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Els alumnes de l’escola posaran una paradeta de 

venda de roses i llibres a la plaça de l’església 
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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. 2/17 

Benvolgut godallenc/a; 

 

Ja estem immersos en la primavera i cada cop les entitats i associacions del poble or-

ganitzen més activitats aprofitant el bon temps i el canvi a l’horari d’estiu. 

Novament teniu a les vostres mans una nova edició del butlletí informatiu del nostre 

poble on s’intenta aproximar tota l’actualitat cultural i esportiva que venen organitzant 

les associacions. 

Gràcies a la bona acollida que està tenint, cada cop són més les entitats que es sumen 

en voler publicar les seves cròniques en aquesta plataforma que vam posar ja fa un any 

al servei del teixit associatiu del poble. 

Finalment a la part del darrera de la publicació hi trobareu l’agenda cultural i esportiva 

dels propers mesos on tornarem a demostrar un cop més la gran quantitat d’activitats 

que cada cap de setmana es realitzen al nostre poble. 

Us encoratgem a que continueu participant d’aquesta eina i on tothom hi te cabuda.  

 

Rebeu una salutació. 

 

 

       Regidoria de Cultura 

       Ajuntament de Godall 

CONTINGUTS: 

Editorial 3 

ESPORT: 
 
El F.C. Godall 
Classificacions 
 
Amics del Motor 
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El F.C. Godall lluita per 
mantenir la permanencia a 
la Tercera Catalana. 

“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

RESULTATS SEGONA VOLTA: 

12/02/2017 Alcanar, C.D “A” - F.C. Godall (3-0) 

19/02/2017 F.C.Godall - Ampolla, C.F “A”  (3-2) 

05/03/2017  Roquetenc, C.D “A” - F.C.Godall (1-0) 

12/03/2017 F.C.Godall - Flix, J.D“A”  (3-1) 

19/03/2017 Santa Bàrbara “A”-F.C. Godall  (2-3) 

26/03/2017 La Sènia, C.F “A” - F.C.Godall  (5-2) 

02/04/2017 F.C. Godall - Perelló, C.E ”A” (0-0) 
 

El dia 5 de març  vam celebrar al nostre 
poble l’esmorzar motero. Des de l’organi-
tzació estem molt contents ja que durant el 
matí es van aproximar a Godall prop de 200 
motos per participar d’aquesta cita que ja 
està fixada al calendari dels aficionats a les 
motos del nostre territori.  Us deixem tot 
seguit unes fotos del dia.  

Alhora també comentar que ja estem tre-
ballant amb la que serà la Vuitena Concren-
tació Motera que farem al nostre poble i 
que aquest any seran els dies 19 i 20 
d’agost. 

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ A 02/04/2017: 

  Punts G E P 

1.-  La Sènia 66 23 0 5 

2.– J. Catalonia 58 17 7 3 

3.– Ampolla 55 17 4 6 

4.– Aldeana 55 17 4 6 

5.– Remolins B. 54 17 3 7 

6.– Alcanar 44 12 8 7 

7.– Perelló 42 11 9 7 

8.– Roquetenc 38 12 2 13 

9:- St. Jaume 37 12 1 14 

10.– Olímpic M. 36 11 3 13 

16.-  GODALL 22 6 4 17 

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

Lo Godallenc 
 Butlletí Informatiu de Godall 

 

Sembla que faci quatre dies que escriviem en aquest full , on informàvem de 

les activitats realitzades pels jugadors del CB.Godall en començar l’any. 

Bé, som a la primavera, i sembla que els resultats ens són propicis; el passat 

dissabte 1 d’abril, es va disputar a La Sénia, la 5ª i ja darrera jornada, del Circuit 

Individual Infantil, on podem dir amb molta satisfacció qué totes les jugadores 

del club, han quedat classificades per al Campionat de Catalunya Infantil que es 

jugarà el proper 27 de maig. Les jugadores benjamines  Aroa Martinez i Marina 

Villalbí, han quedat 4ª i 5ª respectivament en la seva categoria. 

