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EDITORIAL 

Butlletí Informatiu de Godall 
LO GODALLENC        núm. 3/16 

Benvolgut godallenc/a; 

Després de l’estiu novament arriba l’època de l’escola i el treball qüotidià. I dintre d’a-

questa nova etapa també hi ha temps per a una nova edició del nostre butlletí informa-

tiu “Lo Godallenc”. En aquesta ocasió hi trobareu reportatges sobre els actes organi-

tzats per les entitats i associacions del poble. 

Hem d’estar satisfets del nostre teixit associatiu perquè activen al nostre poble amb un 

ventall cultural i esportiu extens on pràcticament tots els caps de setmana tenim activi-

tats per a poder participar i aquest proper trimestre no serà menys. 

Seguirem doncs treballant per la Cultura en la seva màxima expressió al nostre poble i 

aquesta eina que posem al vostre servei, servirà per a aproximar-la a tots els nostres 

veïns i veïnes. 

Hem  de fer menció també a un acte important dintre de les Jornades Culturals d’en-

guany i és que es farà la presentació del llibre de la col.lecció de Bàrbara i Jaume que 

parlarà dels nostres tradicionals carnavals, un acte que no us podeu perdre. 

Finalment comentar-vos que a la part  del darrera d’aquest butlletí hi trobareu l’agenda 

cultural i esportiva dels propers mesos.  

 

Moltes gràcies un cop més per la vostra col.laboració. 

 

       Regidoria de Cultura 

       Ajuntament de Godall 
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El F.C. Godall, comença la 
temporada a Tercera!!! 

“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

El F.C.Godall inicia una nova campanya 
esportiva en aquesta ocasió a la Tercera 
Catalana. 

RESULTATS PRIMERA VOLTA: 

04/02/2016 O. Mora Ebre—Godall (3-2) 

11/09/2016 Godall—Remolins Bítem (1-2) 

 

 

 

DADES DE L’EQUIP: 

 

F.C. GODALL “A” 

C/TALECA, 9 

NOM DEL CAMP: MUNICIPAL DE GODALL 

DIRECCIÓ DEL CAMP: C/POPMPEU FABRA 

PRIMERA EQUIPACIÓ:  

SAMARRETA VERDA—PANTALÓ NEGRE 

 

 

TEMPORADA  2016-2017 

Des de la nova Junta Directiva dels 
Amics del Motor de Godall volem agraïr 
a tots els socis, col.laboradors i go-
dallencs per participar en tots els nos-
tres actes i per a ajudar-nos a que tot 
vagi com és degut. Prometem continuar 
treballant per a que el pròxim any po-
guem seguir realitzant actes aquí al 
nostre poble. 

Adjuntem, seguidament unes fotos de 
la Setena Concentració Motera del pas-
sat agost al nostre poble i també de les 
carosses de festes majors. 

CLASSIFICACIÓ A 18/09/2016: 

  Punts G E P 

1.-  J. Catalonia 6  2 0 0 

2.– La Sènia 6 2 0 0 

3.– Aldeana 6 2 0 0 

4.– R. Bítem 6 2 0 0 

5.– Alcanar 6 2 0 0 

6.– Ampolla 3 1 0 1 

7.– Corbera Ebre 3 1 0 1 

8.– El Perelló 3 1 0 1 

9:- Pinell C.F. 3 1 0 1 

10.– Flix   3 1 0 1 

14.-  GODALL 0 0 0 2 

Els Amics del Motor de Godall. 
Inici d’una nova etapa 
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El C.Bitlles de Godall 

Lo Godallenc 
Butlletí Informatiu de Godall 

Quasi finalitzat l’estiu, tenim un munt de coses per poder contar-vos. 

Com ja us vam anunciar, el passat 4 de juny, es va jugar a Badalona el Campionat de Catalunya Infantil. Els nostres jugadors 

classificats van fer un excel.lent paper : Sara Arasa es va proclamar per segon any consecutiu,  

Campiona de Catalunya en cat. benjamina. María Rangel;  Cam-

piona de Catalunya en cat. alevina . Ainhoa Cardona; segona 

classificada en cat. benjamina. Joan Miquel Estivill i Julia Estivill, 

van quedar quarts en les seves  respectives categorías. Una 

magnífica actuació !!!! 

