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CONTACTE: 

AJUNTAMENT DE GODALL 

PLAÇA MARE TERESA BLANCH, 8 

43516 GODALL 

TEL: 977 73 80 18 

FAX: 977 73 82 25 

ajtgodall@gmail.com 

Responsable: Regidoria de Cultura 
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EDITORIAL 

 Butlletí Informatiu de Godall 
LO GODALLENC        núm. 3/17 

Benvolgut godallenc/a; 

 

La calor escalfa fort, i amb l’arribada de l’estació més refrescant de l’any  arriben uns 

mesos on la diversió i el sortir al carrer, està a l’ordre del dia al nostre poble. L’activitat 

cultural i esportiva, però, a Godall no para, i durant els mesos de juliol, agost i setembre 

un reguitzell d’actes s’han programat per part de les nostres entitats i associacions. 

A més a més durant la primera setmana d’agost també viurem les nostres festes majors 

en honor al nostre patró Sant Salvador. Us animem a que participeu de l’ampli progra-

ma organitzat per la Comissió de Festes. 

Amics i amigues, paseu un bon estiu i participeu de l’activitat cultural i esportiva que 

amb il.lusió i ganes us han preparat el teixit associatiu del nostre municipi. 

 

Rebeu una salutació. 

 

 

 

 

       Regidoria de Cultura 

       Ajuntament de Godall 
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El F.C. Godall acaba la 
t empo rada amb 16ena 
posició a la classificació. 

“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

RESULTATS SEGONA VOLTA: 

09/04/2017 Villalba “A” - F.C. Godall (2-0) 

23/04/2017 F.C.Godall - Jesus i Maria “B”  (3-1) 

30/04/2017  Aldeana UE - F.C.Godall (4-1) 

06/05/2017 F.C.Godall - Corbera Ebre  (3-0) 

13/05/2017 Jesus Catalonia - F.C. Godall  (4-3) 

21/05/2017 F.C.Godall - Pinell C.F  (3-1) 

28/05/2017 Ametlla SCER - F.C. Godall (3-0) 
 

Els Amics del Motor de  Godall, aprofiten el BIG d’aquest 

tercer trimestre per anunciar-mos que els dies 19 i 20 

d’agost organitzaran per vuitè any la Concentració Motera 

a l’Àrea de Medi ambient. 

Seran dos dies de rutes amb moto, bons menjars i sobre-

tot bon ambient i germanor. 

Tots els que vulguin rebre més informació sobre aquesta 

activitat us podeu posar en contacte amb els membres de 

la Junta Directiva de l’entitat o bé enviant un  missatge 

privat a la seva página de Facebook. 

També informen que durant les properes festes majors de 

Godall, i en concret el diumenge dia 6 d’agost 

col.laboraran amb la confecció d’una carrossa per a que 

tots els socis i els nens de l’associació hi puguin  participar. 

 

 

DADES DE CONTACTE: 

 

http://www.facebook.comamicsdelmotordegodall.godall/ 

CLASSIFICACIÓ A 28/05/2017: 

  Punts G E P 

1.-  La Sènia 81 27 0 7 

2.– J. Catalonia 76 23 7 4 

3.– Ampolla 74 22 5 6 

4.– Remolins B. 69 22 3 9 

5.– Aldeana UE. 68 21 5 8 

6.– Alcanar 52 14 10 10 

7.– Perelló CE. 48 12 12 10 

8.– Olimpic M. 47 14 5 15 

9:- Santa Barbara 45 13 6 15 

10.– Roquetenc 41 13 2 19 

16.-  GODALL 31 7 6 21 

 

Després d’una bona segona volta, el nostre equip 

aconsegueix mantenir la categoria i per tant l’any 

vinent tornarà a jugar a la Tercera Catalana. 

El dissabte dia 5 d’agost, dintre de les festes ma-

jors de Godall podrem veure novament al nostre 

equip en acció. 

Els Amics del Motor de Godall. 
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El C.Bitlles de Godall 

Lo Godallenc 
 Butlletí Informatiu de Godall 

Ja sóm a l’estiu !! 

