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EDITORIAL 

 Butlletí Informatiu de Godall 
LO GODALLENC        núm. 3/18 

Benvolgut godallenc/a;  

Després d’uns mesos sense rebre notícies de “Lo Godallenc”, arrenquem aquest últim 

tram de l’any amb una nova edició, gràcies un cop més a la col·laboració de les enti-

tats del nostre poble. 

Per a l’àrea de Cultura d’aquest ajuntament, posar en marxa aquesta publicació, va 

ser una experiència i una manera de fer arribar a la gent del nostre poble, l’esforç, 

feina i sacrifici que fan les nostres associacions i entitats durant l’any i que gràcies a 

aquesta feina, podem tenir pràcticament tots els caps de setmana activitats al nostre 

municipi. 

Tan de bo, aquesta eina que vam posar a l’abast de les entitats, no acabi el proper 

any, i pugui continuar sent un punt de trobada per a tots els godallencs i godallen-

ques. 

En aquesta edició hi trobareu tot un grapat de cròniques, agenda d’activitats i a la part 

del darrera hi trobareu un recull de fotografies de les passades festes majors d’agost. 

Moltes gràcies un cop més per la vostra atenció i ens veiem properament en una nova 

edició del nostre butlletí informatiu. 

 

Rebeu una salutació.  

      

       Regidoria de Cultura 

       Ajuntament de Godall 
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El F.C. Godall:  
Segueix els resultats del 
nostre equip. 

“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

RESULTATS PRIMERA VOLTA: 

02/09/2018 Olimpic Mora E- F.C Godall (1-1) 

09/09/2018 F.C. Godall -  Alcanar (4-0) 

16/09/2018  Roquetenc - F.C. Godall (3-0) 

23/09/2018  F.C. Godall -  Jesus Catalonia (2-1) 

30/09/2018 Ametlla de Mar -  F.C. Godall (0 - 0) 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE: 

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

CLASSIFICACIÓ A 30/09/2018: 

  Punts G E P 

1.-  Perelló 12 4 0 1 

2.– Jesús i Maria 10 3 1 1 

3.– Batea 10 3 1 1 

4.– Sta. Bàrbara 10 3 1 1 

5.– Jesús Catal. 10 3 1 1 

6.– Rapitenca  9 3 0 2 

7.– Corbera E. 8 2 2 1 

8.– Aldeana 8 2 2 1 

9.– Flix  8 2 2 1 

10.– GODALL  8 2 2 1 

11.– Roquetenc 7 2 1 2 

12.– Remolins B. 7 2 1 2 

13.– Ametlla M. 5 1 2 2 

14.– La Cava   5 1 2 2 

15.– Olimpic M. 5 1 2 2 

16.– Masdenv. 3 1 0 4 

17.– St. Jaume 0 0 0 5 

18.– Alcanar 0 0 0 5 

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

Lo Godallenc  Butlletí Informatiu de Godall 

Han passat molts de díes i moltes partides de bitlles, des que vem escriure al BIG per darrera vegada. 

 L’equip A  del C.B. Godall, es va proclamar campió de la XXIX edició de la Lliga Terres de l’Ebre de bitlles catalanes 2017/2018. 

L’equip de Godall estava format per Jaume Fandos, José Antonio Monfort, Hipóli-

to Meiriño i Ana Mª Muñoz . Individualment, els millors jugadors de la temporada 

han estat Jaume Fandos en homes i en categoria femenina les millors han estat 

Ana Mª Muñoz, i Paquita Matamoros (3ª). 

En 2ª divisió, El Godall F, quart classificat, també ha estat lluitant fins el final pels 

llocs d’honor. Individualment,  en categoria femenina les millors han estat Lourdes 

Adell (Masdenverge) i, Gemma Millán i Mari Luz Cañadas (Godall F). 

 

El dissabte 26 de maig, es va cele-

brar al Parc de la Sardana de Tordera (Maresme), el Campionat de Catalunya Indi-

vidual per a les categories infantil, alevina i benjamina, amb la participació de 41 

nens i nenes  representant a 16 clubs de tot el país. Tots els nens i nenes van 

disputar dues partides i van demostrar que tot i la seva  joventut també saben com-

petir.  

Categoria Benjamina: la segona classificada va estar , Dúnia Rangel  i Marina Vi-

llalbi, 5ª. 

Categoria Alevina: Sara Arasa de Godall, va fer tota una exhibició de joc en la ca-

tegoria alevina femenina, sumant un total de 164 punts (82 a cada partida), acon-

seguint així el seu quart títol de campiona de Catalunya, dos en categoria benjami-

na i dos en alevina. Segona i tercera van ser les seves  companyes  Jazmina Es-

querré i Ainhoa Cardona, Vinyet Fornós, va ser quarta i Aroa Martínez, 5ª. En la categoria alevina masculina, Pol Clemente va 

ser segon .    

Categoria infantil: Gràcies a una bona primera partida, Maria Rangel  va aconseguir el títol de campiona ( el segon que aconse-

gueix, un en categoría alevina, i un en infantil ). 

Un molt emocionant campionat , que esperem i desitjem repetir en el 2019.  
 
En la 18a edició de la Copa Montsià de bitlles catalanes, organitzada pel C.B. Amposta, que es va disputar durant cinc caps de 
setmana dels mesos de maig i juny , els jugadors del CB.Godall, van fer un bon paper. 
En l’apartat individual, el millor jugador en categoria masculina va estar Jaume Fandos, mentre que en categoria femenina , ter-
cera es va classificar Paquita Matamoros. En aquesta edició de la Copa Montsià hi van participar un total de 78 jugadors i jugado-
res representant a 15 equips diferents.  
 En la 24a edició del Campionat de Catalunya de Clubs, disputat a La Galera (el Montsià), el dia 10 de juny,  hi van participar 16 
equips de tot el país. Tots ells van disputar dues partides de classificació, i els cinc millors es van classificar per a la gran final. 
L’equip del C.B. Godall  format per Anna Muñoz, Paqui Matamoros, Miguel Millan, Hipólito Meiriño, Jaume Fandos i Ximo Mon-
tserrat, va ser quart amb 333 punts.  
 
També el passat diumenge 1 de juliol al camp de futbol de Salomó (el Tarragonès), el CB.Godall, va participar per primera vega-
da, en la final a vuit  de  la quinzena edició de la Copa Generalitat de Bitlles Catalanes. 
Malauradament, va caure eliminat en quarts de final, davant el Can Folguera 
 
Un any més i aquest ja és el setè, el Club de Bitlles Godall, va  organitzar el Tor-

neig Llunes d’Estiu, tots els dissabtes del mes de juliol, més de 40 esportistes de 

les Terres de l’Ebre es van donar cita a la Zona Esportiva del Camp Municipal de 

Godall. La competició va començar el dissabte 7 de juliol, a les 9 de la nit, cada 

jornada porta el nom de les fases de la lluna, el primer dissabte va començar amb 

el quart minvant per seguir amb lluna nova, quart creixent i la darrera jornada, lluna 

plena. A banda dels participants un nombrós públic segueix les jornades, dins un 

ambient fresc i esportiu. La competició està homologada per la Federació Catalana 

de Bitlles i Bowling.  
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

 

 

Apassionant jornada de minimotos al Circuit de l’ Espinalet.  

 

El 29 de juliol un centenar de persones es van aplegar al Cir-

cuit de l’Espinalet on l’Associació d’Amants de les Minimotos 

va organitzar les curses emmarcades dins dels actes de les 

Festes Majors del poble.  

 

Així mateix, una vintena de pilots arribats de diversos racons 

de la geografia Catalana varen participar a l’esdeveniment, 

sent la cursa disputada en circuit no urbà amb més participa-

ció de l’any a les terres de l’Ebre.  

 

Per sufocar les altíssimes temperatures de les dates, des de 

l’organització es va establir servei de bar i es va habilitar 

una zona d’ombra per a que l’espectador gaudís lo més cò-

modament possible de la tarda de motor.  

 

Per als pilots les mateixes pautes de sempre “sobretot cap i 

respecte pels companys i a les directrius dels organitza-

dors”. Enfundats als seus monos de competició, protecci-

ons i cascs per evitar qualsevol situació indesitjable van dis-

putar tres curses, dues de categoria sènior i una de categoria infantil per a que els més joves tinguessin 

l’oportunitat de gaudir d’una afició la qual no sempre és viable de practicar per la dificultat de trobar un 

lloc adequadament habilitat.  

 
Com sempre agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Go-
dall, que a part d’incloure’ns dins el programa d’activitats 
de Festes Majors ens varen fer arribar els trofeus que es 
van lliurar als guanyadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associació Amants de les Minimotos de Godall: 
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Lo Godallenc 
 Butlletí Informatiu de Godall 

LO GODALLENC        núm. 3/18 

 

 

 

  

Aquests últims mesos hem pogut gaudir d'un espectacle de màgia dintre de les festes majors i del dia de la bicicleta-
da. Aquest any vam anar amb bicicleta fins la Font de l'Arboç per esmorzar i realitzar diferents jocs tradicionals. Car-
reres de sacs, mocador, balinera, tir amb arc... després vam anar a dinar a la cooperativa, es va concloure el dia amb 
una festa de l'escuma i repartiment de gelats. Volem donar les gràcies  a l'Associació de Caçadors, Cooperativa de 
Godall i Ajuntament de Godall. 
Desitgem a tots els xiquets i xiquetes un bon inici de curs  
 

 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIACIÓ PARES I MARES DE GODALL: 
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Actes de la Diada Nacional de Catalunya: 

Lo Godallenc  Butlletí Informatiu de Godall 

El passat dia 11 de setembre, diada Nacional de Catalunya, vam rebre la visita al nostre poble 

de la Josefina Matamoros Calvet, una dona nascuda a Godall el dia 16 de gener del 1947 i que 

de ben jove  va emigrar amb la seva família fins a França. La Josefina ha estat des de fa molts 

anys lligada dintre del món de l’art i actualment és considerada una de les persones més impor-

tants d’aquesta branca a França. Durant molts anys va ser directora del Museu d’Art Modern de 

Ceret i Cotlliure i també va ser reconeguda per la Generalitat de Catalunya l’any 1999 amb la 

Creu Sant Jordi. 

Precisament aquest mateix any 1999 va ser escollida també pregonera de la Festa Major del 

nostre poble. 

Aprofitant la seva visita al nostre poble, vam aprofitar per descobrir una placa a la casa on va 

nàixer, fent així un reconeixement a la seva trajectòria professional. 

Un acte que com tots els anys, va comptar amb la participació i col·laboració de l’Agrupació 

Musical de Godall, qui ens va oferir un concert de sardanes a la plaça del Pou Bo. 
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

 

 

L’Associació de la Gent Gran de Godall, va organitzar el passat dia 6 de desembre (festivitat de la Constitució), el tradicional 

dinar que tots els anys realitza per celebrar les properes festes de Nadal.  

A més a més, l’entitat organitza durant l’any tot un conjunt d’activitats i serveis per  a la gent gran. Aquestes són entre d’al-

tres les nostres actuacions anuals: 

  

 Dinar de Germanor  

 Participació a la Fira de l’Oli i l’Espàrrec  

 Servei de Podòleg 

 Berenar de la Mona de Pasqua 

 Gimnàstica per a la Gent Gran 

 Berenar de Sant Joan 

 Viatges Culturals (sobre places reservades) 

 Activitats de lleure (teatre, actuacions musicals) 

 Casal Gent Gran (jocs de taula, TV, premsa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CASAL DE LA GENT GRAN, UBICAT AL CARRER SANT JOSEP, 47 TE EL SEGÜENT HORARI: 

  

TOTS ELS DIES DE LA SETMANA  

De dilluns a diumenge de les 16:30 fins a les 19 hores. 

  

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE GODALL 
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Penya La Serra de Godall: 
Recull de la temporada: 

Lo Godallenc  Butlletí Informatiu de Godall 

Associació Jubilats i 
Pensionistes de Godall: 

L’Associació de Jubilats i Pensio-

nistes de Godall, com tots els anys, 

va organitzar per al dia 11 de se-

tembre, Diada Nacional de Catalu-

nya, un dinar popular al Casal Mu-

nicipal.  

Actualment, aquesta entitat, està 

planificant fer un viatge amb creuer 

per a tots els seus socis que esti-

guin interessats. 

Es tracta d’una entitat molt activa i 

que realitza moltes activitats durant 

l’any. 

 

Si us voleu adreçar a la Penya la Serra o podeu 

fer a través de la nostra pàgina del facebook o 

bé enviant un correu a la següent direcció: 

 serradegodall@hotmail.com 

https://www.facebook.com/penya.serradegodall 
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Lo Godallenc  Butlletí Informatiu de Godall 

                 Programació de tallers:  
DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE DEL 2018: 

APRENEM A COSIR 

MATERIALS: Feltre, agulles, fils de colors i tisores. 

OBJECTIUS: 

 Fomentar la creativitat dels nens i nenes. 

 Treballar la motricitat fina. 

DESCRIPCIÓ: 

El taller consistirà en la realització d’una manualitat feta amb feltre i cosida a mà. Aquest taller no és adequat per a 
totes les edats, ja que haurem de cosir amb agulla i fil i els més petits es podrien fer mal. 

DIVENDRES, 9 DE NOVEMBRE 2018: 

ENS FEM UNA FUNDA PER A LA FLAUTA O UN ESTOIG 

MATERIALS: Feltre, agulles, fils de colors, tisores, goma eva, velcro, etc. 

OBJECTIUS: 

 Desenvolupar la imaginació. 

 Fomentar la interacció amb el grup d’iguals. 

DESCRIPCIÓ: 

Realitzarem una funda i cadascú podrà triar si la vol feta de roba o goma eva. 

DIVENDRES, 29 DE NOVEMBRE DEL 2018: 

REALITZEM UN TALLER DE POTS DECORATS AMB MOTIUS NADALENCS 

MATERIALS: Pots de vidre, goma eva, silicona, bijuteria i elements decoratius. 

OBJECTIUS: 

 Aconseguir la cohesió de grup. 

 Afavorir la coordinació óculo-manual. 

DESCRIPCIÓ: 

La finalitat d’aquest taller consisteix en què els xiquets i xiquetes treballen la coordinació i la creativitat per tal de 
decorar un pot. Els nens hauran de portar un pot de vidre. 

DIVENDRES, 14 DE DESEMBRE DEL 2018: 

FEM UNA TARGETA NADALENCA 

OBJECTIUS: 

 Desenvolupar actituds de tolerància i respecte pels iguals. 

 Afavorir una actitud participativa. 

DESCRIPCIÓ: 

Realitzarem un taller de fer targetes nadalenques. A l’acabar hi haurà una sorpresa per a tots els assistents. 

 

HORARIS: Tots els tallers es realitzaran al Casal Municipal, els DIVENDRES en horari 

de 17:30 a 19:45 hores de la tarda. 
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

A la memòria de Jesús Millán Pago: 

El passat dissabte dia 29 de setembre, ens arribava una notícia molt trista, la 

mort del Sr.Jesús Millán Pago, amb només 60 anys d’edat. Una notícia que 

colpejava durament la vida del nostre poble però sobretot de la seva família.  

Parlar de Jesús, no és gaire difícil, ell ha estat un home treballador, compro-

més amb el seu poble però sobretot ha estat un home molt lligat al dia a dia 

de Godall, en les seves associacions i entitats. Durant la seva vida ha estat 

membre de la junta directiva de la Banda de Música, de l’Associació de Pares 

i Mares de Godall, de la Junta Rectora de la Coopertiva Agrícola del poble i 

soci d’una bona part del 

teixit associatiu del nostre 

municipi. 

Per altra banda, pronte 

hauria fet 20 anys, que 

s’havia introduit en el món 

del servei públic, ocupant 

un grapat de càrrecs, des 

de tinent d’alcalde a regidor 

de Festes, Regidor de Serveis i Medi Ambient, representant a la Mancomunitat de la Taula del Sénia, 

Tresorer de la Corporació, una feina que s’havia convertit amb una tasca quotidiana a la seva vida. Ha 

viscut moltes coses bones i no tan bones, però sempre ho feia tot amb il.usió i ganes de servir al seu 

poble i a la seva gent. 

Jesús ha estat un home que es feia voler, tot i que te-

nia un carácter fort, però es feia notar allí on estava. 

Però sobretot hi havia una tasca que la organitzava 

amb autèntica passió i professionalitat i no gens fácil 

de portar-la a terme, coordinava totes i cadascuna de 

les menjades populars que s’organitzaven al nostre 

poble. Havia conseguit amb els anys, tenir una colla de  

col.laboradors boníssims i que ho feien de forma de-

sinteressada. Serà molt complicat trobar un substitut 

per a Jesús. 

Ara és temps de recordar-lo i de reconèixer la seva 

trajectòria i tota la feina realitzada al capdavant dels 

diferents governs municipals. 

És moment també de donar ànims i força a la seva es-

posa Alegria i a les seves tres filles Mireia, Bàrbara i 

Ariadna. Estem convençuts que escalfor no els hi fal-

tarà i sabran tirar endavant com ho hagues volgut ell. 

Fins sempre Jesús, fins sempre amic!!! 
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AGENDA CULTURAL I ESPORTIVA: 

OCTUBRE 2018: 

05/10/2018: Tirada Festes El Perelló. 

05/10/2018: Trobada de Dones a Amposta. Tot seguit dinar al Restaurant l’Alberg de la Ràpita. 

06/10/2018:  1ª jornada Lliga Catalana. Godall 

06/10/2018: Escola de Bitlles. Godall 

07/10/2018: 2ª Jornada Lliga Terres de l’Ebre 2ª Divisió. Godall 

13/10/2018: Tirada Festes. Els Alfacs - Sant Carles. 

14/10/2018: 3ª Jornada Lliga Terres de l’Ebre 1ª Divisió. Amposta 

20/10/2018:  Escola de Bitlles. Godall 

21/10/2018: 3ª Jornada Lliga Terres de l’Ebre 2ª Divisió. El Perelló 

27/10/2018: 1ª Jornada Circuit Infantil. Godall 

27/10/2018: PreCastanyada Party 

28/10/2018: 1ª Jornada Circuit Senior.  

 

NOVEMBRE 2018: 

03/11/2018: Escola de Bitlles. Godall 

04/11/2018: 4ª Jornada Lliga Terres de l’Ebre 1ª Divisió. Masdenverge 

10/11/2018: Escola de Bitlles. Godall 

10/11/2018: 3ª jornada Lliga Catalana. La Galera 

11/11/2018: 4ª Jornada Lliga Terres de l’Ebre 2ª Divisió. L’Aldea 

17/11/2018: 4ª jornada Lliga Catalana. Godall 

17/11/2018: Acte de reconeixement Bitllaires Infantils Montsià. Tortosa 

18/11/2018: 5ª Jornada Lliga Terres de l’Ebre 1ª Divisió. La Galera 

24/11/2018: 2ª Jornada Circuit Infantil.  

25/11/2018: 2ª Jornada Circuit Senior. Godall 

 

DESEMBRE 2018: 

01/12/2018: Escola de Bitlles. Godall 

01/12/2018: 5ª jornada Lliga Catalana. Vinaròs 

02/12/2018: 5ª Jornada Lliga Terres de l’Ebre 2ª Divisió. Godall 

08/12/2018: Escola de Bitlles. Godall 

09/12/2018: 6ª Jornada Lliga Terres de l’Ebre 1ª Divisió. Godall 

15/12/2018: Escola de Bitlles. Godall 

16/12/2018: 6ª Jornada Lliga Terres de l’Ebre 2ª Divisió. Freginals 

16/12/2018: Berenar de Nadal i bingo solidari per a la Marató de TV3 al Casal Municipal. Organitza:   

  Mestresses de Casa de Godall 

17/12/2018:  Assemblea General de Socis de la A.C.T. La Serra de Godall. 

22/12/2018: Tirada de Nadal Escola de Bitlles de Godall 

22/12/2018: Sopar de Germanor i Xmas Party. Organitza: Associació de Joves de Godall 
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ANEM DE FESTA….RECULL D’IMATGES DE LES PASSADES FESTES MAJORS 2018 
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ANEM DE FESTA….RECULL D’IMATGES DE LES PASSADES FESTES MAJORS 2018 
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Página 16 

CENTRE INTERPRETACIÓ DE LA SERRA DE GODALL 

GODALL SERRA DE PAISATGES 

 


