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EDITORIAL 

Butlletí Informatiu de Godall 
LO GODALLENC        núm. 4/16 

Benvolgut godallenc/a; 

Arribem ja a la fi d’un nou any i amb ell a les esperades festes nadalenques, on l’il.lusió 

d’aquestes dates ompliran les nostres cases.  

Moment de presentar-vos aquest nou butlletí informatiu “Lo Godallenc” on hi trobareu 

un grapat de cròniques i una amplíssima agenda cultural demostrant un cop més el 

magnífic dinamisme cultural que tenim al nostre poble gràcies a la bona feina realitzada 

per  totes les nostres entitats. 

Des de l’àrea de Cultura estem molt satisfets per la bona acollida que està tenint aquest 

butlletí, ja que per a aquesta nova edició quasi bé totes les associacions hi han volgut 

participar d’una forma o altra. 

Treballarem per tal de seguir aproximant als godallencs i godallenques la feina de les 

nostres entitats i us animem a tothom a que sigueu partícips de les activitats que al llarg 

de l’any es van organitzant al nostre poble. 

Finalment i aprofitant que ja s’aproximen les festes de nadal, volem desitjar-vos unes 

bones festes i un pròsper any nou 2017. 

 

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

 

 

       Regidoria de Cultura 

       Ajuntament de Godall 
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El F.C. Godall, segueix últim 
a la classificació de la 
Tercera Catalana grup 1 

“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

RESULTATS PRIMERA VOLTA: 

18/09/2016 Sant Jaume “A” - F.C. Godall (3-2) 

25/09/2016 F.C.Godall - Alcanar “A” (2-3) 

02/10/2016  Ampolla “A” - F.C.Godall (7-1) 

09/10/2016 F.C.Godall - Roquetenc “A” (2-1) 

16/10/2016 Flix “A” - F.C.Godall (2-1) 

23/10/2016 F.C.Godall - Santa Bàrbara “A” (1-2) 

30/10/2016 F.C.Godall - La Sènia “A” (1-5) 

06/11/2016 Perelló “A” - F.C.Godall (1-1) 

13/11/2016 F.C.Godall - F.C. Villalba “A” (1-2) 

20/11/2016 Jesus i Maria “B” - F.C.Godall (3-1) 

27/11/2016 F.C.Godall - Aldeana “A” (suspès) 

 

 

 

El F.C.Godall prepara per al proper dia 6 de ge-
ner del 2017 (dia de reis) una sessió de ball al 
Casal Municipal a càrrec del Trio Onda. 
 

Un cop iniciada la nova etapa dels Amics del 
Motor, estem treballant per tal de poder 
organitzar tot un grapat d’activitats durant 
l’any. I en concret aprofitant les properes 
festes de nadal col.laborarem amb l’Associa-
ció de Pares i Mares de Godall amb el Parc 
de Nadal, organitzant un berenar per als 
més menuts i alguna que altra activitat més, 
ja que ells han de ser el futur de la nostra 
població a més a més participarem activa-
ment amb l’arribada del Pare Noël amb una 

rua pel poble amb motos. 

 

 

CLASSIFICACIÓ A 27/11/2016: 

  Punts G E P 

1.-  La Sènia 27  9 0 3 

2.– Aldeana 27 8 3 1 

3.– J i Maria 24 7 3 2 

4.– R. Bítem 24 8 0 4 

5.– Alcanar 24 7 3 2 

6.– O. de Móra 24 8 0 4 

7.– Ampolla 23 7 2 3 

8.– Sant Jaume 18 6 0 6 

9:- Pinell C.F. 16 5 1 6 

10.– Roquetenc  15 5 0 7 

18.-  GODALL 4 1 1 10 

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

Lo Godallenc 
Butlletí Informatiu de Godall 

 

Arriba el fred, i el ritme i les caràcterístiques de les competicions han canviat. 

 

Després d’un estiu on la majoria dels compromisos i competicions del Club de Bitlles Godall, han estat de caire 

més festiu, passem a totes les competicions oficials. 

El passat mes de setembre va començar la Lliga Territorial “ Terres de l’Ebre “ de 1ª i 2ª divisió, on el club partici-

pa amb 2 equips a 1ª div ( Godall A i Godall B ), i 3 equips a 2ª divisió ( Godall C, Godall D i Godall Femení ). 