Temps de vacances, de descans, i de compartir amb els amics. Hem finalitzat quasi  totes les competicions oficials i el 

CB.Godall, una vegada més, està d’enhorabona. 

A la Lliga Terres de l’Ebre, el Godall C, va quedar  3er.classificat de 2ª divisió, aconse-

guint d’aquesta manera l’ascens a 1ª divisió. L’equip format per Araceli Cid, Angeles 

Bouso, Lluis Cid, Miguel García i Carlos Pallarés, la darrera jornada de lliga, s’ho van 

jugar tot en l’enfrontament amb el seu directe rival Fora Forat ( Vinaròs ). 

D’aquesta manera,el nostre club, será l’únic 

en tenir 3 equips a la 1ª divisió de la LLiga 

Terres de l’Ebre la propera temporada. 

També l’equip del Godall de Lliga Catalana, 

va quedar sots-campió del grup 4. El que li va donar accés per mèrits propis al Cam-

pionat de Catalunya de Clubs, que es va celebrar a Godall el passat día 11 de Juny. 

L’equip format per Jaume Fandos, Paqui Matamoros, Ana Muñoz, M.Luz Cañadas, 

Ramón Centelles, Hipólito Meiriño, Juanjo Ralda i Enrique Palacios, ens van repre-

sentar molt dignament al campionat, on malauradament no van poder aconseguir 

cap trofeu. 

Molta més sort vam tenir el passat 27 de maig a La Sénia, on es va disputar el Cam-

pionat de Catalunya Infantil. 

En categoría Benjamina, Aroa Martínez Cortiella, va ser 3ª classificada. 

En categoría Alevina, el triomf del nostre club, va ser absolut.  Sara Arasa Millán, va 

ser ( i ja per tercer any consecutiu ) Campiona de Catalunya. 

La sots-campiona va quedar María Rangel Luna i la 3ª classificada Ainhoa Cardona 

Albiol. 

Destacar el fantàstic paper de totes les altres jugadores 

del CB.Godall : Marina Villalbí, Vinyet Fornós, Jazmina Esquerré i Keila Martí. 

En el Campionat de Catalunya Senior, disputat a Palamós el passat 4 de juny, tenim que destacar el 

magnífic paper de Gemma Millán amb 156 punts ( puntuació femenina més alta del campionat ) i 

Ana Muñoz amb 154 punts, que per primera vegada van entrar a la final d’aquest campionat. 

El passat 17 de juny, va finalitzar a Amposta, la XVII Copa 

Montsià, on Paqui Matamoros i Jaume Fandos, en l’apartat 

individual, van ser  3ers. Destacar la participació de Sara 

Arasa, Vinyet Fornós, Ainhoa Cardona i Aroa Martínez . 

El dissabte 24 de juny, es va jugar la Tirada de Final de Curs 

de l’Escola de Bitlles, on  Ainhoa Cardona va ser 1ª amb una magnífica partida de 86 

punts. El 2on. lloc va ser per a Vinyet Fornós, que va anar tota la partida molt igualada 

amb la primera classificada. El 3er.lloc va estar per a Sara Arasa.  

Després de la partida, es van repartir els diplomes del curs i les medalles, i van gaudir 

tots ( jugadors, professors i familiars )d’un  divertit esmorzar. 
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

 

 

 

DIVENDRES, DIA 4 D’AGOST: 
A les 10:00 h: XI Campionat de Bitlles de Godall al Camp Municipal de Bitlles. Organitza: Club Bitlles Godall. 

A les 12:00 h:  Repic de Campanes i Tirada de coets anunciant la Festa Major. 

A les 18:30 h: Cercavila pels carrers del poble per l’Agrupació Musical de Godall, recollint a les pubilles de la Festa  

  Major 2017. 

A les 19:30 h: Pregó de la Festa Major 2017 a càrrec del Sr. José Tomàs Bort, qui fou secretari de l’Ajuntament de  

  Godall del 1976 al 2008. 