També els nostres menuts, van celebrar el 18 de juny la Tirada 

Final de Curs de l’Escola de Bitlles. Les classificacions de la jor-

nada van quedar de la següent manera : Sara Arasa ; 1ª classif. Ainhoa Cardona; 2ª classif. María Rangel; 3ª classif. Destacar la 

positiva  evolució de tots els jugadors, així com l’esforç, la voluntat  i les ganes  de tots per millorar i superar-se. ENHORABO-

NA !! Els jugadors van estar acompanyats de familiars  i van  gaudir tots junts d’un matí molt divertit : Tirada de Bitlles, entrega 

de diplomes i per finalitzar un bon esmorzar !!. 

També el Club Bitlles Godall, va voler fer un homenaje a un 

dels seus socis fundadors : Fermín Millán Vegué. Per aquest 

motiu  el  7 de juliol va reunir a tots els clubs de les nostres 

comarques, que sense excepció, van voler estar al costat del 

ex jugador del club. En aquesta jornada, es va aprofitar per 

nombrar a Fermín Millán Soci d’Honor del Club, en una emo-

tiva celebració. 

Destacar que 

l’equip guanyador 

de la jornada, va estar el Godall A ( ex equip de Fermín ), que van dedicar-li tots els 

trofeus aconseguits. El nostre club, ha tingut una activa participación en totes les Ti-

rades d’Estiu que s’han organitzat al llarg de les nostres comarques.  Tant a nivel 

d’equip com en classificacions individuals, el Club Bitlles Godall, s’ha emportat tro-

feus: el equips  Godall A, Godall B, Godall C , han quedat  guanyadors a diferents tira-

des i Jaume, Hipolit, Juanjo, Paqui, Angeles, Gemma, Mª Luz, Ana i Silvia han guanyat  trofeus en les tirades on han anat. El 

passat juliol, va tenir lloc a les pistes municipals de bitlles, el 5è Torneig Llunes d’Estiu, els nostres jugadors , un cop més, van 

estar brillants : Jaume Fandos, va ser 1r. en apartat masculí i Paqui Matamoros i Mª Luz Cañadas, 2ª i 3ª respectivament en 

apartat femení. També un any més vam comptar en participación infantil al torneig i va estar Ainhoa Cardona 1ª classificada en 

aquesta categoría. 

També durant les nostres Festes Majors , hem pogut organitzar 

diferents tirades: Tirada Infantil a la Plaça Major, Tirades de 

Dones a la Plaça i al Pub i la 10ª Tirada Intercomarcal de Fes-

tes.I ja finalitzant, el passat 3 de setembre, es va disputar a 

Bellpuig ( Lleida), el Gran Premi Catalunya – Supercopa de Ca-

talunya. Hi van participar : Campió Copa Generalitat, Campió 

Catalunya de Clubs, CB.Bellpuig ( equip local ), Selecció Catalunya Absoluta, Selecció de Catalunya sub-25 i aquest any per pri-

mera vegada, la Selecció Catalana Infantil. El Club Bitlles Godall, és el que va aportar més jugadors; Ana Muñoz ( Campiona del 

Circuit Individual ) a la Selecció Absoluta i Sara Arasa i María Rangel ( Campiones de Catalunya Benjamina i Alevina respectiva-

ment ) a la Selecció Infantil. 
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  El racó de l’escola i la guarderia 

“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

El Pla Pilot que vam iniciar el curs 

passat a la nostra Escola, aquest 

curs s’ha ampliat a 52 centres més 

de tot Catalunya, 8 dels qual es tro-

ben a les Terres de l’Ebre i ara ja es 

tracta d’un Pla Experimental de pri-

mer cicle d’Educació Infantil en es-

coles rurals.  

L’alumnat de primer Cicle d’Infantil 

va començar el dia 1 de setembre, i 

ja són set xiquets i xiquetes. Fan P2 

Xavi i la Clara i P1: Noa, Maia, Geor-

giana,  Anais i el més petit de tots 

Biel.  

Durant el curs poden matricular-se 

més alumnes, sempre a partir del 

mes en què fan 1 any. 

Al segon cicle d’Infantil i Primària 

mantenim la matrícula, som 29. 