La 1ª jornada de 2ª div., es va disputar a les pistes de l’Aldea, i la 1ª jornada de 1ª divisió, a Amposta.  

 

En aquests moments, i disputades les primeres quatre jornades,en 1ª divisió,  el Godall A, és 4t en la classificació d’equips i el Godall B, 7è. 

En la classificació individual destaca Jaume Fandos ( Godall A ) en 1ª posició. 

A 2ª divisió, el Godall C, és 5è però empatat a punts amb el 4t. classificat.  En individual, cal destacar les classificacions de Miguel García 

( Godall C ) en 8ª posició i d’Àngeles Bouso ( Godall C ),en 11ª, però és la primera dona classificada. 

Així mateix al mes d’octubre, es va començar la Lliga Catalana on al grup 4, participem amb 1 

equip. 

La 1ª jornada del CB.Godall es va jugar a Godall contra l’equip d’Amposta, al que va guanyar les 

dues partides. Cal destacar l’actuació de Mª Luz Cañadas, que va aconseguir fer la puntuació 

máxima en el primer partit ( 90 punts ). 

En aquest moment, i després de disputades tres jornades, el Godall, és 2n. classificat , empatat 

amb el primer ( La Galera ). I en individual, destacar la excel.lent  puntuació de Ana Mª Muñoz que 

encapçala la classificació del grup 4. 

També aquest passat mes d’octubre, va començar un nou curs de l’Escola de Bitlles, podem dir 

que gaudirem de tres noves jugadores i esperem que puguen disfrutar molt amb tots nosaltres. Benvingudes !!!!! 

Com deiem al començament, ja tenim aquí totes les competicions oficials organitzades per la Federació Catalana de Bitlles, i a més a més de 

les diferents lligues, s’ha jugat la 1ª jornada dels circuits individuals, una competició on  tan bons resultats hem obtingut i on el nostre club, és 

un dels clubs de tota Catalunya, qué més jugadors aporta a la competició ( 9 infantils i 11 seniors ). La primera jornada infantil, es va jugar a 

Godall, i va ser la seu de Catalunya en acollir més participants. 

Les clasificacións obtingudes després d’aquesta primera jornada, no podríen ser millors :  

En cat. benjamina, Marina Villalbi és 5ª. En cat. alevina, Sara Arasa encapçala la classificació, 

seguida per María Rangel en 2ª posició. En aquest  moment, totes les jugadores del circuit infan-

til, están en llocs per poder disputar el Campionat de Catalunya Infantil. 

En cat. senior, destacar les actuacions de Ana Muñoz 2ª classificada, Paqui Matamoros 3ª i Mª 

Luz Cañadas 11ª ( d’un total de 65 participants de tota Catalunya ). En cat. masculina, destaca la 

16ª posició de Hipolito Meiriño d’un total de 313 participants. 

 

 

Proximament, el dia 27 de novembre, Godall acollirà la 2ª jornada del circuit senior, i els nostres menuts, es desplaçaran a La Sénia el dis-

sabte dia 26. 

 Esperem en properes edicions, fer-vos partícps també, de noves il.lusions i bons resultats. 
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  El racó de l’escola i la guarderia 

“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

Al primer Cicle d’Infantil, ja estem tots adap-

tats i tenim un nou alumne, es diu Mihai i ja 

som 8. A més, durant aquest trimestre i part 

del que ve estarem acompanyats per Ivet, 

que està estudiant el Cicle Superior de Tèc-

nic d’Educació Infantil i està fent les pràcti-

ques amb nosaltres, estem molt contents. 

Ara ja toca treballar i entre altres coses  hem 

començat a fer diferents activitats. Hem 

treballat el color roig, la tardor, ... 

Amb els xiquets i xiquetes de 2n Cicle d’in-

fantil i Cicle Inicial hem fet  música, anglès, 

plàstica i psicomotricitat i activitats de tardor 

amb caragols: 

 

 

 

I per Halloween, la  mare de Vega i Maya, 

ens va ajudar a fer uns cupcakes molt te-

rrorífics. 

Estaven molt bons! 

Però a nosaltres ens agrada molt celebrar 

“La Castanyada”, i així ho vam fer; al matí 

vam fer panellets i els més grans de l’escola 

els van portar al forn i a la tarda ens van 

explicar un conte. Qui va voler va venir vestit 

de castanyer o castanyera i vam menjar 

panellets i castanyes. 

