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EDITORIAL 

Butlletí Informatiu de Godall 
LO GODALLENC        núm. 2/16 

tural del proper trimes-

tre. Donant a conèixer 

així la riquesa cultural 

de la que hem fem 

bandera la gent del 

nostre poble gràcies a 

les nostres associa-

cions i entitats. 

Us invitem, us encorat-

gem a participar-hi de 

tot aquest nou projecte 

que tot just comen-

cem . Tothom té cabu-

da, per tant aquest és 

el vostre espai. 

 

Rebeu una salutació. 

 

 

Regidoria de Cultura 

Ajuntament de Godall 
 

Benvolgut godallenc/a; 

 

Teniu a les vostres 

mans una nova edició 

del nostre butlletí “Lo 

Godallenc”. 

Una revista local que 

com vau poder obser-

var és fácil i senzilla, 

tan amb els contin-

guts com amb els ob-

jectius que preten as-

solir. 

Per això, tal i com 

deiem amb l’editorial 

del primer trimestre, 

aquest nou butlletí vol 

ser el lloc de trobada 

de totes les entitats 

del poble que vulguin 

utilizar aquest servei 

per oferir a la resta de 

veïns totes aquelles 

activitats que organi-

tza al llarg de l’any.  

Per tant ha de servir 

com a plataforma de 

difusió del nostre po-

ble, del nostre ta-

rannà i de la nostra 

diversitat.  

Gràcies pel vostre 

interès incondicional. 

Entre tots i totes fa-

rem un poble millor. 

Sempre amb tothom i 

amb paciencia. I junts 

sabem que poc a poc 

agafareu aquesta 

eina, decidits, per 

continuar tirant enda-

vant aquet butlletí. 

Finalment al final d’a-

questa nova edició hi 

trobareu l’agenda cul-
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Primer torneig de futbol 7 a Godall 
El F. C. Godall està organitzant per 

al cap de semana del 4 i 5  de juny 

per primera vegada al nostre poble 

un torneig de Futbol 7 en gespa 

natural. Tots aquells que vulguin 

participar s’han d’inscriure prèvia-

ment. S’han organitzat uns premis 

molt importants. El primer classifi-

cat s’endurà 1000€. El segon 400€  

de premi. El tercer 200€ i el quart classifi-

cat s’endurà un pernil. Més informacíó a 

la página del Facebook del C.F. Godall. 

Adjuntem cartell anunciador del Torneig. 

 

 

cfgodall@gmail.com 

  El F.C. Godall, acaba la temporada a Segona!!! 

“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

S’acaba la temporada i el Godall ha de-
mostrat que tot i que els resultats no li 
han segut favorables, ha realitzat una 
temporada donant la cara a tots els 
camps on s’ha presentat i demostrant 
que els equips moltes vegades no es 
medeixen pels pressupostos sinó per les 
ganes en les que es presenten a jugar. 

RESULTATS SEGONA VOLTA: 

31/01/2016 Godall—Canonja (2-2) 

14/02/2016 CDC Torreforta—Godall (3-0) 

21/02/2016 Godall—Camarles (0-3) 

28/02/2016 Godall—Alcanar (1-7) 

06/03/2016 Remolins B—Godall (0-1) 

13/03/2016 La Cava—Godall (1-1) 

20/03/2016 Godall—Racing CF (2-4) 

03/04/2016 La Riera—Godall (1-0) 

10/04/2016 Godall—Ampolla (1-2) 

17/04/2016 Gandesa—Godall (0-0) 

24/04/2016 Godall—Tortosa (1-6) 

01/05/2016 Ulldecona—Godall (4-1) 

08/05/2016 Godall—Valls  (0-3) 

15/05/2016 Cambrils—Godall  

22/05/2016 Godall—Roda de Bara  

 

 

Una alineació de l’equip durant la temporada 

CLASSIFICACIÓ A 8/05/2016: 

  Punts G E P 

1.-  Cambrils 70  21 7 3 

2.– Valls UE 68 21 5 5 

3.– Tortosa 65 21 2 8 

4.– La cava 53 15 8 8 

5.– Ulldecona 52 14 10 7 

6.– Gandesa 49 14 7 10 

7.– Roda Bara 44 12 8 11 

8.– La Riera 43 12 7 12 

9:- Camarles 42 12 6 13 

10.– Remolins  41 13 2 16 

18.-  GODALL 10 1 7 23 
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campió )s’ha classificat al lloc 33. Tots 

ells, jugaran el Campionat de Catalunya 

Absolut que tindrà lloc el día 29 de maig 

a Castellà del Vallés. 

