GODALL – 14ena Fira de l’oli i l’espàrrec 11 i 12 de Març de 2017
PROGRAMACIÓ:
Durant el dissabte, 11 de Març de 2017: (De 9:30 a 14 h. i de 16 a 20 h.)
09:30 h. Obertura del recinte firal.
09:30 h. Esmorzar popular fins les 11:30 hores (preu tiquet: 2 €)
11:00 h. 11ª Tirada Intercomarcal de Bitlles “Fira de l’Oli” a les pistes municipals.
12:30 h. Inauguració de la 14ena Fira de l’oli i l’espàrrec, a càrrec del
Sr. Alfredo Ralda Curto, que conjuntament amb el seu germà Pierre, han creat el projecte
Ralda & Friends i també es Director de l’empresa Schwarz Kitchen Selection,SA a Suïssa.
13:00 h. Actuació de l’Agrupació Musical de Godall.
13:20 h. Visita de les autoritats als diferents expositors.
17:00 h. Ballada popular de la Jota de les Terres de l’Ebre.
Actuació de les colles de l’Aldea, Sant Jaume i Godall.
I acompanyats per la Colla Gegantera i dolçainera i esbart dansaire Rapitenc.
18:00 h. Repartiment de panoli als assistents.
18:15 h. Xerrada “Com estalviar en les teves factures energètiques?, a càrrec d’Eric Esteban,
enginyer de l’empresa ENATE Innova SL
20:00 h. Tancament del recinte firal.
21:00 h. Teatre: “Molière i els metges”, a càrrec del Patronat de la Passió d’Ulldecona,
al Casal Municipal . (Preu entrada 3 €)
Durant el diumenge, 12 de Març de 2017: (De 9:30 a 14 h. i de 16 a 20 h.)
09:30 h. Obertura del recinte firal.
09:30 h. Esmorzar popular fins les 11:30 hores (preu tiquet: 2 €)
10:00 h. 13a. Jornada de la Lliga Terres de l’Ebre de 1ª Divisió de Bitlles Catalanes
(amb la participació dels equips locals Godall A i Godall B) a les pistes municipals.
11:45 h. Actuació de la Xaranga Sarabastall.
12:00 h. Concurs de dibuix “Cartell propera fira” per a nens i nenes de 3 a 16 anys.
Organitza: AMPA de Godall
16:45 h. Partit de Futbol Godall, FC – J.D.Flix al camp municipal
17:30 h. Actuació castellera a càrrec dels Xiqüelos i Xiqüeles del Delta de l’Ebre.
19:00 h. Concurs d’espàrrecs.
20:00 h. Tancament del recinte firal.
Les activitats durant els dies de la fira, seran:
**Demostració al torn tradicional de terrisser, de la mà del Mestre Artesà Terrisser Joan Cortiella Garcia
de La Galera. Obsequi per als xiquets i xiquetes de petites peces que haurà elaborat al torn.
**Exposició “Les dones durant la segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la
democràcia, 1931-1978” Organitzat per l’ Institut Català de les Dones i el Memorial Democràtic.
**Visita guiada al nou molí d’oli.
**Degustació de l’oli novell a l’estand de la Cooperativa.
**Esmorzar popular (preu tiquet 2 €) Des de les 9:30 fins les 11:30 hores.
**Visita a les parades amb productes dels diferents expositors.
**Concurs “Endevina qui són els de les fotos”.
**Mercat popular (diumenge).
**Castells inflables gratuïts per als nens (patrocinat per l’Ajuntament de Godall).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A l’Església Sant Salvador:
Exposició “Els pobles catalans de la Mancomunitat ”
organitzat per la Mancomunitat de la Taula del Sènia.

