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CONTACTE: 

AJUNTAMENT DE GODALL 

PLAÇA MARE TERESA BLANCH, 8 

43516 GODALL 

TEL: 977 73 80 18 

FAX: 977 73 82 25 

ajtgodall@gmail.com 

Responsable: Regidoria de Cultura 

 

 

ENTITATS COL.LABORADORES EN AQUEST BUTLLETÍ 

BUTLLETÍ INFORMATIU DE GODALL 

“LO GODALLENC” 
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EDITORIAL 

 Butlletí Informatiu de Godall 
LO GODALLENC        núm. 4/17 

Benvolgut godallenc/a; 

 

 Després de l’estiu, us presentem l’últim butlletí informatiu d’aquest 2017. En 

aquest exemplar, us farem arribar totes aquelles activitats que les nostres entitats han 

organitzat durant aquests darrers mesos.  

 L’Àrea de Cultura del nostre poble, agraeix la dedicació i empempta que el tei-

xit associatiu local té i sobretot també, i molt important, el compromís amb la gent que 

vivim a Godall perquè fan que un poble petit, tingui una agenda cultural i esportiva molt 

rica i que gens ha d’envejar a la resta de municipis del nostre territori. 

 En breu estarem immersos amb les festes nadalenques, i com ja va sent una 

tradició volem aprofitar l’ocasió per enviar-vos les nostres més sinceres felicitacions, 

que siguin uns dies de germanor i família i que l’any 2018 sigui un any ple d’il.lusió i 

oportunitats per a tots els nostres veïns. 

 Finalment, a la part del darrera d’aquest butlletí hi trobareu l’agenda cultural i 

esportiva de les properes setmanes i mesos. 

 

Rebeu una salutació. 

 

       Regidoria de Cultura 

       Ajuntament de Godall 
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El F.C. Godall:  
Segueix els resultats del 
nostre equip. 

“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

RESULTATS PRIMERA VOLTA: 

03/09/2017 F.C. Godall - L’Ametlla SCER (2-0) 

10/09/2017 Sant Jaume - F.C. Godall   (2-1) 

17/09/2017  F.C. Godall - Alcanar (1-4) 

24/10/2017 Santa Bàrbara - F.C. Godall (2-1) 

01/10/2017 F.C. Godall - Perelló CE (2-2) 

08/10/2017 F.C.Godall - Masdenverge “A” (3-3) 

15/10/2017 F.C. Godall - Pinell CF (5-2) 

22/10/2017 Corbera Ebre - F.C. Godall (0-2) 

29/10/2017 Jesus i Maria - F.C. Godall (1-0) 

 

 

La nostra entitat, aquest passat mes d’agost va portar a 

terme per vuitè any al nostre poble la concentració mote-

ra. Van ser un parell de dies amb moltes activitats, des de 

sortides amb moto per diferents indrets de la comarca, 

menjades populars, 

festa amb música per la 

nit, tot amb molt bona 

companyia. Durant el 

cap de setmana del 19 i 

20 d’agost ens van ve-

nir a acompanyar gent 

de molts pobles i 

ciutats del territori 

però també vinguts de 

fora. 

Ja dintre del mes de 

setembre, vam portar a 

terme per primer cop 

una jornada dedicada exclusivament als nostres socis. Els 

hi vam organitzar un dinar per tal de reconeixer la seva 

dedicació cap a la nostra entitat. Adjuntem unes fotogra-

fíes. 

DADES DE CONTACTE: 

http://www.facebook.comamicsdelmotordegodall.godall/ 

CLASSIFICACIÓ A 29/10/2017: 

  Punts G E P 

1.-  Ampolla 27 9 0 0 

 

2.– M.La Nova 24 8 0 1 

 

3.– Remolins B. 19 6 1 2 

 

4.– Jesus i Maria 16 5 1 3 

 

5.– Aldeana UE. 15 4 3 1 

 

6.– Sant Jaume 15 4 3 2 

 

7.– Alcanar 14 4 2 3 

 

8.– Roquetenc 14 4 2 3 

 

9:- Perello CE 12 3 3 3 

 

10.– GODALL 11 3 2 4 

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

Lo Godallenc 
 Butlletí Informatiu de Godall 

L’estiu que ja hem deixat darrera, ha estat profitós per al CB.Godall. 