També el diumenge 15 de maig, co-

mençarà a Amposta la Copa Montsià, 

on el CB Godall, participarà amb 3 

equips ( Godall A, Godall B i Godall Fe-

mení ). 

Continuant amb els compromisos ad-

quirits, un equip del club, es desplaçarà 

el día 21 de maig a Mont-ras (Girona), 

per jugar els 16ns de final de la Copa 

Generalitat, contra l’equip dels Alls Secs 

Piquen. 

Comentar que en el passat Trofeu Inter-

comarcal de Carnaval, el Godall A ( Hi-

polit M, Ana M, Jaume F, J.Antonio M. ), 

va quedar campió, seguit en 2n lloc pel 

Godall B ( Miguel M, Juanjo R, Enrique P 

i J. J.Ferreres ). Van participar 12 equips 

del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat. 

Els primers llocs de la Classificació indi-

vidual, van ser per a Jaume Fandos i Ana 

Muñoz ( Godall A ).  

A la 10ª Tirada de la Fira de l’Oli, el Go-

dall B, va quedar en 3r.lloc, d’un total 

de 14 equips. I en l’apartat individual, 

Mª Luz Cañadas va ser 2ª i Teresa Rami-

rez 3ª ( totes dues del Godall Femení ). 

Sóm a final de lliga, i al Club de Bitlles 

Godall, estem d’enhorabona. És mo-

ment de celebracions !!.El Godall B de 

1ª divisió de la LLiga Terres de l’Ebre, ja 

és Campió a una distancia considerable 

respecte al seu inmediat perseguidor. 

L’equip recollirà el Trofeu que l’acredita 

com a campió, el proper dissabte 14 de 

maig de mans de la Delegada de Tarra-

gona de la FCBB, i amb la presència de 

la resta d’equips . 

Aquest equip format per Paqui Mata-

moros, Miguel Millan, Juanjo Ralda, 

Enrique Palacios, J.Josep Ferreres , Ma-

nolo Carrillo i Carlos Bordes, ha fet una 

temporada magnífica. 

També el Godall de LLiga Catalana, ha 

aconseguit per primera vegada , la clas-

sificació per al Campionat de Catalunya 

de Clubs, que es disputarà el día 12 de 

juny a L’Albagés ( Lleida ). L’equip for-

mat per Paqui Matamoros, Jaume Fan-

dos, Hipólito Meiriño, Miguel Millan, 

Juanjo Ralda, Enrique Palacios, Ana Mu-

ñoz, J.Antonio Monfort i Judith Picón, 

ha hagut de lluitar fins la darrera jorna-

da, disputada a Vinaròs, per tal d’acon-

seguir aquesta fita. 

Un cop finalitzat el Circuit Individual 

Infantil, classificatori per al Campionat 

de Catalunya Infantil, podem dir amb 

orgull, que el CB Godall, ha classificat 6 

xiquets. (3 benjamines, 1 benjamí, 1 

alevina i 1 infantil ). Tots ells disputaran 

el Campionat de Catalunya el proper 4 

de juny a Badalona. La nostra més sin-

cera felicitació a Sara Arasa, Ainhoa 

Cardona, Jazmina Esquerré, J.Miquel 

Estivill, María Rangel i Júlia Estivill.  

Sens dubte l’esforç i el sacrifici realitzat 

aquesta temporada, ha merescut la 

pena. 

El passat  cap de setmana del 8-9 de 

maig ,va finalitzar el Circuit Senior, po-

dem presumir de tenir a 4 dones i 1 

home; Ana Muñoz 1ª, Gemma MIllan 

9ª, Paqui Matamoros 11ª i Mª Luz Caña-

das 17ª i en masculí Jaume Fandos 

( actual  

El C.Bitlles de Godall 

Lo Godallenc 
Butlletí Informatiu de Godall 
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  El racó de l’escola i la guarderia 

“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

A l’escola este trimestre hem seguit 

treballant conjuntament el primer i 

segon cicle de l'Educació Infantil, 

algunes activitats també es realitzen  

amb l’alumnat de Cicle Inicial.  

Estem molt contents amb l'experièn-

cia que estem vivint, ja que tots els 

xiquets i xiquetes del centre són uns 

privilegiats de poder gaudir d'aques-

ta experiència que dóna l'oportunitat 

als més petits de relacionar-se amb 

els més grans, que els ensenyen i 

tenen cura d'ells i a la vegada estos 

han de ser responsables i comportar

-se de manera adequada per donar 

exemple.  

