
Organitza:
AGRICOLA CATALANA I SECCIÓ 

DE CRÈDIT DE GODALL, SCCL
Plaça de la Cooperativa, s/n - 43516 GODALL (Tgna)

Tel.  977 73 81 26 - olidegodall@gmail.com
godallmoliclapises.blogspot.com - www.olidegodall.es

www.facebook.com/olidegodall
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Durant el dissabte,  9 de Març de 2019  
(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: 2,50 €)
11:00 h. 13ª Tirada Intercomarcal de Bitlles “Fira de 

l’Oli” a les pistes municipals.
12:30 h. Inauguració de la 16ena Fira de l’oli i 

l’espàrrec, a càrrec de Sr. Ferrán Grau 
Verge, Director dels serveis territorials 
de les Terres de l’Ebre,  del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

13:00 h. Actuació de l’Agrupació Musical de Godall.
13:20 h. Visita de les autoritats als diferents 

expositors.
16:00 h. Castell inflables fins les 19:30 h. aprox. 

(organitza Ajuntament de Godall)
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.

18:00 h. Repartiment de panoli als assistents. 
18:15 h. Xerrada de la Unió de Pagesos sobre 

“Maneig plurianual de l’oliver”a càrrec de 
l’Enginyer Agrònom Jordi Sordé.

20:00 h. Tancament del recinte firal.
22:30 h. Al Casal Municipal: Teatre amb l’obra “Un 

esperit Burleta” a càrrec del Grup de Teatre 
de l’Ametlla de Mar. Preu entrada general: 
3€. (Organitzat per la Penya la Serra)

Durant el diumenge, 10 de Març de 2019
(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: 2,50 €)
10:00 h. 8a. Jornada de la Lliga Terres de l’Ebre 

de 1ª Divisió de Bitlles Catalanes (amb 
la participació dels equips locals Godall A, 
Godall B i Godall C) a les pistes municipals.

10:30 h. Castell inflables fins les 13:30 h. aprox. 
(organitza Ajuntament de Godall)

10:45 h. Actuació de la Xaranga Sarabastall de 
Godall.

12:00 h. Concurs de dibuix “Cartell propera 
fira” per a nens i nenes de 3 a 16 anys. 

              Organitza: AMPA de Godall
16:00 h. Partit de futbol entre els equips 
 CF Godall i CD La Cava.
17:00 h.  Amics del tord: demostració del garbell 

i xerrada.
17:30 h. Al Casal Municipal: Acte central del 15 

aniversari de la Penya la Serra.
18:00 h. 2ª Xocolatada Popular  (preu tiquet 1€).
19:00 h. Concurs d’espàrrecs.
19:15 h. Al saló d’actes de la Cooperativa, la 

Penya la Serra, farà entrega dels premis 
“La Serra al reconeixement”

20:00 h. Tancament del recinte firal.

Activitats durant els dies de la fira
- Taller de maquillatge infantil “Pintacares”.
- 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.

- Visita guiada al nou molí d’oli.
- Degustació de l’oli novell a la parada de la 

Cooperativa.
- Esmorzar popular (preu tiquet 2,50 €)  
 Des de les 9:30 fins les 11:30 hores.
- Concurs “Endevina qui són els de les fotos”.
- Visita a les parades amb productes dels 

diferents expositors.
- Mercat popular (diumenge).

  Organitzat per l’Ajuntament de Godall:
- Castells inflables gratuïts per als nens.
- Exposició del Museu de les Terres de l’Ebre,  

al saló d’actes de la Cooperativa:
 “Aquelles tardes... 120 anys de cine a les 

Terres de l’Ebre”.
- Oferta especial en la venda de l’oli, des de
 l’1 fins al 16 de Març de 2019.

Fira de l’ Oli  i l’ EspàrrecProgramació 9 i 10 de març de 2019

ACTE FORA DE PROGRAMA 
Dijous 14 de Març de 2019
Al saló d’actes de la Cooperativa
19:15 h. Xerrada a càrrec del Departament 

d’Agricultura: La Xylella Fastidiosa: 
una nova amenaça”