Com altres cursos hem començat  l’activitat  

“Padrins de Lectura”. La padrina de 1r Cicle  

és Keila, cada 15 dies, en divendres ens 

llegeix un conte. 

També hem estrenat un cuc fantàstic al pati 

de l’escola per poder jugar tots junts. 

 

 

 

 

Per acabar el trimestre el dia 22 al 

matí vindran els Patges a recollir les 

cartes per al Reis Mags i els hi canta-

rem Nadales. 

Les famílies també estan invitades. 
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l’AMPA de Godall, organitza un any més les activitats nadalenques:  

Lo Godallenc Butlletí Informatiu de Godall 

COL.LABOREN; 

* Associació Jubilats i Pensionistes de Godall            * Jocs Estadi Royes 

* Associació Mestresses de Casa de Godall                * Agrupació Musical de Godall 

* Cooperativa Agrícola de Godall                                  * Associació Amics del Motor de Godall 
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Les Mestresses de Casa de Godall, van 
participar amb la gravació del programa 
de Canal 21 “Gent del Barri”, per a la oca-
sió van cuinar una cassola de tords a la 
vinagreta. Tanmateix aquest any vam 
estar presents a la Trobada de Dones de 
la comarca del Montsià que es va realizar 

a la població dels Muntells. 

Volem informar que aquestes properes 
festes de nadal col.laborarem amb l’AMPA 
de Godall en les activitats del Parc de 

Nadal. 

Finalment tenim preparat per al dia 11 de 
desembre el tradicional berenar de nadal 
amb les nostres socies, on també realitza-
rem una sessió de bingo solidari que com 
tots els anys destinarem la recaptació a la 

Marató de TV3. 

Grup de Jota de Godall 

Lo Godallenc 
Butlletí Informatiu de Godall 

 

Des del Grup de Jota de Godall, volem donar un 

any més les gràcies a totes aquelles persones que 

van fer possible que la VII Trobada de Jotes  del 

passat 24 de setembre fos tot un èxit.  

Són moltes les coses que s’ha de preparar per 

poder gaudir d’un dia com aquest. Des dels prepa-

ratius de la junta, mesos abans de la trobada, fins 

a les persones que vénen a gaudir-ho aquell dia, 

tant al dinar com a la ballada.  

De bon de mati, ja comencem amb els preparatius 

i activitats del dia, tot això gràcies a totes aquelles 

persones que vigilen al detall que els grups de jota 

i la gent assistent es sentin com a casa i no els falti 

de res. És un plaer i un orgull poder comptar amb 

tot aquest suport.  

També agrair a tots els grups de jota que un altre 

cop van voler assistir al nostre poble per fer realitat 

aquest dia: l’Aldea, Amposta, Pinell de Brai, Sant 

Jaume, Sant Carles de la Ràpita, Deltebre i Paüls. 

Sense passar per alt l’agraïment, per descomptat, 

de tots els balladors i balladores del nostre Grup 

de Jota, els quals una altra vegada vam acabar 

l’últim ball amb el somriure a la boca i amb l’orgull i 

satisfacció de formar part del nostre grup.  

A partir d’aquí, no parem la nostra festa i conti-

nuem fent trobades pels pobles del nostre voltant. 

Aprofitant les dates, també repetim per Nadal el 

sorteig d’una cistella valorada amb més de 200€, 

esperem que aquesta alegri les festes a algú.  

Des de “Lo Godallenc” també aprofitem per invitar 

a tots aquells que vulguin formar part del nostre 

grup de Jota a formar-ne part i augmentar una de 

les associacions culturals del nostre poble.  

Bones festes a tots i totes!" 

 

         Les Mestresses de Casa 
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“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

S’acaba l’any i amb ell les activitats organitzades des de l’Agrupació Musical de Godall, abans d’anunciar-vos quines seran les activitats per 

cloure aquest any 2016, ens agradaria fer una petita referència a una activitat en la què va participar la nostra associació i que fou el  Pas-

seig Poètic-Musical del passat 25 de setembre. Com recordareu, es va realitzar un Itinerari a peu, que començà al Pou Bo fins a l’Àrea 

d’Oliveres Mil·lenàries del Pou de les Piques. Al pas per diferents pous hi va haver lectura de poemes (gràcies a la participació en l’es-

deveniment 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 i un tast d’oli. 