Després d’uns dies d’adaptació i un 

cop han començat les classes, ja 

participen de diverses activitats de 

l’Escola: música, plàstica, psicomo-

tricitat, anglès, ... 

Les activitats d’aquest cicle tenen 

com a eix educatiu la vida quotidia-

na, el joc i l’experimentació. Els in-

fants aprenen jugant, experimentant, 

provant, buscant respostes, seguint 

el fil de la seua curiositat, compar-

tint, ...  

 

 

 

 

Tot això, atenent en tot moment les 

seues necessitats: àpats, canvi de 

bolquers, control d’esfínters, des-

cans, jocs, ,,, 

 

 

 

 

Durant el trimestre començarem els 

Padrins de Lectura, farem panellets, 

sortirem a reciclar, ... i per acabar 

vindran el Patges, cantarem nadales 

Sobre l’Escola de Godall i la Guarderia: 

C/ Molí, 42 de Godall 

Telèfon: 977 73 80 54 

http://www.xtec.es 

i, els altres anys, ens ve a veu-

re el Cagatió, esperem que 

aquest curs se’n recordi d’on 

estem.  
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Ja ha arrancat el nou curs i recordem les 

activitats que l’AMPA ha realitzat i 

col·laborat en aquests mesos d’estiu: 

ÚLTIM DIA DE CURS                                                                       

L’últim dia de curs l’AMPA va dur a l’es-

cola un gelat per a tota la canalla!  

CAMPUS ESTIU 2016 

Aquest any com vam anunciar l’AMPA 

va proposar un nou casal d’estiu. Enfo-

cat de manera més lúdica: esports, ex-

cursions amb bicicleta, piscina... dife-

rents activitats divertides i alhora enri-

quidores per a tots ells. Amb ventall 

d’edat i descomptes per als socis que va 

tenir molt bona acollida. Agraïm a 

l’Ajuntament de Godall la seva 

col·laboració i com no a totes les famí-

lies per fer que aquest campus 2016 fos 

un èxit de participació.  

FESTES MAJORS 

 

 

 

 

 

La tarda de la menjada del bou, al ma-

teix dipòsit ens va visitar “Un mag”, que 

amb els seus trucs de màgia ens va dei-

xar bocabadats.  

També l’Ajuntament aquest any va pre-

parar una festassa amb inflables d’ai-

gua, música i obsequis per a tots els 

participants. Un dia de calor però tots 

mullats s’ho van passar d’allò més bé. Hi 

va haver des de la típica piscina per a la 

canalla més petita, com tobogans de 

diferents altures.  Tot un encert per 

aquest dia de calor! 

Les Activitats de l’AMPA de Godall: 

Lo Godallenc Butlletí Informatiu de Godall 

ampagodall@gmail.com 
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Un any més la A.C. T. La Serra de Godall ha organitzat les 8enes Jornades 

Culturals al nostre poble.  D’aquesta manera donarem per concluides les 

activitats organitzades durant l’any 2016. Adjuntem tot seguit la programa-

ció que hem preparat per a aquesta edició i que com sempre volem que hi 

col.labori tothom, grans i menuts. 

JORNADES CULTURALS A GODALL 

PROGRAMACIÓ VIII Jornades Culturals 

Divendres, 30/09/2016: 

18:30 hores: Obertura Exposició “El Montsià, poble i gent, paisatges i 
cultura”. Al Centre d’Interpretació de la Serra de Godall. 

Dissabte, 1/10/2016: 

15:00 hores: Concurs de guinyot (inscripció 2€ per parella). Hi haurà 

servei de barra. 

18:30 hores: Presentació del llibre de Núria Ibáñez “El Montsià de Bàr-
bara i Jaume” dedicat al nostre poble i en especial al nostre carnaval. 
L’acte es farà al Centre d’Interpretació de la Serra de Godall. 

20:05 hores: Encierro de carretilles i en acabar carretó embolat per 
als més joves a la plaça de la cooperativa. 

Entrada a l’espectacle de la nit: Preu entrada acte 3€ 

21:30 hores: Sopar de sobaquillo (Entrepà més refresc 4€) 

22:30 hores: Bingo 

23:00 hores: Nit de teatre. Amb l’obra “LA DOBLE VIDA DE JOHN”. A 
càrrec del Grup de teatre Tempo de Sant Jaume d’Enveja. 