El dissabte 29 de juliol, va finalitzar la 6ª edició del Torneig Llunes d’Estiu, homologat per 

la Federació Catalana de Bitlles. Un torneig organitzat pel nostre club, i que compta amb 

una gran acceptació entre els jugadors dels clubs de les nos-

tres comarques. Aquest any van participar-hi 43 jugadors de 

7 clubs diferents. Si tenim en compte que és un torneig noc-

turn, aquestes xifres, són molt bones. Tots els jugadors i 

aficionats, van poder gaudir de cinc nits de bitlles a la fresca.Aquesta edició el nostre club, va ser 

el gran vencedor, ja que la majoria dels premis es van quedar aquí : 

En apartat masculí, Jaume Fandos va ser 1er i Miguel Millan 3er. En Femení, Ana M. Muñoz 1ª, 

Paqui Matamoros 2ª i Gemma Millan 3ª. Destacar el fantàstic paper de les jugadores infantils Sara 

Arasa 1ª ( i 2ª dona de la classificació general ), Vinyet Fornós 2ª, Ainhoa Cardona 3ª i Keila Martí 

4ª. Els trofeus van ser entregats pel president del CB.Godall , Francisco Aguiar , i la Delegada de Tarragona de la FCBB, Gemma 

Millan. 

En les Tirades de Estiu en que participa el nostre club, aquest ha estat 

un estiu molt bo. De les 12 tirades on hem estat convidats, ens hem 

emportat algun premi en 11 tirades.  

Els nostres equips, han quedat entre els 3 primers en cinc ocasions. 

En individual, les nostres jugadores han estat super-campiones : Mª 

Luz Cañadas ha quedat 1ª en tres ocasions , seguida de Anna Muñoz 

que ha estat 1ª en dos acasions i Araceli Cid en una ocasió. En masculí, 

J.J. Ferreres i  Jaume Fandos han estat  1ers. en dues ocasions i Miguel Millan en una. També 

han quedat en 2ª i 3ª posició : Paqui Matamoros, Jaume Fandos, Gemma Millan, Ita Maiz, 

M.Luz Cañadas i  Hipólito Meiriño. Tot un èxit ¡!! 

El passat agost, i dintre dels actes organitzats amb motiu 

de les Festes Majors, es van organitzar diverses tirades . 

Concretament 3 tirades populars per a nens i dones, i una 

altra per a jugadors federats on van participar 14 clubs de les comarques. En les tirades 

populars, hi van participar molts de jugadors novells, que van demostrar un alt nivell. 

I ja en l’apartat de competicions oficials, va tenir lloc 

el passat 2 de setembre a Llofriu ( Girona )el Gran 

Premi Catalunya – Supercopa. Un trofeu que disputen : El Campió de la Copa Generalitat, 

el Campió de Catalunya de Clubs, El Club anfitrió, La Selecció Catalana Absoluta, la Selec-

ció Catalana sub-25 i la Selecció Catalana Infantil. 

El nostre club i per segon any consecutiu, ha estat representat per les jugadores Anna 

Muñoz ( Selec.Absoluta) i Sara Arasa ( Selec. Inf ). Totes dues van exhibir un altíssim ni-

vell, com ho demostra que fossin les millors jugadores femenines del campionat i concre-

tament 2ª i 3ª classificades de la general ( homes i dones).Totes dues van aconseguir en 

una de les dues partides disputades 86 punts ( dels 90 màxims ). Una actuació que mereix el reconeixement i felicitació de tots. 

ENHORABONA ¡!!!!  
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

 

Ja hem iniciat el nou curs a l'Escola i hem començat tots/es amb moltes ganes!! 

Els més grans del centre, els/les alumnes de Cicle Superior, enguany ja han anat 

de colònies d'anglès a Poble Nou del Delta. Concretament els dies 2, 3 i 4 d'octu-

bre on van gaudir de diferents activitats com 

excursions, jocs, festa... acompanyats de les 

mestres d'anglès de la ZER.  

 

 

També es va fer la bicicletada de la 

ZER on els alumnes de 5è i 6è de totes 

les escoles van anar a Santa Bàrbara i 

allí van fer diverses activitats. 

Els més petits de l’escola estem treballant la tardor i vam sortir a recollir fulles seques que després hem xafat i tam-

bé hem tastat fruites i fruits secs d'aquesta estació. 

Divendres dia 13 d'octubre vam fer una sortida de centre, des de P3 fins a 6è vam anar d'excursió a la Fontcalda. 

Gràcies a la col·laboració de l'AMPA l’activitat i el trasnport va ser totalment 

gratuït. Les activitats les van portar a terme dos monitors del centre Arabo-

gues de 

La Sé-

nia. 

 

 

 

                              Fins i tot ens vam banyar els peus!!!  

 

Ja s’apropa la castanyada i com de cos-

tum a l’escola farem panellets!! 

Per la tarde ens disfressarem de casta-

nyers i castanyeres, sortirem al pati a 

contar contes, ballar i cantar cançons i 

menjar panellets i castanyes!!! 