A les 23:30 h: Ball a la plaça Major a càrrec del Grup Lazaro’s. 

A les 01:00 h: Festa “Jove” a la pista d’Estiu amb Jordi Mulet, Mexom, Rroan, Pau Lobato i Rikk Styban’s.  

  Organitza: Associació de Joves de Godall amb la col.laboració de l’Associació de Jovens Falduts. 

 

DISSABTE, DIA 5 D’AGOST: 

A les 08:00 h: Sortida del bou capllaçat de nom “Primoroso” pels carrers del poble de la ramaderia de Fernando  

  Mansilla d’Ulldecona (Tarragona). 

A les 11:45 h: Tirada Infantil amb carabina d’aire comprimit i tirada amb arc al camp municipal d’esports. 

  Organitza: Societat de Caçadors “Sant Salvador” de Godall. 

A les 18:30 h: A l’estadi municipal, partit de futbol entre el F.C. Godall i un equip de les nostres terres. 

  Organitza: F.C. Godall. 

A les 20:30 h: Concert a càrrec de l’orquestra Atalaia a la pista d’estiu. 

A les 24:00 h: A la pista d’estiu, ball d’honor de les pubilles i acompanyants i sessió de ball a càrrec de l’orquestra  

  Atalaia. (entrada gratuïta). 

  A continuació més música. Organitza: Associació de Joves de Godall. 

 

DIUMENGE, DIA 6 D’AGOST: DIADA DEL PATRÓ SANT SALVADOR 

A les 11:30 h: Cercavila pels carrers del poble a càrrec de l’Agrupació Musical de Godall. 

A les 12:00 h: Santa missa concelebrada i processó en honor del nostre patró. Seguidament ofrena dels productes  

  tipics del poble per les entitats. Tot seguit a l’entrada de l’església, actuació de l’Agrupació Musical  

  de Godall. 

A les 19:00 h: Desfilada de carrosses, acompanyats de la Xaranga Sarabastall i del Grup de Majorettes de la Cava. 

A les 23:00 h: Escolta i balla amb la teva banda. Tribut a la cultura musical amn música per a banda a la plaça ma 

  jor del poble. Organitza: Agrupació Musical de Godall. 

 

DILLUNS, DIA 7 D’AGOST: 

A les 11:30 h: Missa de Sant Cristòfol i benedicció de tot tipus de vehicles. 

A les 15:00 h: Concurs de guinyot al Bar la Plaça. 

A les 16:00 h: Tirada femenina de bitlles al Bar el Pub. Organitza: Club de Bitlles de Godall. 

A les 18:30 h: Tarda de vaques de la ramaderia Germans Princep de Lligallo del Ganguil (Tarragona). A continuació bou  

  embolat. 

A les 23:00 h: Correfocs a càrrec del Grup Foc a la Metxa. Recorregut: C/ Abadia, Gual Villalbí i travessers. 

 

PROGRAMA DE FESTES GODALL 2017 
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Lo Godallenc  Butlletí Informatiu de Godall 

 

 
DIMARTS, DIA 8 D’AGOST: DIADA DE SANT ROC 
A les 09:00 h: Tirada al plat. Organitza: Societat de Caçadors “Sant Salvador” de Godall. 

A les 11:30 h:  Cercavila pels carrers del poble de l’Agrupació Musical de Godall. 

A les 12:00 h: Missa de campanya al Pou de Sant Roc. 

A les 13:00 h: Ballada de la Jota Godallenca a la plaça Major amb l’acompanyament de l’Agrupació Musical de Godall. Organitza: Grup 

  de Jota de Godall. 

A les 15:00 h: Concurs de guinyot al Bar el Bàsic. 

A les 16:00 h: Tirada femenina de bitlles al Bar la Plaça. Organitza: Club de Bitlles de Godall. 

A les 18:30 h: Tarda de vaques de la ramaderia de Jose Vicente Machancoses de Picassent (València). A continuació bou embolat. 