Entrada General 3€. Hi haurà servei de barra. 

Diumenge, 2/10/2016: 

De les 11 fins les 13 hores: Jocs Tradicionals amb la col.laboració del 
Museu de les Terres de l’Ebre. 

Durant el matí també hi haurà concurs de dibuix . 

18:00 hores: Conferència amb el tema: “La selecció del bou per als 
festejos populars” a càrrec de José Badia Salvador, propietari de la 
ramaderia Xiclà d’Onda (Castelló). 

19:15 hores: Repàs de la temporada. Fi del primer cicle. 

19:30 hores: Entrega del Premi “La Serra” al Reconeixement . 

19:35 hores: Entrega dels premis “La Serra” als actes taurins de les 
Festes Majors 2016. (Millor tarda de vaques - Millor vaca -  Millor bou 
en puntes i Millor bou embolat). 

 

 

Grup de Jota de Godall 

Lo Godallenc 
Butlletí Informatiu de Godall 

 

Un any més des de la Jota de Godall 

invitem a tots i totes a gaudir d'un 

dia tan especial per a nosaltres com 

és el de la VII Trobada de Jotes a Go-

dall. Un dia en què diversos grups de 

jota i gent del poble ens acompanyen 

per gaudir d'un dia de germanor amb 

el dinar i la ballada, on es mostra tot 

l'esforç que posem dia a dia per la 

nostra associació. Un dia de nervis, 

emocions i sentiments que ens acom-

panyen en tot moment, amb el 

desig de què tots vosaltres ho gaudiu 

tant com ho fem nosaltres. Des d'aquí 

agrair a tots els col·laboradors i als 

grups que ens acompanyaran: l'Aldea, 

Amposta, Pinell de Brai, Sant Jaume, 

Sant Carles de la Ràpita, Deltebre i 

Paüls, sense ells no seria possible.  

 

 

 

 

La Penya La Serra de Godall, organitza 

per 8è any consecutiu les Jornades  

Culturals a Godall 
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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 asso-

ciatiu del nostre municipi, prova del nostre dinamisme  social i cultural.  

Activitats realitzades: 

Si durant l’any des de l’AMG es realitzen els diferents cursos, des de l’Escola 

de Música, concerts i alguna sortida, l’estiu  és també un moment d’activitat. 

Al juliol vam podem gaudir de les 6 Jornades Musicals (del 4 al 16 de ju-

liol). Es van realitzar un seguit d’activitats gratuïtes (batucades, tallers, cine-

ma, iniciació a la música per als més petits, etc.). Les Jornades estan pensa-

des i obertes a tot tipus de públic (sigui o no membre de l'AMG) tot i que amb 

places limitades, i, tenint preferència els alumnes i músics de l’AMG. El darrer dia es va fer el concert de cloenda a 

la Plaça del Pou Bo. Les Jornades foren un éxit com sempre, de participants, i, de públic assistent al concert de 

cloenda. 

Durant la Festa Major (el 7 d’agost) vam poder delectar-nos en el ja tradicional 

concert de Festa Major, tot i que aquesta edició fou un xic especial ja que no 

va dirigir el concert el director de la banda, el Sr. Fernando Guarch, per motius 

de salut i ho feia Jaume Eixemeno, professor de saxo de la nostra Escola. La 

segona raó que el feia tan especial, era perquè commemoràvem 30 anys de 

la nostra formació, que començava la seva singladura oferint la seva primera 

cercavila en motiu de la Festa Major de l’any 1986. El concert vindria després, 

aquell mateix any, per Santa Cecí-

lia. 

Després de les Festes Majors venien uns dies de descans per als nostres 

músics i al setembre ja vam participar del 11 de setembre, Diada Nacio-

nal de Catalunya. La banda de l’Agrupació Musical de Godall oferia, a la 

Plaça de l’Església, el tradicional repertori de música tradicional catalana 

per commemorar aquest dia tan especial per als catalans. 