L’esdeveniment estava inclòs dins de les Jornades Europees del Patrimoni, sota el lema: Patrimoni de tothom: arbres amb història, 

organitzat per la Mancomunitat de la Taula del Sénia i l’Ajuntament de Godall. 

Fou un èxit en tots els sentits, per l’assistència de públic, la qualitat de la música oferta pels diferents músics de l’Agrupació Musical de Go-

dall i per la qualitat dels poetes, llàstima que començava a fer la tarda curta i es va acabar l’esdeveniment pràcticament a fosques. De cara 

properes edicions potser s’hauria de mirar de fer quan encara la tarda és més llarga i segur que lluiria més. Música, cultura, poesia i paisat-

ge, unides per gaudir i desconnectar.  

 

 

 

 

 

 

 

Activitats novembre  

26 de novembre: Concert en honor a Santa Cecília. A les 17’00 hores passa carrers anant a recollir als nous músics que passen a formar 

part de la banda de l’Agrupació Musical de Godall. A  les 18’00 missa en honor a Santa Cecília i a les 20 hores concert al Casal Municipal 

amb un excel·lent i variat repertori: el pasdoble Pepita Greus, música de cinema amb My Fair Lady, Suite Catalana (recull de peces tradi-

cionals catalanes) i no continuem per no desvetllar l’encís del concert, millor que l’aneu a escoltar. 

 

Activitats desembre 

2 desembre:  a les 20’00 h audició al Casal Municipal a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música i músics de l’Agrupació Musical de Go-

dall. 

3 de desembre: a partir de les 21’30 h, sopar de germanor per celebrar Santa Cecília, amb un menú excel·lent, preparat pels cuines habi-

tuals (Marga Sol, Joaquín Ralda y Joaquín Bonavila), bingo solidari per a col·laborar amb la Marató de TV3 i música “mogudeta” de la mà 

dels nostres DJ locals.  

Una nit inoblidable per compartir inquietuds, músics i acompanyants, i, per acabar les activitats de l’any. En retrobarem el 5 de gener de 

2017 en què la banda de l’Agrupació Musical de Godall, posarà música a la nit més màgica de l’any. 

BON NADAL!!!!!  

 

 

L’AGRUPACIÓ MUSICAL DE GODALL 
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L’Associació de la Gent Gran de Godall, va realitzar 
un viatge el passat dia 24 de setembre a Castelló, 
Marina d’Or i  Penyíscola. Va ser un dia molt bonic, 
de germanor i que a tots els que hi van participar els 
va agradar molt la organització. Adjuntem un parell 

de fotos del viatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estem organitzant per al proper dia 6 de desembre el 
tradicional dinar que tots els anys realitzem per cele-
brar les properes festes de nadal. Tots els interes-
sats us podeu posar en contacte amb nosaltres i 

reservar la vostra plaça per a aquest dinar. 

 

 

 

 

 

Tanmateix informem a la gent del nostre poble que el 
Casal de la Gent Gran està obert totes les tardes de 
la setmana (de dilluns a diumenge) de les 16:30 fins 

les 19 hores de la tarda. 

 

La Penya La Serra: 

Lo Godallenc 
Butlletí Informatiu de Godall 

El primer diumenge de setembre vam realitzar la diada del soci i del 
col.laborador. Fem un dinar de germanor, bou estofat, i passem el dia a l’àrea 
de medi ambient. Enguany ens van acompanyar a part  dels membres de l’Agru-
pació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre, el Sr. Josep 

Albà, tècnic de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

El passat mes d’octubre realitzàvem  per vuitè any les Jornades Culturals al 
nostre poble. Va ser tot un cap de setmana ple d’activitats, (concurs de guinyot, 
activitats infantils, exposicons, conferències, jocs tradicionals, teatre, etc…). A 
més a més vam fer entrega del premi “La Serra al Reconeixement” que en 
aquesta edició va otorgar-se al soci Miguel Lobato, per la seva afició, dedicació i 

col.laboració de forma sempre desinteresada en vers la nostra entitat.  

 

 

 

 

 

 

 

Finalment informar-vos que hem tingut renovació de la Junta Directiva, quedant 

així la nova direcció: 

President: Santi Albiol 
Vicepresidenta 1a: Mireia Millán 
Vicepresident 2n: Diego Ferré 
Administradora: Marilina Albiol 
Vocals: Oriol Ralda, Andreu Sancho, Àngel Sànchez, Aaron Sancho, Marga Sol 
i Lluís Martí. 

