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Salutacio

És per a mi un plaer saludar-vos 
amb motiu de la nostra Festa Major. 

Ja la tenim aquí, després d’un any 
intens de treball i amb ganes de ti-
rar endavant el nostre poble toca gaudir de la festa. Ha estat un any de 
molt de tràfec i de projectes com ara la pavimentació dels carrers, la majo-
ria dels quals ja estan acabats, com el punt d’aigua de la Serra que ja fun-
ciona, com les beques de transport i llibres per als nostres joves, el pacte 
d’alcaldes al Consell Comarcal per un impuls territorial vers la ocupació, 
la bona acollida de la nostra llar d’infants, el retorn a la gestió municipal 
del servei d’aigua… així podríem esta nombrant tantes coses fetes durant 
aquest any que segur que alguna me’n deixaria. Però d’alguna cosa si 
que puc estar segura és que no deixarem de treballar perquè el nostre 
poble siguem un punt de referència al territori en tots els aspectes.

La nostra gent, la Serra, les tradicions de Godall, la nostra activitat cul-
tural, les activitats esportives... així podría nombrar tantes coses que fan 
sentir-me tan orgullosa de representar el poble de Godall que no sabria 
decidir-me només per una.

Ara però, és moment de parlar de la nostra Festa Major. Són uns dies de 
retrobaments i de rialles on tothom hi té cabuda. M’agradaria animar-vos 
a participar de tots els actes i que traslladeu als vostres familiars, coneguts 
i amics... la invitació a gaudir d’aquests dies. Hem organitzat unes festes 
per tothom, per totes les edats i com no, intentant que pugueu gaudir de 
tots els actes al màxim.

Sempre tindré unes paraules d’agraïment per a totes les associacions del 
poble, perquè sense elles estes festes no serien possibles. També totes 
aquelles persones que ens ajuden desinteressadament tots aquests dies. 
Moltes gràcies per fer-ho possible!

I com no felicitar a les nostres pubilles i acompanyants protagonistes de 
la nostra festa. Dir-vos que viviu la festa intensament, ja que és el vostre 
any. Disfruteu de les festes.

Acabo desitjant-vos Bones Festes a tothom! Visca Godall! Visca Sant Salva-
dor i la nostra Festa Major 2016!!

Teresa Esmel Casanova
Alcaldessa

Alcaldessa
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Salutacio
Pregoner

Un any més arriba l’agost i per a tots aquells que porten Godall a dintre 
els toca gaudir del veritable sentit de poble, el complaure’s conjunta-
ment d’aquest ventall d’expressions culturals que representen les festes, 
mostra de tot allò que sentiu, que creeu i que us representa. De vegades 
mostres tant quotidianes que no ens adonem de la seva veritable vàlua 
fins que ja no hi son. 

Siguin aquestes festes de Sant Salvador una reivindicació de la identitat 
de tot un poble, de l’esforç conjunt per mostrar el veritable caràcter que 
el fa mantenir-se davant les adversitats, que fa retornar als que han 
hagut de marxar i que atrau als que no vam néixer al seu emparament. 

Godall representa el paradigma de l’esforç d’una comunitat que lluita 
per mantenir el seu caràcter tot i evolucionant amb la societat moderna 
que l’envolta però mantenint les seves arrels, no oblidant mai qui és i 
d’on ve.

Des d’aquí vull donar-vos les gràcies pel vostre recolzament en tots 
aquests anys de convivència i agrair-vos la oportunitat que m’heu do-
nat de dirigir-me, en aquesta ocasió, a tots vosaltres.

Moltes gràcies i Bones Festes.

Fernando Guarch Bordes
Pregoner Festes 2016
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Salutacio
Regidor de Festes

Amics i amigues,

Ja tornem a estar immersos en les 
nostres festes majors d’agost i per 
tant ara és moment deixar la rutina diària per viure les nostres fes-
tes, per retrobar-nos amb els amics i per disfrutar del nostre poble al 
màxim, sortint al carrer i participant de tots i cadascun dels actes que 
s’han organitzat.