Properes activitats: 

Passeig Poètic-Musical, 25 de setembre. A partir de les 17’00 de la tarda. L’Agrupació Musical de Godall, partici-

parà d’aquesta activitat. Es tracta d’un Itinerari a peu, que comença al Pou Bo de Godall  fins a l’Àrea d’Oliveres 

Mil·lenàries del Pou de les Piques. Al pas per diferents pous hi haurà lectura de poemes (gràcies a la participació 

en l’esdeveniment d’Edicions Godall), petit repertori musical a base de duets o trios de diferents instruments i en 

arribar a l'àrea d'oliveres mil·lenàries, concert  i lectura de més poemes. L’esdeveniment està inclòs dins de les Jor-

nades Europees del Patrimoni, sota el lema: Patrimoni de tothom: arbres amb història, organitzat per la Manco-

munitat de la Taula del Sénia i l’Ajuntament de Godall. 

L’Àrea d’Oliveres Mil·lenàries del Pou de les Piques, acollirà el  concert final d’aquest esdeveniment, un espai 

que ja ha acollit en dues ocasions més a la banda de l’Agrupació Musical de Godall. 

Una vegada més la tradició del conreu de l’olivera al nostre petit municipi des de temps molt llunyans i la tradició de 
la música de banda es donaran la mà i oferiran un espectacle cultural únic.  
 
Tenint com a escenari uns arbres que han viscut centenars d’anys, essent testimoni de tot tipus d’esdeveniments 
segur que no els sorprendrà la música de la nostra banda amb la seva màgia i singularitat.  
 
Música, paisatge i cultura popular ens acaronaran suaument i ens proporacionaran un espectacle extraordinari i ori-
ginal, que no us podeu perdre de cap manera. 

 

L’AGRUPACIÓ MUSICAL DE GODALL 
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SETEMBRE 2016: 

Diumenge 18/09/2016: Dia de la Bicicleta. Organitza AMPA de Godall. 

Diumenge 18/09/2016: Partit de futbol entre  La U.E. “A” Sant Jaume d’Enveja –Godall 

Dissabte 24/09/2016: Trobada de Grups de Jota a Godall. 

Diumenge 25/09/2016: Passeig Poètic-Musical. Jornades Europees de Patrimoni “Àrbres amb Història”.  

Diumenge 25/09/2016: Partit de futbol entre  el F.C. Godall—Alcanar C.D. “A” 

Divendres 30/09/2016: JORNADES CULTURALS, organitzades per la A.C.T. “La Serra” de Godall.  

OCTUBRE 2016: 

Dissabte 01/10/2016: JORNADES CULTURALS,organitzades per la A.C.T. “La Serra” de Godall.  

Diumenge  02/10/2016: JORNADES CULTURALS,organitzades per la A.C.T. “La Serra” de Godall.   

Diumenge 02/10/2016: Partit de futbol entre l’Ampolla C.F. “A” - F.C. Godall 

Diumenge 09/10/2016: Partit de futbol entre el F.C. Godall - Roquetenc C.D “A”  

Diumenge 16/10/2016: Partit de futbol entre el Flix J.D “A” - F.C. Godall 

Dissabte 22/10/2016: Festa Pre Castanyada Party.  Organitzada per l’Associació de Joves de Godall. 

Diumenge 23/10/2016: Partit de futbol entre el F.C. Godall - Santa Bàrbara cCF “A” 

Diumenge 30/10/2016: Partit de futbol entre el F.C. Godall - La Sènia C.F. “A” 

NOVEMBRE 2016: 

Diumenge 06/11/2016: Partit de futbol entre Perelló C.E. “A” - F.C. Godall  

Diumenge 13/11/2016: Partit de futbol entre F.C. Godall  - F.C. Villalba “A” 

Diumenge 20/11/2016: Partit de futbol entre Jesus i Maria U.D. “B” - F.C. Godall  

Dissabte 26/11/2016: Concert de Santa Cecília de l’Agrupació Musical de Godall. 

Diumenge 27/11/2016: Partit de futbol entre el F.C. Godall—Aldeana U.E “A” 

DESEMBRE 2016: 

Dissabte 3/12/2016: Primera Audició del curs de l’Escola de Música i la Banda Juvenil de l’Agrupació Musical 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 de novembre. 

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: J. RAMON ALBIOL 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 

                 A/E: turismegodall@gmail.com 

GODALL SERRA DE PAISATGES 

mailto:turismegodall@gmail.com