Actualment al primer cicle hi ha cinc 

alumnes: Noa, Maya, Clara, Martina 

i Vega. Elles  continuen treballant els 

colors bàsics amb diferents activitats 

i manualitats, hàbits d'autonomia 

personal (anar al lavabo, rentar-se 

les mans, posar-se i treure's la bata, 

...), formes geomètriques bàsiques 

(cercle, quadrat i triangle), les dife-

rents estacions de l'any i les seves 

característiques.  

Este trimestre també hem celebrat 

els aniversaris de la Vega (3 anys), 

la Maya (1 any) i la Noa (1 any).  

De les activitats que fem conjunta-

ment amb l’escola destaquem: 

plàstica, música, psicomotricitat, 

padrins de lectura i activitats de fes-

tes com fer mones, plantar arbres i 

Sant Jordi.  

Ara que ja estem acabant, estem 

preparant el festival de Fi de Curs 

per al 20 de juny. 

El darrer dia d’escola, el 21 de juny 

farem la jornada de portes obertes 

per les alumnes que el curs que ve 

començaran P3 al nostre centre. 

Esperem que el pròxim curs puguem 

seguir treballant i aprenent tots 

junts . 

Sobre l’Escola de Godall i la Guarderia: 

C/ Molí, 42 de Godall 

Telèfon: 977 73 80 54 

http://www.xtec.es 
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En aquesta segona edició del butlletí 

informatiu del nostre poble us volem 

explicar les dues activitats que hem 

organitzat: 

 

PLANTADA DE L’ARBRE      

El dia 25 de Febrer, per la tarda,  tota 

l’escola va sortir d’excursió al camp de 

futbol del nostre poble. Aquest any, va 

tocar plantar a la zona nova camp de 

futbol . Els treballadors de l’Ajuntament 

havien preparat uns forats, tots atrafe-

gats amb pales i poals van posar les 

plantes dintre dels clots. Desprès els 

van regar amb molta aigua.  

Feta la gana, l’AMPA els va preparar uns 

entrepans per poder berenar allí ma-

teix. Aprofitant que el temps va acom-

panyar, van poder jugar una estona per 

allí.  

FIRA DE L’OLI I L’ESPÀRREC  

L’associació de mares i pares com mol-

tes altres, també va voler col·laborar, 

com altres anys ja s’havia fet, en les 

diferents activitats dutes a terme dintre 

de la 13ª fira de l’oli i l’espàrrec del nos-

tre poble. En concret fent el concurs de 

dibuix per al cartell de la fira de l’any 

2017. 

Així que, el passat diumenge 13 de 

març, sobre les 12h, els nens i nenes 

que van voler participar, agafats en es-

toig i foli, van dibuixar la seva visió dels 

principals elements de la fira, l’oli i 

l’espàrrec.  

N’hi ha que van dibuixar tractors, 

camps, oliveres, gent amb maquines de 

plegar…. Tots van  

quedar exposats a la sala d’actes de la 

cooperativa! A principis del 2017, la 

junta de la cooperativa, escollirà el 

guanyador/a. Molta sort a tots els parti-

cipants !! 

 

CAMPUS ESTIU 2016 

Estem enllestint les ultimes propostes 

per al casal d’estiu 2016. En breu infor-

marem a tothom qui hi pugui estar in-

teressat.  

Les Activitats de l’AMPA de Godall: 

Lo Godallenc Butlletí Informatiu de Godall 

ampagodall@gmail.com 
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GRUP DE JOTA DE GODALL: 

Com venim fent des de fa uns anys par-

ticipem de la Fira de l’Oli i l’Espàrrec de 

Godall aproximant la riquesa cultural 

que representa el ball de la jota del nos-

tre poble i ho fem col.laborant activa-

ment. Aquest any ho hem fet acompa- 

nyats de la Colla de l’Aldea. 

PRÒXIMES SORTIDES DEL GRUP: 

*Diumenge 5 de juny: Paüls per la Festa 

de la Cirera. 

*Diumenge 19 de juny: Sant Jaume 

d’Enveja per les Festes de la Segregació. 