En categoria alevina, les representants del nostre club, han copat els primers llocs de la classificació; Sara Arasa, 

María Rangel i Ainhoa Cardona, han estat  1ª, 2ª i 3ª respectivament. Vinyet 

Fornós , Jazmina Esquerré i Keila Martí, han ocupat el  5è,6è i 7è lloc.   

Enhorabona a totes elles !! 

També em pogut gaudir recentment de dues tirades intercomarcals que te-

nen molt bona acollida ja fa uns anys: la 5ª Tirada de Carnaval i la 11ª Tirada 

de la Fira de l’Oli. 

La primera, es va disputar el dimarts de carnaval, i van poder participar-hi 10 

equips del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat i 5 equips locals. 

Tots el jugadors, i com ja és habitual en aquesta tirada, van portar alguna disfressa, màscara 

o motiu referent al carnaval. En aquesta jornada hi ha que destacar la participació d’un 

equip infantil del club, que es va enfrontar per primer cop amb els 

equips seniors. La seva actuació va estar molts bona, i van aconse-

guir més punts que alguns equips invitats. 

La  11ª Tirada de la Fira de l’Oli, va tenir lloc el dissabte 11 de 

març. Abans de la tirada, els participants invitats , van poder gau-

dir d’un magnífic esmorzar al recinte firal, gentilesa de la Coopera-

tiva Agrícola de Godall. 

A continuació, jornada bitllaira i molt bon ambient a les pistes mu-

nicipals; els resultats molt bons : l’equip Godall A format en aques-

ta jornada per ( Jaume Fandos, José A. Monfort, Ramón Centelles i 

J.J. Ferreres)va quedar en 3ª posició. 

En resultats individuals, els nostres jugadors van estar esplèndits; 

Jaume Fandos va ser 1er.classificat masculí, Àngels Bouso i Mª Luz 

Cañadas va ser 1ª i 3ª classificades femenines respectivament. 

En aquesta ocasió les nostres infantils, van voler repetir i tornar a competir amb els grans; Sara, Ainhoa, Vinyet i 

Marina, van brodar la seva actuació i el públic assistent que era molt nombrós, va voler premiar la seva actuació 

amb forts aplaudiments i ànims durant tota la jornada. La seva actuació en aquesta tirada, va ser fantàstica.  
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

Durant el segon trimestre, a l’escola, hem fet moltes coses!! 

El dia 23 de febrer vam anar a celebrar el dijous llarder al camp de futbol municipal. Els més grans van anar per la 

creu i els més menuts per dins del poble. Quan vam arribar tots vam berenar 

uns entrepans de truita molt bons! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El divendres 24 es va inaugurar el carnaval fent una rua pels carrers del poble. Tots 

ben disfressats i acompanyats de la xarangueta i la cuca vam arribar a la plaça on els 

alumnes de sisè van llegir el pregó del rei carnestoltes. Després, al pati de l’escola, 

vam ballar, jugar i menjar xocolate!! 

 

 

El dia 8 de març va venir, a l’escola, un mosso d’esquadra 

i ens va parlar sobre la seguretat vial. Amb jocs i explica-

cions vam aprendre moltes coses!!! 

 

Ens van deixar uns patinets, vam poder pujar al cotxe i vam 

fer sonar la sirena!! 

El dia 3 d’abril els alumnes de P3 i P5 vam anar 

d’excursió a Ca Manxol, Rasquera. Vam anar de 

visita a la granja, vam fer pa i ens ho vam passar 

molt bé!! 

  El racó de l’escola 
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l’AMPA de Godall: 

Lo Godallenc  Butlletí Informatiu de Godall 

Ja quasi estem a final de curs i recordem les activitats que l’AMPA ha realitzat i col·laborat  

en aquests últims mesos: 

CARNAVAL                                                                    

Com és tradició el divendres de carnaval l’AMPA prepara la xocolatada posterior a la rua. Sobre les 15:00h de la 

tarda van sortir tots els xiquets i xiquetes del col·legi disfressats!! 

Unes disfresses molt originals i anaven acompanyats del cuc i la 

“xarangueta”. Van fer una rua pel poble fins arribar a la plaça ma-

jor on els nens i nenes de 6è van llegir el pregó de carnestoltes! 

Desprès tots vam tornar al col·legi per poder degustar la xocolata 

amb melindros. Aquest any vam tenir la col·laboració de  l’Asso-

ciació Gent Gran de Godall fent ells mateixos la xocolata. Moltes 

gràcies, estava boníssima. Els nens van berenar, ballar i jugar una 

estona tots disfressats amb les disfresses que s’havien confeccio-

nat al col·legi.  

El diumenge vam tenir desfilada de disfresses amb l’Agrupació Musical de Godall, tothom va passejar pels carrers 

del poble enfarinats, i  en arribar al casal van poder gaudir d’un be-

renar amb photocall Especial, els ratolins esperaven a tots els nens 

per fer-se fotos amb ells! Després vam gaudir de l’obra de teatre 

musical de titelles “El ratolí de la ciutat i el ratolí del camp”, basat 

en un conte tradicional on es treballen els valors de l’amistat i les 

relacions humanes, demostrant que l’amor a les riqueses materials 

no aporta la felicitat. A càrrec del Taller de Titelles – Estudi Artístic 

d’Ulldecona. Ho van fer molt bé! 

 

FIRA DE L'OLI I L'ESPÀRREC DE GODALL 

El diumenge al matí tots els nens i nenes que venien a visitar la fira podien participar en el concurs de dibuix amb la 

temàtica de l'oli i l'espàrrec. Tots els anys els nens que participen s'emporten uns colors obsequi de la Cooperativa 

de Godall i d'entre tots els dibuixos s'escull el cartell de la propera fira de l'oli. També el guanyador rep un diploma, 

un val de regal per compra de material escolar i com no, un pack de botelles d'oli del nostre poble. Segur que tots 

van ser molt artístics i diferents! Sort per a tots els participants! 
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Penya La Serra Godall 

Lo Godallenc 
 Butlletí Informatiu de Godall 

* La nostra entitat ja està preparant totes les activi-
tats d’aquest proper trimestre i de les que en volem  
fer difusió aprofitant aquesta eina que ens brinda 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. 

El proper DISSABTE dia 6 de maig organitzarem la X 
edició de la marxa a peu al nostre poble. Aprofitan 
que ja realitzarem la desena marxa aquest any la fa-
rem nocturna. Adjuntem detall dels preus la inscrip-
ció: 

PREUS ANTICIPADA (fins al 3/05/2017): 

 SOCIS I NENS: 6,00€ 
 NENS SOCIS: 4,00€ 
 NO SOCIS: 10,00€ 
 
PREUS DIA MARXA: 
 
 SOCIS I NENS: 10,00€ 
 NENS SOCIS: 8,00€ 
 NO SOCIS: 15,00€ 
 
Amb el preu de la inscripció inclou assegurança obli-
gatòria, sopar i beguda durant l’avituallament i al fi-
nalitzar la ruta a peu un got de xocolata amb melin-
dres. 
 

Tots els interessats en sol.licitar informació de la 
Marxa a Peu a Godall, podeu enviar un correu elec-

trònic a la següent direcció: 
(serradegodall@hotmail.com) 

 
* També volem informar que el dia 11 de juny reali-

tzarem la Festa Campera a la finca La Carbonera d’Ull-

decona propietat de Fernando Mansilla. Durant el 

proper mes de maig ja farem arribar tota la informa-

ció corresponent als nostres socis i a la gent del poble 

que vulgui participar.  

Si us voleu fer socis o ens voleu fer arribar qualsevol 

suggeriment , ens podeu trobar enviant un correu 

electrònic o bé enviant un missatge a la nostra página 

del Facebook. 

 

serradegodall@hotmail.com 

https://www.facebook.com/penya.serradegodall/ 

Mestresses de Casa de Godall  

Com ja va sent habitual la nostra entitat participa des 
de fa 14 anys amb la Fira de l’Oli i l’Espàrrec de Godall 
posant un estand i realitzant una rifa d’una cistella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passat diumenge dia 26 de març vam realitzar a 

l’Àrea de Medi Ambient la tradicional calçotada per a 

les sòcies i veïns en general del nostre poble.  
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

L’Agrupació Musical de Godall, com la majoria d’associacions del municipi, no para. Per això, tot seguit, us mostra-

rem algunes de les activitats que hem realitzat recentment i unes altres que realitzarem properament:   

         ACTIVITATS REALITZADES 

El 26 de febrer, la banda de l’Agru-
pació Musical de Godall va realitzar 
una cercavila acompanyant la rua 
infantil del Carnaval fins al Casal 
Municipal, on es va celebrar la festa 
per als infants. Com sempre i com el 
Carnaval mateix, aquesta actuació 
va trencar amb l’ordre establert.   

 

L’11 de març en motiu de la 14à Fira de l’Oli i l’Espàrrec de Godall la 

banda de l’Agrupació Musical de Godall va amenitzar l’acte d’inaugura-

ció.  

PROPERES ACTIVITATS:  

ABRIL 

14 d’abril, divendres Sant, la banda de l’Agrupació  Musical de Godall 

sortirà cap a Sant Vicenç dels Horts per participar en la Processó de la 

Penitència d’aquell municipi, com fa ja 25 anys. Contractada pel Cos de 

Portants del Sant Crist.  

16 d’abril la banda de l’Agrupació Musical de Godall amenitzarà la Processó de l’Encontre al nostre municipi, com 

va fer l’any passat.  Aquesta Processó és pròpia del matí del dia de Pasqua en la qual es troben dos seguicis, l’un 

acompanyant la imatge 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 acostuma a fer unes salutacions molt cerimonioses entre mostres 

d’alegria: trets i banda de música. Aquesta processó té lloc a diverses comarques catalanes i sembla ser que va 

sorgir a la fi del s XVI substituint les representacions medievals de Pasqua. 

28 d’abril, Audició al Casal Municipal, a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música i músics de l’Agrupació Musical 

de Godall. 

MAIG 

27 de maig, al Casal Municipal, el  Concert de Primavera a càrrec de la banda de música de l’Agrupació Musical de 

Godall. Concert que no us podeu perdre de cap manera, perquè serà el tastet d’un concert posterior que segur 

que us sorprendrà. 

JUNY 

18 de juny la banda de l’Agrupació Musical de Godall acompanyarà a la processó de Corpus. 

**Ah!  i com sempre, si voleu posar-vos en contacte en nosaltres per alguna inquietud que us hagi sorgit, per alguna 

petició que ens vulgueu fer perquè teniu alguna idea innovadora o per qualsevol dubte que vulgueu resoldre sobre la 

nostra Associació, us recordem que el nostre correu és: amgodall@gmail.com  i el blog:  amgodall.blogspot.com.es 

 

L’AGRUPACIÓ MUSICAL DE GODALL 

mailto:amgodall@gmail.com
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El Grup Jota de Godall ja hem començat amb les sor-

tides anuals a fires i trobades amb altres pobles veïns. 

Hem començat l’any amb la popular ballada en el 

marc de la XIV fira de l’Oli i l’Espàrrec a Godall, acom-

panyats pels grups de jota de l’Aldea  i Sant Jaume i 

amb la participació de la colla gegantera de la Ràpita. 

Com no, nomenar a les més petites del grup que 

s’han unit recentment a nosaltres Emma, Júlia, Marti-

na i Vega. El seu debut demostra que la tradició 

al  nostre poble encara segueix viva. 

El passat 2 d’abril vam assistir a una de les sortides 

que més esperàvem. Per diferents motius, feia anys 

que el poble de Caseres ens convidaven a formar part 

d’aquest acte dins el marc de la fira del Tocino però 

no hi podiem assistir. Aquest any, tot i la impossibili-

tat de moltes balladores per assistir-hi, vam anar a 

representar-hi el nostre poble. Va ser un dia molt 

complet amb la cantada de Quico el Célio, el Noi i el 

Mut de Ferreries. 

Ara ens espera la propera sortida a Traiguera i conti-

nuar treballant per tirar endavant la nostra Jota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Godallenc 
 Butlletí Informatiu de Godall 

 

 

 

Grup de Jota de Godall Actes Religiosos Setmana Santa: 

PARRÒQUIA DE SANT SALVADOR GODALL 
 SETMANA SANTA 2017  

 
HORARI DE LES CELEBRACIONS 

 
Diumenge,  9 d’abril: DIUMENGE DE RAMS 

12,30 h. Benedicció dels Rams a la Plaça de l’Església. 
Processó i Celebració de l’Eucaristia. 

Dimecres, 12 d’abril:  DIMECRES SANT 

18,30 h. Celebració del sagrament de la Penitència. 

19,00 h. Missa de Dimecres Sant. 

Dijous, 13 d’abril:  DIJOUS SANT 

18,00 h. Missa Vespertina de la Cena del Senyor. 

Divendres, 14 d’abril:  DIVENDRES SANT 

08,30 h. Via Crucis 

19,00 h.  Ofici Litúrgic de la mort del Senyor. 

21,00 h. Processó del Sant Enterrament.  

Dissabte,15 d’abril:  COMENÇA LA PASQUA 

20,30 h.  Solemne Vetlla Pasqual.  

Benedicció del Foc Nou  

Litúrgia de la Paraula. 

Litúrgia del Baptisme. 

Litúrgia de l’Eucaristia. 

Diumenge, 16 d’abril: DIUMENGE DE PASQUA 

12,15 h. Processó de l’encontre. 

               Missa del dia de Pasqua. 
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“Lo Godallenc”  Butlletí Informatiu de Godall 

AGENDA CULTURAL I ESPORTIVA: 

 

 

 

 

ABRIL 2017: 

14/04/2017: Divendres Sant: A les 8:30 h. Via Crucis. A les 21:00 h. Processó del Sant Enterrament. 

14/04/2017: Sortida  de l’Agrupació Musical de  Godall a Sant Vicent dels Horts. Processó de la Penitència. 

16/04/2017: Diumenge de Pasqua: A les 12:15 h . Processó del’Encontre i Missa del dia de pasqua. 

17/04/2017: Berenar de pasqua al Casal Municipal. Organitza: Associació de Gent Gran de Godall. 

22/04/2017:Escola de Bitlles (pistes Municipals de Godall). 

22/04/2017: 10ª Jornada Lliga Catalana a les pistes Municipals de Godall. 

22/04/2017: Sortida a la Foradada. Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Godall. 

23/04/2017: 12ª Jornada 2ª Divisió a Jesús (Tortosa). 

23/04/2017: Partit de la Lliga Tercera Catalana Grup 1 entre els equips: F.C. Godall.” - Jesus i Maria, U.D “A”. 

23/04/2017: Dinar de Sant Jordi. Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes de Godall. 

28/04/2017: Audició a càrrec alumnes Escola Música i músics de l’Agrupació Musical de Godall al Casal Municipal. 

29/04/2017: Escola de Bitlles (pistes Municipals de Godall). 

29/04/2017: Copa Generalitat de Bitlles a Sils (Girona). 

30/04/2017: 14ª Jornada 2ª Divisió a la Sènia. 

30/04/2017: Partit de la Lliga Tercera Catalana Grup 1 entre els equips: Aldeana, U.E. “A” - F.C. Godall. 

 

MAIG 2017: 

6/05/2017: Escola de Bitlles (pistes Municipals de Godall). 

6/05/2017: 6ª Jornada Circuit Sènior de Bitlles a Jesús (Tortosa). 

6/052017: Marxa a Peu NOCTURNA “Descobrint els nostres racons”.  Organitza: A.C.T. “La Serra” de Godall. 

7/05/2017: 6ª Jornada Circuit Sènior de Bitlles a la Galera. 

7/05/2017: Partit de la Lliga Tercera Catalana Grup 1 entre els equips: F.C. Godall.” - Corbera Ebre, C.F “A”. 

8/05/2017: Tirada de Bitlles Intercomarcal de Sant Gregori a la Sènia. 

13/05/2017: Final Lliga Territorial “Terres de l’Ebre” 1ª i 2ª Divisió a l’Aldea. 

14/05/2017: XVI Copa Montsià de Bitlles a Amposta. 

14/05/2017: Partit de la Lliga Tercera Catalana Grup 1 entre els equips: Jesus Catalònia, C.F. “A” - F.C. Godall. 

20/05/2017: Escola de Bitlles (pistes Municipals de Godall). 

21/05/2017: Partit de la Lliga Tercera Catalana Grup 1 entre els equips: F.C. Godall.” - Pinell, C.F. “A”. 

27/05/2017: Campionat de Catalunya Infantil de Bitlles a la Sènia. 

27/05/2017: Concert de Primavera de l’Agrupació Musical de Godall al Casal Municipal. 

28/05/2017: XVI Copa Montsià de Bitlles a Amposta. 

28/05/2017: Últim partit de la Lliga Tercera Catalana Grup 1 entre els equips: Ametlla de Mar SCER. “A” - F.C. Godall. 

 

JUNY 2017: 

3/06/2017: Escola de Bitlles (pistes Municipals de Godall). 

3/06/2017: XVI Copa Montsià de Bitlles a Amposta. 

4/06/2017: Comunions Godall. 

4/06/2017: Campionat de Catalunya Sènior a Palamós (Girona). 

10/06/2017: XVI Copa Montsià de Bitlles a Amposta. 

11/06/2017: Campionat de Catalunya de Clubs a Godall. 

11/06/2017: Festa Campera a la finca La Carbonera d’Ulldecona. Organitza: A.C.T. “La Serra” de Godall. 

17/06/2017: Escola de Bitlles (pistes Municipals de Godall). 

17/06/2017: Final de la XVI Copa Montsià de Bitlles a Amposta. 

18/06/2017: L’Agrupació Musical de Godall acompanyarà a la processó de Corpus al nostre poble. 

24/06/2017: Final del Curs de l’Escola de Bitlles  (pistes Municipals de Godall). 

24/06/2017: Berenar de Sant Joan al Casal Municipal. Organitza: Associació de Gent Gran de Godall. 
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Altra informació que us pot interessar: 

ÀREA DE JOVENTUT: 

Des de la regidoria de Joventut i conjuntament amb Freginals i la Galera, estem organitzant una sortida a la Foradada el dia 

22 d’abril. Adjuntem seguidament tot un seguit de recomanacions i de les coses que haureu de portar el dia de la sortida. 

 Roba cómoda, si potser transpirable (especialment la semarreta) 

 Calçat adequat i còmode. Uns mitjons de recanvi. 

 Aigua,menjar. 

 Un Barret o gorra. 

 Una peça d’abric per al cos (tipus folre polar i un impermeable.  

 Crema de protecció solar, ulleres de sol. 

 Càmera de fotos (opcional). 

(Més informació tots els divendres de 16 a 20 hores a l’Oficina del Punt d’Informació Juvenil situada al Casal Municipal.)  

 

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 29 de maig: Taller d’acceptació del propi cos (gestió de les emocions). 

 Dilluns, 3 de juliol: Taller de musicoteràpia (s’ha programat dintre de les Jornades Musicals organitzades per l’Agrupa-

ció Musical de Godall). 

 Dilluns, 18 de setembre: Xerrada: Prevenció i abordatge de l’assetjament entre iguals en els centres educatius. 

 Dilluns, 23 d’octubre: Taller d’acceptació del fet de fer-se gran. 

 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 