 

El racó de l’escola: 
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Lo Godallenc  Butlletí Informatiu de Godall 

 

 

Per al mes d’agost a l’àrea de medi ambient vam tenir una ac-
tuació divertida de la pallassa floreta per a tots els xiquets i xi-
quetes. On va fer màgia, riure i globus per a tots els assis-
tents!  I un cop acabat l’últim mes de l’estiu tornem a les rutines 
del mes de setembre i amb això l’inici d’un nou curs esco-
lar!  Per celebrar l’inici vam realitzar  el dia de la bicicleta, 
aquest any es van repartir samarretes de color verd.  Tots pre-
parats vam arrancar des de la plaça de l’església en direcció al 
pou del Carrascal, allí vam esmorzar i realitzar el joc tradicional 
de trencar olles. Els més grans amb els ulls tapats ho van tenir 
més complicat que els petits.  Desprès la tornada cap al poble 
on es va fer un dinar de germanor a la pista d’estiu. Agraïm a 
l’Ajuntament i al Club de Futbol que ens deixessin les neve-
res ,pista, taules i cadires per a l’ocasió. Allí vam recuperar for-
ces! 
 

 
 
 
 
I aquest curs com ja sabeu no es poden realitzar extraesco-
lars amb l’empresa Actiesport ja que no s’arriba al mínim de 
nens inscrits. Sí continua la música i el monitoratge durant les 
tardes amb l’Olivia. Informem que en breu hi haurà renovació 
de junta, animem als pares/mares a formar-hi part! Us avisa-
rem del dia de la reunió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPA DE GODALL: 
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Penya La Serra Godall 

Lo Godallenc 
 Butlletí Informatiu de Godall 

 
El passat mes de setembre, la penya la Serra realitzava una de les jor-

nades més boniques de l’any. El dia del soci i del col.laborador. Prop de 

120 persones van participar d’aquesta diada. Un bon dinar d’estofat 

acompanyat per tot un seguit de sorpresas i premis que van fer disfru-

tar als assistents. 

El primer cap de setmana d’octubre, organitzàvem per 9è. any les Jor-

nades Culturals al nostre poble. Un cap de setmana ple d’activitats 

(concursos, teatre, conferències, activitats infantils, exposicions i entrega de premis). Cal destacar les activitats 

organitzades el dia 1 amb la conferència i posterior entrega de premis dels actes taurins de les passades festes 

majors d’agost. Volem fer menció que aquest any el premiat amb el premi La Serra “al reconeixement” va recaure 

amb el soci Joaquim Martí Llombart de Santa Bàrbara. 

Finalment, volem in-

formar també que el 

passat divendres dia 

27 d’octubre es va por-

tar a terme al nostre 

poble l’Assemblea Ge-

neral de l’Agrupació de 

Penyes i Comissions 

Taurines de les Terres 

de l’Ebre, en la que 

entre altres assumptes 

es va fer elecció del 

nou president de l’entitat, finalment va ser escollit per al càrrec de president el go-

dallenc i president de la nostra penya Santi Albiol. 

 

Si algú vol fer-se soci o bé vol saber més de les nostres activitats, us podeu posar en contacte a través dels se-

güents Canals: 

                             serradegodall@hotmail.com   -  https://www.facebook.com/penya.serradegodall/ 

 

 
RAMADERIA FERNANDO MANSILLA: Premi al millor bou en puntes de les Festes Majors 2017 
 
 

 
RAMADERIA GERMANS PRINCEP: Premi al millor bou embolat de les Festes Majors 2017 
RAMADERIA GERMANS PRINCEP: Premi a la millor tarda de vaques de les Festes Majors 2017 
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

 

El passat dia 24 de juny, la nostra entitat va organitzar el tradicional Berenar de Sant Joan al Casal Municipal amb 

la participació d’un bon nombre de socis de la nostra entitat. En acabar el berenar va començar l’obra de teatre 

“Un polític supersticiós” on a banda de la gent que va assistir al beranar estava oberta l’entrada a tota la gent de 

poble que vulgues disfrutar d’una bona estona amb una obra divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE GODALL 
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L’Associació de Joves de Godall, aprofitant aquest últim butlletí de l’any, volem recordar les activitats 
que hem vingut organitzant durant aquest any 2017. Som una entitat que participa molt activament 
amb l’organització de les Festes Majors de Godall. Durant la setmana de festes vam organitzar un gra-
pat d’activitats (festes amb música, correbars i la tradicional gimcana nocturna,  entre d’altres.). Des 
de la nostra entitat volem agraïr molt especialment a tots els que heu volgut col.laborar amb les nostres activi-
tats que hem organitzat al llarg de l’any. 

 

Com ja sabeu, a la castanyada també tenim preparada una festa. 
Aquest any va ser el dia 28 d’octubre i la vam portar a terme al Casal 
Municipal.  