 

PENYA LA SERRA: 

El cap de setmana del 12 i 13 de març 

vam participar novament de la Fira de 

l’Oli i l’Espàrrec de Godall, en aquesta 

ocasió vam seguir donant a conèixer als 

visitants el que són les festes amb bous 

al nostre territori. Durant el cap de set-

mana vam fer la rifa de dos lots de pro-

ductes típics de les nostres carnisseries i 

els premiats van ser Xavier Sancho Pago 

i Neus Villalbí Cervera.  

El diumenge dia 17 d’abril es va organi-

tzar una nova edició de la Marxa a Peu a 

Godall “Descobrint els nostres racons”. 

Aquest any hi van participar aproxima-

dament 60 persones tan del poble com 

d’altres llocs de la nostra comarca. 

Aquesta caminada popular ens aproxi-

ma a descubrir la gran quantitat d’in-

drets que tenim amagats per la nostra 

serra i que moltes vegades passen desa-

percebuts per nosaltres.  

La Penya La Serra 
Grup de Jota de Godall 
Joventut Godallenca 

Lo Godallenc 
Butlletí Informatiu de Godall 

JOVENTUT GODALLENCA: 

Volem compratir amb tots els lectors de 

“Lo Godallenc” la festa que vam reali-

tzar el passat dia 19 de març al Casal 

Municipal. Es tractava de la Festa del 

Semàfor. Aquesta festa consisteix en 

portar enganxat un gomet de color de-

penent de l’estat sentimental en el que 

estigui cada persona. Verd per als sol-

ters, roig per als que tenen parella i groc 

per als que no se sap… 
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“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

 

 

 

L’Agrupació Musical de Godall (AMG) és una 

de les associacions més, que conforma el 

teixit associatiu del nostre municipi, prova del 

nostre dinamisme  social i cultural.  

Des de fa més de 30 anys, i, gràcies a la inicia-

tiva d’uns pares que van voler iniciar als seus 

fills en l’activitat musical existeix aquesta 

associació que a través de l’Escola forma als 

seus músics, a través de la banda Juvenil 

mostra l’evolució d’aquests i amb la banda 

propiament dita, delecta als godallencs amb 

la seva música mitjançant un seguit de con-

certs i audicions al llarg de l’any. 

L’Escola de Música de l’AMG, disposa d’un 

professorat, una programació i una oferta 

educativa com la d’una Escola reglada i reco-

neguda, tot i que per diferents circumstàn-

cies no ho és.  

Actualment la banda la conformen 47 músics 

i l’Escola compta amb 29 alumnes i ofereix la 

següent oferta educativa:  

- A partir de 3 anys (Sensibilització), es treba-

llen els sons i ritmes, despertant la sensibili-

tat musical dels nens (dues hores setmanals)  

- A partir de 6 anys (Iniciació), s’estudia llen-

guatge musical (dues hores setmanals) i cant 

coral. 

- Des dels 7 i fins als 12 anys, s’estudia: llen-

guatge musical, instrument, i acompanya-

ment de piano (dues hores, 1 hora, i 15 mi-

nuts, un cop al mes) 

-A partir dels 12 i fins als 18 anys (dels 18 

anys endavant és lliure assistir a les classes. 

S’assisteix als assajos setmanals): s’estudia 

llenguatge musical i instrument. 

-  Classes per a adults de llenguatge musical i 

instrument 

L'organització, com deiem, és la mateixa que 

la d'una Escola reconeguda, cada any és un 

curs que segueix el calendari escolar i els seus 

alumnes realitzen dues o tres audicions públi-

ques, al llarg de l’any.   

Des de fa alguns anys, i per decisió 

unànime de la Junta de l’AMG amb el 

suport dels socis, a través d’una as-

semblea general, als dotze anys, els 

alumnes s’envien a la prova d’accés a 

grau professional al Conservatori de 

Música de la Diputació de Tarragona 

a Tortosa. Aquesta prova obre el camí 

per entrar a formar part de la banda 

de l’AMG, com a músic i, a més, aque-

lls alumnes que ho desitgen conti-

nuen els seus estudis musicals dei-

xant el grau mitjà i encarant el grau 

profesional.  

Activitats de gener a març de 2016 

*El 5 de gener va començar l’any re-
bent i acompanyant a Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient, oferint música 
a una de les nits més màgica de l’any. 
*El 7 de febrer, cercavila acompan-

yant la rua infantil del Carnaval fins al 

Casal Municipal, on es va celebrar la 

festa per als infants.  

*El 12 de març: acte d’inauguració de 

la Fira de l’Oli i l’Espàrrec, cercavila i 

petit repertori musical.  