Vull fer un reconeixement a totes i cadascuna de les entitats i associa-
cions del nostre poble per participar tant activament amb la confecció 
del programa de festes. Sense la seva aportació seria pràcticament im-
possible realitzar aquest programa. Vagi doncs el meu agraïment per 
a tots vosaltres i sobretot també, per acceptar des d’un principi aquest 
canvi de model festiu que a partir d’enguany hem tirat endavant i que 
significarà un abans i un després dintre de les nostres festes majors.

Un programa de festes que hem volgut que sigui més participatiu, no 
tant extens ni replè d’actes i ubicant les nits de balls durant els caps de 
setmana. Esperem que tots aquests canvis siguin ben rebuts per part 
de tothom i que l’objectiu principal sigui haver organitzat unes festes 
participatives i viscudes amb intensitat per part de tots.

No m’oblido de les pubilles, pubilletes i acompanyants que enguany 
representaran al nostre poble i que amb la seva frescor i joventut estic 
segur que les viuran intensament. 

Finalment no em puc estar de fer un crit a la defensa de les tradicions 
que tan caracteritzen als nostres pobles i que el seu màxim exponent 
son les festes amb bous. El meu compromís de seguir lluitant per aques-
ta tradició que ens diferencia i ens fa ser diferents. Abans, ara i sempre 
amb els bous!!!.

Godallencs i godallenques gaudiu del nostre patró Sant Salvador

Bona Festa Major!!!

Santiago Albiol Pago
Regidor de Festes
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Salutacio
Mossen

Benvolguts:

L’estiu de 2016 ens és l’ocasió propícia per 
renovar la nostra Festa Major. Se’ns torna a 
donar l’oportunitat de dedicar uns dies, lliu-
res de maldecaps, a l’acollida i a la celebració joiosa. Ha passat ja tot 
un any amb vivències que, bones o no tan bones, ens han ajudat a 
créixer com a persones; ara agraïm la possibilitat d’aturar-nos del rit-
me habitual, moltes vegades massa frenètic, per tenir uns quants dies 
de celebració.

La Festa Major és casa, és carrer, és poble... S’ha de viure en totes 
aquestes dimensions. Amb la col·laboració de la Comissió de Festes 
se’ns facilita viure aquests dies amb intensitat, gràcies a un programa 
d’actes ben variat que, per a ser efectius, han de comptar amb l’assis-
tència i l’interès dels veïns. Com a rector, vull recordar-vos que el que 
fonamenta la Festa és la devoció al Santíssim Salvador, el nostre Patró: 
demanem-li del fons del cor que protegeixi el nostre poble i tots els 
qui hi viuen. Que ens ajudi a consolidar les bones relacions dels veïns 
entre ells, i amb tots els que visiten el poble al llarg de l’any. Els actes 
religiosos de la Festa Major se centren en la tradició, i en ells intentem 
viure la senzillesa de les coses petites (n’és un signe la missa celebrada 
en el pouet de Sant Roc), la confiança en la protecció divina (missa i 
benedicció dels vehicles el dia de Sant Cristòfol) i, sobretot, l’acció de 
gràcies pels beneficis rebuts a través del Santíssim Salvador, el dia 6 
d’agost en què recordem la seva Transfiguració.

Vull aprofitar l’ocasió que em donen aquestes línies per desitjar a to-
thom unes bones festes d’estiu. 

Que Sant Salvador ens beneeixi i ens guardi a tots.

El mossèn.
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Pubilles i Acompanyants 2016



2016
Pubilles Festa Major 

Em dic Paula, tinc 16 anys i aquest any he 
cursat batxillerat econòmic.
Un altre any ja tornem a tenir les festes 
aquí i aquest any seran especials per a 
mi,
ja que podré representar el poble on 
he nascut i m’he criat, durant les Festes 
Majors amb molta il·lusió.
Espero que tota la gent del poble gau-
deixi de les festes i des d’aquí vull con-
vidar-los  a que participin a tots els actes

i ens ho passéssim molt bé com tots els 
anys.  