Per últim volem també invitar-vos a participar del nostre sopar de na-
dal que enguany serà el dissabtre dia 16 de desembre. 

 

 

Lo Godallenc 
 Butlletí Informatiu de Godall 

Associació de Joves de Godall: 
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

AGENDA CULTURAL I ESPORTIVA: 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2017: 

11/11/2017: Escola de Bitlles (Godall). 

11/11/2017:  Lliga Catalana Godall - La Galera (Godall). 

12/11/2017:  3ª Jornada Lliga Terres Ebre 2ª Divisió (Vinaròs). 

12/11/2017:  11ª Jornada Lliga Tercera Catalana Remolins Bítem - F.C.Godall. 

18/11/2017: Escola de Bitlles (Godall). 

19/11/2017: 5ª Jornada Lliga Terres Ebre 1ª Divisió (La Galera). 

19/11/2017:  12ª Jornada Lliga Tercera Catalana F.C.Godall - Ampolla. 

25/11/2017:   2ª Jornada Circuit Infantil (Puntuable Campionat de Catalunya) (Godall). 

25/11/2017:  2ª Jornada Circuit Senior (Puntuable Campionat de Catalunya) (Vinaròs). 

25/11/2017:  17 hores: Cercavila i recollida dels nous músics. 

  18 hores: Missa de Santa Cecília. 

  20 hores: Concert de Santa Cecília. Organitza: Agrupació Musical de Godall. 

26/11/2017:  13ª Jornada Lliga Tercera Catalana Aldeana UE - F.C.Godall 

26/11/2017:  Dinar de germanor en celebració de la diada de Santa Cecília. Organitza: Agrupació Musical de Godall. 

 

 

DESEMBRE 2017: 

02/12/2017:  Escola de Bitlles (Godall). 

02/12/2017:  Gala Taurina de les Terres de l’Ebre. Organitza: Agrupació Penyes i Comissions Taurines TE. 

03/12/2017:  14ª Jornada Lliga Tercera Catalana F.C.Godall - Roquetenc CD. 

03/12/2017: 6ª Jornada Lliga Terres Ebre 1ª Divisió (Amposta). 

06/12/2017:  Dinar - Ball. Organitza: Assocíació de la Gent Gran de Godall. 

09/12/2017:  Lliga Catalana Amposta - Godall (Amposta). 

10/12/2017:  4ª Jornada Lliga Terres Ebre 2ª Divisió (La Cava). 

16/12/2017:  Escola de Bitlles (Godall). 

16/12/2017:  Sopar de Nadal. Organitza: Associació de Joves de Godall. 

17/12/2017:  15ª Jornada Lliga Tercera Catalana Arnes Deportiu - F.C.Godall. 

17/12/2017:  7ª Jornada Lliga Terres Ebre 1ª Divisió (Vinaròs). 

23/12/2017:  Tirada de Nadal de l’Escola de Bitlles (Godall). 

24/12/2017:  Arribada del Pare Noël a Godall. Organitza: AMPA de Godall. Col.laboren els Amics del Motor. 

28/12/2017:  Parc de Nadal. Organitza: AMPA de Godall. 

29/12/2017:  Parc de Nadal. Organitza: AMPA de Godall. 

 

GENER 2018: 

05/01/2018:  Cavalcada pels carrers del poble de SS.AA Els Reis Mags d’Orient. Organitza: AMPA de Godall.  

  Col.labora l’Agrupació Musical de Godall. 

07/08/2018:  16ª Jornada Lliga Tercera Catalana F.C.Godall - Villalba A. 
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Altra informació que us pot interessar: 

 

 

Tots els divendres de les 16 a les 20 hores de la tarda. 

Casal Municipal “Centre Interpretació Serra de Godall” 

Aula TIC, Punt Informació Juvenil, Sessions de Cinema, Tallers. 

Tècnica compartida de Jovenut 

Tel: 977 73 83 24  

 

 

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL: 

Des de l’Àrea d’Acció Social hem programat tot un conjunt de tallers i xerrades per a aquest any 2017 amb coordinació amb 

el SIAD (Servei Informació i atenció a les persones del Consell Comarcal del Montsià). Tots aquests tallers i xerrades van 

adreçats als veïns del poble i son aptes per a tots els públics. Adjuntem la relació de dates on portarem a terme les activitats: 

 

 Dilluns, 13 de novembre: Taller de dol i pèrdues. 

 

Tots els tallers es faran en horari de 15:30 a 17:00 hores de la tarda a la Sala d’Audiovisuals del Centre d’Interpretació de 

la Serra de Godall 

 

GODALL SERRA DE PAISATGES 

CENTRE INTERPRETACIÓ SERRA DE GODALL 


