.C.T. “LA SERRA” DE GODALL 

PRESIDENT: SANTI ALBIOL 

serradegodall@hotmail.com 

A. GRUP DE JOTA DE GODALL 

PRESIDENTA: LLUISA PEINADO 

lluisa_81@hotmail.com 

AMICS DEL MOTOR DE GODAL 

PRESIDENT: RAMON BLANCH 

 

A. JUBILATS I PENSIONISTES 

PRESIDENT: FRANCISCO AGUIAR 

pacoaguiar@gmail.com 

CLUB DE BITLLES DE GODALL 

PRESIDENT: FRANCISCO AGUIAR 

pacoaguiar@gmail.com 

AMPA DE GODALL 

PRESIDENT: VICENT PAGO 

ampagodall@gmail.com 

AGRUP. MUSICAL DE GODALL 

PRESIDENT: JOAQUIN BONAVILA 

amgodall@gmail.com 

MESTRESSES CASA GODALL 

PRESIDENTA: ANA Mª MUÑOZ  

olivia_gdll@hotmail.com 

A. DE JOVES DE GODALL 

PRESIDENT: JOEL MIRÓ 

joventut.godallenca@hotmail.com 
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“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

OFICINA DE TURISME - CENTRE INTERPRETACIÓ SERRA DE GODALL 
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

durant tot l'any: 

DISSABTES de 10:00 h a 13 h. 

DIUMENGES a l’Espai Turístic-Esportiu "Km 0" al costat del camp de futbol de 10:00 h a 13:00 h. 

Del 21 de juny al 21 de setembre: de 10:00 h a 12:00 h i de 17 h a 19 h. 

C/ Joan Tomàs, 7 

Telèfon: 977 73 83 24 

A/E: turismegodall@gmail.com 

GODALL SERRA DE PAISATGES 

mailto:turismegodall@gmail.com