Finalment vull agraïr al meu acompanyant, 
Aaron Sancho, que ha volgut compartir aques-

tes festes tant especials per a mi al meu costat. 

BONES FESTES MAJORS 2016 A TOTHOM!

Mireia Guarque Solà

Paula Ralda Sol

Em dic Mireia, tinc 17 anys.
Visc a Vinaròs, sempre que he pogut m’ha 
agradat passar temps a Godall, ja que hi 
estic molt a gust.
Aquest any he cursat 1er de Batxillerat 
científic, i m’agrada molt l’esport, jugo a 
basquet des de que era petita.
Vuit anys enrere ja vaig ser pubilla in-
fantil, i vaig tindre clar que de gran vol-
dria tornar a ser-ho.
Desitjo que passem uns dies de festa me-
ravellosos i gaudir-los el màxim possible.

Serà un record inoblidable.

MOLT BONES FESTES A TOTHOM!!!!

Anna Lobato Jovaní

El temps passa volant, godallencs i godallenques. Ja 
tenim aquí les Festes Majors del nostre poble, i bé, 
aquest any per a mi serà especial, ja que com a pubi-
lla les representaré amb il·lusió i amb molt d’orgull.
Em dic Anna, tinc 17 anys i estic cursant el bat-
xillerat humanístic a l’institut les Planes de Santa 
Bàrbara. Sóc una noia divertida, alegre, inquieta... 
m’encanta fer coses !!
Vull agrair al meu millor amic i acompanyant 
d’aquestes Festes, Ferran, per compartir amb mi 
aquests dies tan especials.
Us convido a tots a desconnectar de la rutina del 
dia a dia, per gaudir de les festes més esperades de 
l’any.
DISFRUTEM DE LA NOSTRA FESTA!!!



Pubilletes infantils

Aroa Martínez Cortiella

Claudia Subirats Benedicto

Nayara Serna Ralda

2016



Joan Miquel Estivill Lleixà

Pau Gutierrez Esmel

Acompanyants infantils 2016
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Diumenge, dia 24 juliol
A les 8:00h Muntatge de la plaça de bous al nou recinte de la Bassa del 

Coll. Durant el matí hi haurà degustació de cervesa.

Dijous, dia 4 d'agost
A les 18:00h Tirada de bitlles infantil a la Plaça Major.
 Organitza Club de Bitlles Godall

A les 19:00h Toc de Festa Major, anunciant l’arribada de la festa pels car- 
rers del poble, i repartiment de panoli.

 Organitzat per l’Associació Grup de Jota de Godall.

A les 21:00h Correbars amb l’acompanyament de la xaranga Godallenca. 
Sortida de la plaça de la Cooperativa.

 Organitza: Associació de Joves de Godall.

Divendres, dia 5 d'agost 

PROGRAMA DELS ACTES QUE SE CELEBRARAN A LA VILA DE 
GODALL DURANT ELS DIES 5 AL 13 D’AGOST DE 2016,

 AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR EN HONOR A
SANT SALVADOR I SANT ROC

A les 08:00h Sortida del bou capllaçat pels carrers del poble de la rama-
deria de Hermanas Dilla Pons de Vallderrobles (Teruel).

A les 09:00h Esmorzar Popular a la plaça de bous
 Organitza: Associació Cultural Taurina la Serra de Godall, 

preu adquisició tiquet 3€.

A les 09:45h Vaquetes a la plaça de bous de la ramaderia de Hermanas 
Dilla Pons de Vallderrobles (Teruel).

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

 Organitzada per la Societat de Caçadors “Sant Salvador”.

A les 12:30h Repic de campanes i tirada de coets anunciant la Festa 
Major.

A les 18:30h Cercavila pels carrers del poble per l’Agrupació Musical de 
Godall, recollint a les pubilles de la festa major 2016.

