
Divendres 24 de febrer

15.00 h Cercavila pels carrers
amenitzada per la xarangueta. A la
plaça Major, pregó del rei Carnestol-
tes. Tot seguit, a les escoles es re-
partirà la tradicional xocolatada.

00.00 h Ball de màscares al casal
municipal amb l’orquestra Nueva
Alaska. Entrada gratuïta

Dissabte 25 de febrer

13.30 h Cercavila pels carrers del
poble amenitzada per la xaranga
Sarabastall.

14.00 h Àpat popular a l'esplana-
da de la piscina municipal, acom-
panyat de la xaranga Sarabastall.
Preu tiquet: 2,50 €

16.00 h Cremat a la plaça Major.
Tot seguit, batalla de farina amb la
xaranga de Godall.

17.30 h Degustació del típic cóc
amb sal i beguda gratuïta per a to-
thom a la plaça Major.

00.00 h Ball al casal municipal a
càrrec de l’orquestra Atalaia. Entra-
da gratuïta.

Diumenge 26 de febrer

17.00 h Desfilada infantil de dis-
fresses pels carrers amb l'acompan-
yament de l'Agrupació Musical de
Godall.

18.00 h Al casal municipal, car-
naval infantil amb festa, gresca i
animació.

A continuació, sopar d’entrepà
amb música.  

Dilluns 27 de febrer

12.30 h Sardinada popular a la
zona de la plaça de bous. Amenitza-
rà l’acte la xaranga Sarabastall.
Preu tiquet: 1,50 €.

15.00 h Tirada popular carnavale-
ra de birles al camp municipal de
birles. 

23.00 h Ball al casal municipal a
càrrec del grup Lázaro's (nit temàti-
ca).  Entrada gratuïta. 

Dimarts 28 de febrer

10.00 h 5è Torneig de Carnaval
de birles. 

14.00 h Paella popular a l'espla-
nada de la piscina municipal, acom-
panyada de la xaranga Sarabastall.
Preu tiquet: 2,50 €.

16.00 h Cremat a la plaça Major.
Tot seguit, batalla de farina amb la
xaranga de Godall.

17.30 h Degustació del típic cóc
amb sal i beguda gratuïta per a to-
thom a la plaça Major.

23.00 h Ball de màscares al casal
municipal a càrrec de l’orquestra
Màgia Negra. Entrada gratuïta.
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CARNESTOLTES 2017 La festa del Carnestoltes godallenc està declarada Patrimoni Festiu de Catalunya

Godall  V.C./N.A.

Godall celebrarà el seu famós i
reconegut Carnaval del 24 al 28 de
febrer. Tot i tractar-se d’una petita
població, aquesta festivitat és molt
reconeguda tant al territori com a la
resta del país a causa de la seua
singularitat. De fet, aquest 2017,
Godall festejarà la 129a edició d’u-
na festa que està declarada Patri-
moni Festiu de Catalunya. “És la
nostra festa d’hivern”, explica Tere-
sa Esmel, tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament godallenc, que afegeix que
un dels actes que fa que aquesta
festa siga tan peculiar són les bata-
lles de farina, úniques al nostre te-

rritori. “Penseu que, de mitjana,
cada casa llança uns 80 quilos de
farina i que la població les espera
fidelment, a més a més de trans-
metre aquesta tradició als fills, de
generació en generació”, diu Es-
mel. La tinent d’alcalde de Godall
aconsella a tothom de fora que vul-
ga participar-hi que hi acudisca ben
preparat, ja que, “tot i tractar-se
de farina, totalment inofensiva,
millor protegir-se els ulls i la boca,
sobretot els més menuts”.

Les batalles de farina són molt
esperades i un dels actes més es-
pectaculars, però no es poden ob-
viar les nits de ball: “Totes elles
són gratuïtes i amb orquestres de

molt nivell, com ara l’Atalaia o
Nueva Alaska”, ressalta Teresa Es-
mel. És, doncs, una bona oportuni-
tat de gaudir de balls d’orquestra
de qualitat per a tots aquells que en
són amants i desitgen celebrar el
Carnaval coneixent de prop aques-
ta singular festa godallenca. “A
banda, dimarts a la nit, tothom
que entre al ball amb la cara co-
berta [la tradició del Carnaval a Go-
dall mana que es vaja amb el rostre
i el cap tapats] rebrà un número,
amb el qual podrà participar en di-
ferents sortejos i rebre obsequis
que han preparat els diversos co-
merços locals”, explica la tinent
d’alcalde. ■ Quilos i quilos de farina estan ja preparats per a les famoses batalles. / L’EBRE

Godall es prepara per celebrar el seu Carnaval,

únic al territori i també a la resta del país