*Divendres 18 de març, audició dels 

alumnes de l'Escola de Música de 

l'AMG, músics i de la Banda Juvenil 

*Divendres Sant (25 de març) Un any 

més la banda de l’Agrupació Musical 

de Godall, es va traslladar el diven-

dres Sant a Sant Vicenç dels Horts per 

a participar en el concert de la Proce-

ssó de la Penitència. 

*Diumenge 27 vam participar de la 

tradicional Processó de l’Encontre. 

Processó pròpia del matí del dia de 

Pasqua en la qual es troben dos se-

guicis, l’un acompanyant la imat-

ge de Jesús, i l’altre la de la Mare 

de Déu. 

L’Encontre, a Godall, té lloc a la 

Plaça Major on s’entonen himnes 

litúrgics i la Mare de Déu acostu-

ma a fer unes salutacions molt 

cerimonioses entre mostres 

d’alegria: trets i banda de música. 

Aquesta processó té lloc a diver-

ses comarques catalanes i sembla 

que sorgí a la fi del s XVI substi-

tuint les representacions medie-

vals de Pasqua. 

La banda de l’Agrupació Musical 

de Godall ha acompanyat aquest 

any la processó, cosa que no feia 

des de fa força temps, i, ha estat 

tot un èxit. Música digna, solem-

ne i ben executada i implicació 

dels nostres músics. El 28 de maig 

tradicional Concert de Primavera 

a les 21’00 al Casal Municipal. 

El 29 de maig amb motiu de la 

celebració del Corpus la banda de 

l’AMG  Cercavila i processó. 

                                      Més informació 

Email: amgodall@gmail.com—Blog: amgodall.blogspot.com 
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MAIG 2016: 

Diumenge 29/05/2016: Campionat de Catalunya Senior (Castellà del Vallès). 

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

JUNY 2016: 

Divendres 03/06/2016: L’Agrupació Musical de Godall participarà en la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural. Reali-

tzarà una jornada de portes obertes a l’Escola i a totes les clases així com també a l’assaig, per mostrar la seva tasca i tot allò 

que oferixen. 

Dissabte 04/06/2016: Campionat Individual Infantil (Badalona). 

Diumenge 05/06/2016: 4ª Jornada Copa Montsià (Amposta). 

Dissabte 11/06/2016: 5ª Jornada Copa Montsià (Amposta). 

Diumenge 12/06/2016: Campionat de Catalunya de Clubs (L’Albagés). 

Dissabte 18/06/2016: Tirada Final de Curs Escola de Bitlles (Godall). 

Diumenge 18/06/2016: Final de la Copa Montsià (Amposta). 

Diumenge 19/06/2016: La Penya La Serra organitza la seva Festa Campera anual. En aquesta ocasió a la finca “La Carbonera” 

d’Ulldecona. Propietat del ramader Fernando Mansilla. 

JULIOL 2016: 

Dissabte 02/07/2016: 1ª Jornada Torneig “LLunes d’Estiu” a Godall. 

Dijous 07/07/2016: Trofeu commemoratiu al soci fundador “Fermin Millan” a Godall. 

Dissabte 09/07/2016: 2ª Jornada Torneig “LLunes d’Estiu” a Godall. 

Dissabte 16/07/2016: 3ª Jornada Torneig “LLunes d’Estiu” a Godall. 

Dissabte 23/07/2016: 4ª Jornada Torneig “LLunes d’Estiu” a Godall. 

Dissabte 30/07/2016: Final Torneig “LLunes d’Estiu” a Godall. 

AGOST 2016: 

Del 5 al 13 d’agost FESTES MAJORS DE GODALL en honor a Sant Salvador i Sant Roc. 

19, 20 I 21 d’Agost: 7ena Concentració Motera de Godall. Organitzada pel Club Esportiu Amics del Motor de Godall. 

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

electrònics durant la TERCERA setmana del mes d’agost. 

albiolsanti@gmail.com / ajtgodall@gmail.com 
 

AGENDA CULTURAL I ESPORTIVA: 

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 ACCENSI 

A. JUBILATS I PENSIONISTES 

PRESIDENT: FRANCISCO AGUIAR 

pacoaguiar@gmail.com 

CLUB DE BITLLES DE GODALL 

PRESIDENT: FRANCISCO AGUIAR 

ivori@telefonica.net 

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 

SOCIETAT CAÇADORS ST. SALVADOR 

PRESIDENT: JORDI MARTÍ 
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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