A les 19:30h Pregó de la Festa Major 2016, a càrrec del senyor Fernan-
do Guarch Bordes. Mestre director de l’Agrupació Musical 
de Godall.

A les 23:30h Ball a la Plaça Major a càrrec del GRUP COMPLEX.

A les 01:00h Festa “Lo cafè del port” a la pista d’estiu amb els dj’s Lluis 
Torralbo, Alba Roso, Pau Lobato, Rroan i Rikk Styban’s.

 Organitza: Associació de Joves de Godall.
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Dissabte, dia 6 d'agost
DIADA DEL PATRÓ SANT SALVADOR

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

A les 12:00h Santa Missa concelebrada i processó en honor del nostre 
patró. Seguidament ofrena dels productes típics del poble 
per part de les entitats a l’entrada de l’esglesia, acompan-
yats per l’agrupació musical de Godall.

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

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

A les 24:00h A la pista d’estiu, ball d’honor de les pubilles i acompan-
yants a càrrec de l’orquestra ATALAIA.  

 A continuació música dj’s.
 Organitza: Associació de Joves de Godall.

Diumenge, dia 7 d'agost
A les 11:00h Missa de Sant Cristòfol i benedicció de tot tipus de vehicles.

A les 12:30h XVII trobada de godallencs absents, al saló de plens de 
l’Ajuntament de Godall.

A les 14:00h Dinar de la Gent Gran i del godallenc absent, a la pista co-
berta d’estiu. (Prèvia adquisició de tiquet 9 €).

A les 17:00h Homenatge a la Gent Gran. Salutació i parlaments de les 
autoritats. Obsequis als avis assistents i reconeixement als 
homes i dones que compleixin 90 anys. Seguidament i com 
a cloenda de l’acte, cantada de rondalles a càrrec del grup 
RIU EN SO.

A les 19:30h Desfilada de carrosses, acompanyats de la xaranga Sara-
bastall i del grup de Majorettes de la Cava.

A les 22:00h Cercavila de l’Agrupació Musical de Godall

A les 22:30h Concert de Festa Major de l’Agrupació Musical de Godall a 
la plaça Major del poble.

Especialitats en:

  ARROSSOS
  CARNS AL FORN
  i A LA BRASA
  MARISCADES

C/ Sant Josep, 13
Tel. 977 718 571

Mòbil 648 652 925
43515 LA GALERA

RESTAURANT

CAN JOAN
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Dilluns, dia 8 d'agost
DIADA DE SANT ROC

A les 09:00h Tirada al plat, organitzada per la societat de caçadors “Sant 
Salvador”

A les 11:00h Cercavila pels carrers del poble de l’Agrupació Musical de Godall.
A les 11:30h Missa de campanya al pou de Sant Roc.
A les 15:00h Concurs de guinyot al bar de la piscina.
A les 16:00h Tirada de bitlles femenina al bar el Pub.
A les 18:30h Tarda de vaques de la ramaderia de Jose Vicente Machan-

coses de Picassent (València). A continuació bou embolat.
A les 23:30h Correfocs, a càrrec del grup foc a la metxa. 
 Recorregut: c/ Abadia, Gual Villalbí i travessers.

Dimarts, dia 9 d'agost
DIADA DE LA DONA

A les 13:30h Concentració a l’àrea de Medi Ambient de totes les dones, 
seguidament proclamació de l’alcaldessa, entre totes les as-
sistents es sortejarà un obsequi gentilesa del Forn de Pa Sant 
Salvador. Acte amenitzat per la Xaranga Sarabastall de Godall.

A les 14:00h Dinar per a les dones a l’àrea de Medi Ambient (Prèvia adqui-
sició de tiquet 2,5€).

A les 15:00h Concurs de guinyot al Bar la Plaça.
A les 18:30h Tarda de vaques de la ramaderia de Fernando Mansilla d’Ull-

decona (Tarragona). 
A les 20:00h Desencaixonada d’un bou cerril de la 

ramaderia de las HerManillas de nom 
“Estupendo”. Organitza: A.C.T. La Se-
rra de Godall.