 

També us volem avançar que ja tenim escollides les dates de les activitats que 
realitzarem el proper any 2017. Ja les anirem desglossant amb propers butlletins 

informatius. 

 

 

       La Gent Gran de Godall 
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“Lo Godallenc” Butlletí Informatiu de Godall 

AGENDA CULTURAL I ESPORTIVA: 
DESEMBRE 2016: 

Divendres 02/12/2016: Primera Audició dels alumnes de l’Escola de Música i  músics de l’Agrupació Musical de Godall. 

Dissabte 03/12/2016: Escola de Bitlles. (Pistes Municipals de Godall). 

Dissabte 03/12/2016: Sopar de Santa Cecília. Tot seguit música Dj’s. Organitza: Agrupació Musical de Godall. 

Diumenge 04/12/2016: 6ª Jornada de Segona Divisió de Bitlles. (Es juga a Amposta). 

Dimarts 06/12/2016: Dinar de socis. Actuació Grup de Rondalla “Els Tigres del Sèrvol”. Organitza: Associació de Gent Gran de Godall. 

Dissabte 10/12/2016: Escola de Bitlles. (Pistes Municipals de Godall). 

Dijous 08/12/2016: Dinar i ball de nadal. Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes de Godall. 

Diumenge 11/12/2016: 6ª Jornada de Primera Divisió de Bitlles. (Es juga a Amposta). 

Diumenge 11/12/2016: Partit de futbol entre Corbera d’Ebre, C.F “A” - F.C. Godall 

Diumenge 11/12/2016: Berenar de nadal i bingo solidari Marató TV3. Organitza: Mestresses de Casa de Godall. 

Dissabte 17/12/2016: Tirada de Nadal de l’Escola de Bitlles. (Pistes Municipals de Godall). 

Dissabte 17/12/2016: Festa Xmasparty.  Organitza: Associació de Joves de Godall.  

Diumenge 18/12/2016: 7ª Jornada de Segona divisió de Bitlles. (Es juga a Jesús - Tortosa) 

Diumenge 18/12/2016: Partit de futbol entre el F.C. Godall - Jesus Catalonia, C.F “A” 

Dissabte 24/12/2016: Arribada del Pare Noël. Organitza: Associació de Pares i Mares de Godall. 

Divendres 29/12/2016: Parc Infantil de Nadal. Organitza: Associació de Pares i Mares de Godall. 

Disssabte 30/12/2016: Parc Infantil de Nadal. Organitza: Associació de Pares i Mares de Godall. 

 

GENER 2017: 

Dijous 05/01/2017: Arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient. Organitza: Associació de Pares i Mares de Godall. 

Divendres 06/01/2017: Sessió de Ball a càrrec del Trio Onda. Organitza: F.C. Godall. 

Dissabte 07/01/2017: Escola de Bitlles. (Pistes Municipals de Godall). 

Diumenge 08/01/2017: 7ª Jornada de Primera divisió de Bitlles. (Es juga a Vinaròs). 

Diumenge 08/01/2017: Partit de futbol entre el Pinell, C.F - F.C. Godall 

Dissabte 14/01/2017: Escola de Bitlles. (Pistes Municipals de Godall). 

Diumenge15/01/2017: 8ª Jornada de Segona divisió de Bitlles. (Es juga a Godall). 

Diumenge 15/01/2017: Partit de futbol entre el F.C. Godall - l’Ametlla de Mar, S.C.E.R. “A” 

Dissabte 21/01/2017: Escola de Bitlles. (Pistes Municipals de Godall). 

Diumenge 22/01/2017: 8ª Jornada de Primera divisió de Bitlles. (Es juga a Jesús - Tortosa). 

Diumenge 22/01/2017: Partit de futbol entre el F.C. Godall - Olimpic de Mora d’Ebre, C.E. “A” 

Dissabte 28/01/2017: 3ª Jornada Circuit Infantil de Bitlles. (Es juga a Jesús - Tortosa). 

Diumenge 29/01/2017: 3ª Jornada Curcuit Senior de Bitlles. (Es juga a Amposta i Masdenverge). 

Diumenge 29/01/2017: Partit de futbol entre el  Remolins Bítem, U.E, “A” - F.C. Godall  

 

 

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

electrònics durant la PRIMERA setmana del mes de febrer. 

albiolsanti@gmail.com / ajtgodall@gmail.com 
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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