A les 23:45 h: Inscripcions a la plaça de l’Ajuntament i a continuació VII Cursa Enigmàtica “Retorn a la infancia”. Organitza: Associació de 

  Joves de Godall. 

 

DIMECRES, DIA 9 D’AGOST: 

A les 11:00 h: Festa aquàtica a la piscina municipal per a menors de 14 anys. 

A les 15:30 h: Concurs de Billar al Bar El Bàsic. 

A les 18:30 h: Actuació infantil de la pallassa “Floreta” a l’Àrea de Medi Ambient. Organitza: AMPA de Godall. 

A les 20:00 h: Sopar de germanor del Bou Estofat a l’Àrea de Medi Ambient. (prèvia adquisició de tiquet 2,5€).    

  Després del sopar hi haurà focs artificials. A continuació música de ball a la mateixa área de Medi Ambient. Organitza:  

  Associació de Joves de Godall. 

 

DIJOUS, DIA 10 D’AGOST:  

A les 09:00 h: Tirada al plat. Organitza: Societat de Caçadors “Sant Salvador” de Godall. 

A les 10:30 h: Tobogant refrescant de 50 metres i inflables per als més petits al carrer major. (Les activitats estaran obertes fins les  

  13:30 hores). Jornada de portes obertes a la piscina durant el matí. Organitza:  Ajuntament de Godall amb la col.laboració 

  de l’AMPA de Godall. 

A les 13:30 h: Concentració a l’Àrea de Medi Ambient de totes les dones, seguidament proclamació de l’alcaldessa, entre totes les assis

  tents es sortejarà un obsequi gentilessa de Perruqueria 9Style. L’acte estarà amenitzat per la Xaranga Sarabastall. 

A les 14:00 h: Dinar per a les dones a l’Àrea de Medi Ambient. (prèvia adquisició tiquet 2,5€). 

A les 18:30 h: Tarda de vaques de la ramaderia Fernando Mansilla d’Ulldecona (Tarragona). A continuació bou embolat. 

A les 01:00 h: Festa del Pijama d’estiu, amb Mark Ruiz, Rroan, Rikk Styban’s i Pau Lobato. Obsequi a tots els assistents que portin pija

  ma. Organitza: Associació de Joves de Godall. 

 

DIVENDRES, DIA 11 D’AGOST: 

A les 12:00 h: Concurs de guinyot al Bar el Pub. 

A les 18:30 h: Tarda de vaques de la ramaderia German Vidal de Cabanes (Castelló). A continuació bou embolat. Durant tota la tarda hi 

  haurà venda de bocates i beguda al bar de la plaça de bous a càrrec de la Penya Taurina. Organitza: A.C. T. La Serra de 

  Godall. 

A les 24:00 h: Ball a la pista d’estiu a càrrec de l’orquestra Enigma. (Entrada gratuïta). A continuació més música. Organitza: Associació 

  de Joves de Godall. 

 

DISSABTE, DIA 12 D’AGOST: 

A les 12:00 h: XVIII Trobada de Godallencs Absents al Saló de Plens de l’Ajuntament de Godall. 

A les 14:00 h: Dinar de la gent gran i del godallenc absent a la pista coberta d’estiu. (prèvia adquisició de tiquet 9€). 

A les 17:00 h: Homenatge a la vellessa. Actuació de Silvia Ampolla i la seva rondalla. 

A les 18:00 h: Partit de futbol entre solters i casats a l’estadi municipal. 

A les 20:00 h: Concert a càrrec de l’Orquestra Fania. 

A les 24:00 h: Gran final de festa major amb ball a la pista d’estiu a càrrec de l’orquestra Fania. (Entrada gratuïta). A continuació més 

  música. Organitza: Associació de Joves de Godall. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE FESTES GODALL 2017 
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Penya La Serra Godall 

Lo Godallenc 
 Butlletí Informatiu de Godall 

 
El passat dia 11 de juny la nostra entitat va portar a 

terme a la Finca “La Carbonera” d’Ulldecona, propie-

tat del ramader Fernando Mansilla la XI Edició de la 

Festa Campera. Sens dubte va ser l’any que major 

nombre de participants van venir a disfrutar d’una 

jornada de convivencia, d’unitat i sobretot de germa-

nor.  

 

La nostra penya no para i ja estem immersos en els 

preparatius dels actes que organitzarem dintre de les 

properes festes majors del mes d’agost. Enguany amb 

la novetat que organitzem una tarda de vaques el di-

vendres dia 11 amb la participació de la ramaderia de 

German Vidal de Cabanes (Castelló). 

Durant els dies de festes també hi ha preparats altres 

coses com un esmorzar popular i sortejos a més a 

més que la nostra penya será l’encarregada de portar 

la barra del bar de la plaça de bous durant la tarda 

que organitzem nosaltres i on farem entrepans i ven-

drem beguda. 

 

Si algú vol fer-se soci o bé vol saber més de les nos-

tres activitats, us podeu posar en contacte a través 

dels següents Canals: 

 

serradegodall@hotmail.com 

https://www.facebook.com/penya.serradegodall/ 

 

ACTES TAURINS FESTES MAJORS GODALL2017: 

DISSABTE, 5 AGOST: 

08:00 H. Bou capllaçat de la ramaderia 
de Fernando Mansilla d’Ulldecona 
(Tarragona). 

 

DILLUNS, 7 AGOST: 

18:30 H. Tarda de vaques de la ramaderia 
de Germans Princep del Lligallo del Gàn-
guil (Tarragona). A continuació bou em-

bolat. 

DIMARTS, 8 AGOST: 

18:30 H. Tarda de vaques de la ramade-
ria de Jose Vicente Machancoses de Pi-
cassent (València). A continuació bou 
embolat. 

DIJOUS, 10 AGOST: 

18:30 H. Tarda de vaques de la rama-
deria de Fernando Mansilla d’Ulldeco-
na (Tarragona). A continuació bou em-
bolat. 

DIVENDRES, 11 AGOST: 

18:30 H. Tarda de vaques de la ramade-
ria de Germán Vidal de Cabanes 
(Castelló). A continuació bou embolat. 

Durant tota la tarda hi haurà servei de barra amb 
bocates i beguda al Bar de la Plaça de Bous a càrrec 
de la Penya Taurina. Ja que és la que organitza 
aquesta tarda de vaques. 

Els dies 8 i 11 durant la tarda hi haurà el sorteig de 2 
espaletes. Les tiretes es vendran a 1€. 

________________________________________ 

El dimecres dia 9 d’agost durant el sopar de germa-

nor a l’Àrea de Medi Ambient es farà el sorteig d’un 

pack de viatge per a 2 persones. Les tiretes es ven-
dran a 2€. 
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

 

El passat dia 24 de juny, la nostra entitat va organitzar el tradicional Berenar de Sant Joan al Casal Municipal amb 

la participació d’un bon nombre de socis de la nostra entitat. En acabar el berenar va començar l’obra de teatre 

“Un polític supersticiós” on a banda de la gent que va assistir al beranar estava oberta l’entrada a tota la gent de 

poble que vulgues disfrutar d’una bona estona amb una obra divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE GODALL 
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L’Associació de Joves de Godall, ha preparat per a les properes festes majors una Festa “JOVE” el di-
vendres dia  4 d’agost a partir de la una de la matinada a la pista coberta d’estiu. La gresca i la diversió 

està més que assegurada.  

Lo Godallenc 
 Butlletí Informatiu de Godall 

 

 

 

Associació de Joves de Godall: 
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

AGENDA CULTURAL I ESPORTIVA: 

 

 

 

 

 

JULIOL 2017: 

01/07/2017: 1ª Jornada Torneig Llunes d’Estiu. Pistes Municipals de Godall a partir de les 21:30 hores nit. 

08/07/2017: 2ª Jornada Torneig Llunes d’Estiu. Pistes Municipals de Godall a partir de les 21:30 hores nit. 

13/07/2017: Tirada Intercomarcal a Jesús - Tortosa. 

15/07/2017: 3ª Jornada Torneig Llunes d’Estiu. Pistes Municipals de Godall a partir de les 21:30 hores nit. 

17/07/2017: Apuntar carretes i bastides per a l muntatge de la plaça de bous. LLoc: Centre Cívic. Hora: 19             

hores. 

21/07/2017: Sorteig de carretes i bastides per al muntatge de la plaça de bous. Lloc: Centre Cívic. Hora:             

20 hores. 

22/07/2017: 4ª Jornada Torneig Llunes d’Estiu. Pistes Municipals de Godall a partir de les 21:30 hores nit. 

23/07/2017: Muntatge de la plaça de bous. Hora: A partir de les 8 hores del matí. 

25/07/2017: Tirada Intercomarcal a Camarles. 

29/07/2017: 5ª Jornada Torneig Llunes d’Estiu. Pistes Municipals de Godall a partir de les 21:30 hores nit. 

Del 3 al 16/07/2017: : Jornades Musicals. Organitza: Agrupació Musical de Godall. 

 

AGOST 2017: 

03/08/2017: Tirada Infantil a la plaça Major. 

03/08/2017: Toc de Festa Major pels carrers del poble. Organitza: Grup de Jota de Godall. 

03/08/2017: II Correbars amb l’acompanyament de la Xaranga Sarabastall. Organitza: Associació de Joves             

de Godall. 

Del 4 al 12 d’agost: Festes Majors de Godall. 

04/08/2017: Tirada Intercomarcal a Godall. 

07/08/2017: Tirada Femenina al Bar el Pub. 

08/08/2017: Tirada Femenina al Bar La Plaça. 

11/08/2017: Tirada Intercomarcal a la Galera. 

19/08/2017: 8ena. Concentració Motera a Godall. Organitza: Amics del Motor de Godall. 

20/08/2017: 8ena. Concentració Motera a Godall. Organitza: Amics del Motor de Godall. 

31/08/2017: Pintura, música i poesia. Organitza: Ajuntament de Godall—Museu de les Terres de l’Ebre—            

Edicions Godall—Agrupació Musical de Godall. 

 

SETEMBRE 2017: 

03/09/2017: Dinar de socis i col.laboradors a l’Àrea de Medi Ambient. Organitza: A.C.T. La Serra de  

            Godall. 

24/09/2017: Diada de la Bicicleta. Organitza: AMPA de Godall. 

30/09/2017: Jornades Culturals de Godall. Organitza: A.C.T. La Serra de Godall. 

 

OCTUBRE 2017: 

01/10/2017: Jornades Culturals de Godall. Organitza: A.C.T. La Serra de Godall. 
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Altra informació que us pot interessar: 

 

 

Tots els divendres de les 16 a les 20 hores de la tarda. 

Casal Municipal “Centre Interpretació Serra de Godall” 

Aula TIC, Punt Informació Juvenil, Sessions de Cinema, Tallers. 

Tècnica compartida de Jovenut 

Tel: 977 73 83 24  

 

 

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL: 

Des de l’Àrea d’Acció Social hem programat tot un conjunt de tallers i xerrades per a aquest any 2017 amb coordinació amb 

el SIAD (Servei Informació i atenció a les persones del Consell Comarcal del Montsià). Tots aquests tallers i xerrades van 

adreçats als veïns del poble i son aptes per a tots els públics. Adjuntem la relació de dates on portarem a terme les activitats: 

 Dilluns, 18 de setembre: Xerrada: Prevenció i abordatge de l’assetjament entre iguals en els centres educatius. 

 Dilluns, 23 d’octubre: Taller d’acceptació del fet de fer-se gran. 

 Dilluns, 13 de novembre: Taller de dol i pèrdues. 

Tots els tallers es faran en horari de 15:30 a 17:00 hores de la tarda a la Sala d’Audiovisuals del Centre d’Interpretació de 

la Serra de Godall 

 

GODALL SERRA DE PAISATGES 

CENTRE INTERPRETACIÓ SERRA DE GODALL 