A les 22:00h Bou embolat de la ramaderia de Fer-
nando Mansilla d’Ulldecona (Tarra-
gona). A continuació, embolada del 
bou cerril de la tarda.

A les 23:30h Inscripcions a la plaça de l’Ajuntament i a continuació cursa 
enigmàtica. Organitzat per l’Associació de Joves de Godall.

Virgen de Pallerols, 8 • Tel. 977 71 33 34 • 43560 LA SÉNIA (Tarragona)

ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ
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Dimecres, dia 10 d'agost
A les 09:00h Tirada al plat organitzada per la Societat de Caçadors “Sant 

Salvador”. 

A les 17:00h Activitats infantils a l’àrea de Medi Ambient, organitzades 
per l’Associació de Pares i Mares de Godall. 

A les 20:00h Sopar de germanor del bou estofat a l’àrea de Medi Am-
bient. (Prèvia adquisició de tiquet 2,5€)

 A continuació música de ball a la mateixa àrea de Medi 
Ambient. Organitza Associació de Joves de Godall.

Dijous, dia 11 d'agost
A les 10:00h X Campionat de bitlles de Godall, al recinte nou de la Bassa 

del Coll. Organitza Club de Bitlles de Godall

A les 11:00h Parc Infantil refrescant amb inflables a la pista polivalent. 
Hi haurà portes obertes a la piscina. Organitza Ajuntament 
de Godall i col·labora AMPA. (Les activitats estaran obertes 
fins les 13:30 hores).

A les 16:00h Continuaran les activitats infantils a la pista polivalent. Hi 
haurà portes obertes a la piscina. Organitza Ajuntament de 
Godall i col·labora AMPA. (Les activitats estaran obertes 
fins les 18:30 hores).

A les 19:00h Partit de futbol solters contra casats al camp de futbol.

A les 01:00h Discomòbil Festa Jove a la pista d’estiu. Amb els dj’s Pau 
Lobato, Rroan, Rikk Styban’s i Axel Gil.

 Organitza: Associació de Joves de Godall.

Divendres, dia 12 d'agost
A les 11:30h Festa aquàtica a la piscina municipal per a menors de 14 

anys.

A les 15:00h Concurs de guinyot al bar el Pub.

A les 16:00h Tirada de bitlles al Bar la Plaça.

Francisco Rivas Montero

• ELECTRICITAT
• FONTANERIA
• GAS
• CALEFACCIÓ
• AIRE CONDICIONAT
• CLIMATITZACIÓ
• AUTOMATISMES DE CONTROL

C/ Ulldecona, 28
43516 Godall

Telf. 609 883 889
www.electrorivas.es
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CURSA ENIGMÀTICA “SORPRESA”:
Indicacions per a la cursa:
 - Calçat i roba còmodes.
 - Llanterna, ja que s’apagaran les llums del poble.
 - No es pot fer la cursa en cap tipus de vehicle, ni amb motor, ni sense (in-

closes bicicletes), si es detecta aquesta irregularitat, es desqualificarà el 
grup sencer.

 - Nomes es podrà realitzar la cursa a peu, no serà valida cap prova que es vegi 
que s’ha realitzat amb algun tipus de vehicle.

 - No es podrà fer cap prova si la totalitat dels membres del grup no són pre-
sents en la mateixa.

 - Nomes es repartirà premi, al primer i al segon classificat, no es tindrà en 
compte l’ordre d’arribada dels grups, per tant, no cal córrer.

 - El numero màxim de components del grup ha de ser de 5 o 6.
 - El preu de la inscripció, serà de 3 € per als no socis, i gratuïta per als socis.
 - La preinscripció es farà el dia 1 d’agost de les 19:30 fins les 20:30 de la 

tarda, al casal d’entitats.
 - També es faran inscripcions el mateix dia de la cursa, però el nombre de 

participants, és limitat, per tant, si no hi ha prou places per a tothom, tin-
dran prioritat els preinscrits.

CORREBARS:
 - Les consumicions d’aquests preus inclouen (cervesa, refrescs i aigua) i l’en-

trepà que es repartirà en acabar a la plaça del Pou Bo.
 - Els tiquets es podran adquirir el dia 1 d’agost de les 19:30 a les 20:30 de 

la tarda al casal d’entitats.

PREUS: 4 consumicions + entrepà = 6,00€
 8 Consumicions + entrepà = 10,00€

A les 19:00h Ballada de jotes de Godall a la pista d’estiu, a càrrec del 
Grup de Jota de Godall.

A les 20:00h Concert a càrrec de l’orquestra JUNIOR’S a la pista d’estiu.

A les 24:00h Ball a la pista d’estiu, a càrrec de l’orquestra JUNIOR’S. A 
continuació música Dj’s.

 Organitza: Associació de Joves de Godall.

Dissabte, dia 13 d'agost
A les 18:30h Tarda de vaques de la ramaderia dels Germans Princep del 

Lligallo del Ganguil (Tarragona). A continuació bou embolat.

A les 24:00h Gran final de Festa Major amb ball a la pista d’estiu a càrrec 
de l’orquestra MAGIA NEGRA.

 A continuació música Dj’s.
 Organitza: Associació de Joves de Godall.
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NITS DE BALL:
Taula per a les nits de ball a la pista d’estiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35€
Taula per una nit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15€

ABONAMENTS CARRETES BOUS:
Remolcs fins a 4,5 Metres de caixa i bastides  . . . . . . . . . . . . . . . 40 €
Remolcs de més de 4,5 Metres i bastides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €

NOTES:
CORREFOCS AMB PRECAUCIÓ
Hem de col·laborar-hi tots:

 - Retirant els vehicles i els obstacles del carrer, plantes, testos, etc.
 - Tancar portes i finestres, recollir la roba estesa, no llençar aigua, així evita-
rem que la pólvora es mulli i que exploti en lloc de cremar-se.

 - Si per qualsevol circumstància se us encenen els vestits, tireu-vos a terra i 
rodoleu per apagar la flama. No correu, les flames s’estendrien i serien més 
virulentes.

 - Haureu de protegir els aparadors i vidrieres de les portes.

IMPORTANT: 
 - Durant el transcurs del bou capllaçat, per a la nostra protecció i la dels nos-
tres companys, no es permet tirar aigua, ja que d’aquesta manera evitarem 
taps i relliscades. 

 - Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb “bous” és to-
talment lliure i voluntària. Els menors de 14 anys, tenen prohibit baixar a 
la plaça. L’Ajuntament compleix íntegrament l’article 10 de la llei 34/2010 
d’1 d’octubre de regulació de les festes tradicionals en bous, i recorda que 
sempre hi pot haver algun perill per a les persones que hi participen. Tanma-
teix prohibeix la participació a tots aquells que mostrin manca de condicions 
físiques o psíquiques per a fer-ho. No obstant això, l’Ajuntament declina 
tota responsabilitat de qualsevol accident.

 - Es prega al veïnat, que el dia de la processó del patró, deixen lliure de vehi-
cles els carrers per on tradicionalment discorre la mateixa, així com en tots 
els actes organitzats dintre de la Plaça Major.

La Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir el pre-
sent programa, si causes justificades així ho aconsellessin.

Es demana la màxima puntualitat a tots els actes.

Tots els actes de ball són GRATUÏTS.

Imprimeix: Impremta Querol, SL - Tortosa
D.L.: T 1.097-2016



Festes Majors Godall 201616

de
l 5

 a
l 1

3 
d'a

go
st

CONSTRUCCIONES 3 G, S.A.
Polígon Tosses, carrer Berlín, parc. 6 - 43870 AMPOSTA

Tel. 977 70 49 76 - Fax 977 70 56 54
contregisa@contregisa.com       www.contregisa.com

CONSTRUCTORA OBRES PÚBLIQUES

ER-1845/2004
ISO 9001 : 2000

CONTREGISA
3

Amb el suport de:


