




Benvolguts  veïns i veïnes,

Com cada any, amb el programa de la festa major, us 

oferim   actes i activitats per a totes les edats per honorar 

al nostre patró, Sant Bartomeu.

Els membres del nou consistori resultat de les eleccions 

municipals del maig passat, hem incorporat, en aquest 

programa, junt amb activitats que ja han esdevingut 

clàssiques  perquè es repeteixen any rere any, altres de 

noves que us plantegem amb molta il·lusió en tant su-

posen:

Gaudir d’un nou equipament cultural, com és la inaugu-

ració de la biblioteca municipal que, de forma provisio-

nal, hem instal·lat a les antigues escoles (gràcies a la 

generositat de qui heu donat llibres que teníeu a casa 

i gràcies al treball en equip de les veïnes i veïns que ens han ajudat a adequar els 

llibres i l’esplai).

Disfrutar de dos nous equipaments esportius: la pista de pàdel i la de petanca.

Plantejar-nos nous reptes com és  la celebració per primera vegada a Sidamon, del 

Campionat de Catalunya de La Milla. 

I perquè, també en dies de festa, ens permeten demostrar que som un poble so-

cialment implicat i organitzem activitats en benefici d’associacions de prestigi que 

treballen per aconseguir recursos per fer recerca mèdica a favor de les malalties mi-

noritàries (IRB), a favor dels afectats per l’esclerosi múltiple (Mulla’t) i per l’associació 

del Síndrome de Down (la Milla).

Però sobretot estem orgullosos, com a poble, del lideratge que s’exerceix  des de 

la societat civil organitzada amb associacions molt dinàmiques que treballen incan-

sablement per incrementar el benestar de la nostra gent, actitud que té reflex en les 

activitats que les associacions ens ofereixen en aquests dies de festa.

Amb l’ajuda de tots aconseguirem que aquests dies de celebració ens permetin vi-

sualitzar-nos com allò que som, un poble obert, acollidor, solidari i que sap gaudir de 

la gresca de forma respectuosa amb qui per motius personals o laborals no pot o no 

vol participar-hi i també serà una festa lliure de sexisme i de qualsevol discriminació.

En nom del consistori, dels treballadors i de les associacions del poble, us desitgem 

que passeu una molt bona Festa Major.

M. Dolors Tella Albareda

Salutac ió



Dimecres  Dimecres  2121

FÀBRICA PRFV: Piscines, dipòsits, depuració...

COMERCIAL: Tubs i accs. per la construcció, reg, aixetes... 

bombes, maq. jardineria, tractaments d’aigües...

Tel. 973 60 06 63 - 973 60 13 53

e-mail: info@reixachs.com

Carretera N. IIa, km. 482,3 - 25244 FONDARELLA

Correspondència: Ap. Correus, 66 - 25230 MOLLERUSSA

A les 19.30h partit de futbol infantil i zumba a la Pista Esportiva, organit-
zat per l’Ampa i la Penya Blaugrana de Sidamon.
A les 20.30h primera final de pàdel organitzat per la comissió esportiva.



Dijous Dijous 2222
A les 9 h primer concurs de petanca a la pista del parc del canal, 
després esmorzar amb entrepans  i refresc. (venda de tiquets a ca 
l’agustí, pastisser, Estanc, (s’avisarà per ebando les dates per com-
prar els tiquets)
 
De les 16.30 a les 19.30h Supertobogan urbà de 75 m. al carrer... 
(es concretarà properament). L’atracció més novedosa del moment 
per a petits i grans. Monitors i música ambient (vine a gaudir amb el 
teu matalàs, flotador o inflable preferit) 
 
A les 23 h a la plaça de l’església sortida de 
correfocs amb ritme de batucada a càrrec de la 

“Colla de Diables L’ESPELUNCA 
DIABÒLICA”



C/ Sant Bartomeu, 10 - SIDAMON
Tel./Fax 973 56 04 08

Mòbils: 639 81 73 33 - 639 81 73 63



A les 12 h  a la sala d’actes de l’ajuntament presentació del curt 

metratge SPIRITISM realitzat per Arnau Teixidó, rodat al pla d’Urgell 

on apareix un racó de Sidamon. 

A continuació farem la inauguració de la 

biblioteca a l’antiga escola. 

 

A  les 17.30h  cucanyes a la plaça major  

organitzat per l’associació de Dones. 

(Hi haurà servei de Bar)

 

A les 21.30h a la pista esportiva tindrà lloc la 

XXXVI Festa de la Cassola 
de Pagès, el menú infantil se servirà 30 

minuts abans.

A continuació ball a càrrec del 

Duo Musical AL&MA
 

Seguirem la festa amb el grup de versions 

TROPICAL i a la matinada Disco Mòbil 

GALAXY amb DJ

A les 12 h a la sala d’actes de l’ajuntament

Divendres  Divendres  2323



A les 09:30h L’Associació dels Amics del 

Tossal de les Tenalles  celebra la 2a. jorna-

da cultural.  Esmorzar popular al carrer major 

i taller de pintura –dibuixa i pinta a la ceràmi-

ca “el logo” de l’associació. Després a la sala 

d’actes de l’ajuntament presentació del llibre 

“El pas d’Hanníbal– prop del Tossal”.
 

A les 12 h Missa Solemne concelebrada en 

Honor de Sant Bartomeu.

A les 13.30 h. Ballada i audició de Sardanes 

amb la cobla 

LO CASTELL al local del ball. 

A continuació Vermut Popular hi esteu tots 

convidats.

 

A les 17:30h  Festa de l’escuma a càrrec de 

RATATAPLAN. 

HOLY PARTY organitzat per 

l’Associació de Dones. 

A  les 23 h a l’anfiteatre del parc del canal 

cantada d’havaneres amb 

Vela Major, cançó catalana i ma-

rinera, es servirá rom cremat, elaborat de la 

manera tradicional. També s’oferirà còctel i en-

trants per gentilesa Pastisseria Macià.  

 

Dissabte Dissabte 2424



A partir de les 00:30 - Festa Jove a la pista esportiva amb I LOVE 
DELS 80 I 90’. DECORACIÓ I TEMÀTICA DELS 80’. Material de 

l’època i bola de discoteca. DISCJÒQUEI 

EXCLUSIU EN MÚSICA DELS 8O I 90’ 

(DJ RAMOS ex Wonder) acabant la 

nit amb música més actual. 3 animadors 

vestits de l’època. Video projeccions amb 

pantalla de 3x2. Sorpreses i molts regals 

per a tothom.



Tel. 973 60 00 53 - Fax 973 71 18 35
C/ Urgell, 32

25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Apartat de Correus nº 64

660 720 490 
@agilityladaga
@educaciocanina_la_daga

Sidamon (Lleida)



Diumenge Diumenge 2525
A les 10h campionat d’escacs organitzat 
per l’Associació Cultural a la Pista esportiva.

12h Missa Major.

De les 11.30h a les 13.30h i de les 16 h a les 
19 h inflables a la pista esportiva.

De 12 a 14h a la piscina, Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple. Per tal que puguis 
col·laborar podràs comprar objectes a la pa-
radeta que hi haurà instal·lada.

A les 20h sessió llarga de ball a càrrec del 

l’orquestra VINTAGE a la pista espor-
tiva. Per una major comoditat dels assistents 
hi haurà cadires a la pista en substitució de 
les llotges.
Si per motius climatològics no es pot fer el 
ball a la pista esportiva, es realitzarà al local 
del ball.

C/ Carretera Vella, s/n
25241 GOLMÉS (Lleida)

Tel. 973 60 15 66
Fax 973 30 64 44

www.hortcalvis.com
a/e: hort.calvis@megacceso.com

FRUITES, ADOBS i FITOSANITARIS



FARMÀCIA
MORÁN

Carretera, 35 - Tel. 973 71 70 08

C/ Urgell, 111

25262 BARBENS

Tel. 973 58 06 69

608 09 53 21



Col·laboradors
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE SIDAMON

ASSOCIACIÓ DE DONES DE SIDAMON

ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS

PENYA BLAU GRANA DE SIDAMON

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL COL·LEGI PÚBLIC DE SIDAMON

GERMANDAT DE SANT BARTOMEU

ASSOCIACIÓ DE JOVENT DE SIDAMON

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

COMISSIÓ DE FESTES

AMICS DEL TOSSAL DE LES TENALLES



L’AJUNTAMENT 
DE 

SIDAMON
US DESITJA QUE PASSEU UNA

BONA FESTA MAJOR!!

Preu del tiquet de la cassola
Adults i vegetarià  16€
Nens fins 12 anys   10€

M e n ú
Xatonada
Cassola

Copa de gelat
Pa, aigua, vi, cafè, cava i licor

M e n ú  ve g e t a r i à
Graellada de verdures

Hamburguesa de bolets
Copa de gelat

Pa, aigua, vi, cafè, cava i licor

M e n ú  n e n s
Macarrons

Pollastre rostit amb xips
Gelat

Refresc

El  menú dels nens pot ser apte per a celíacs. 
(canelons i llom a la planxa amb xips i gelat)

Llotges seran lliures en cas de fer-ho al local del ball.
La resta d’actes son gratuïts.

Els dies 21,22,23, 24 i 25 l’entrada a les piscines serà gratuïta.
Les cassoles es cobraran els dies 19 i 20 d’agost de les 21 h a les 
23 h a l’Ajuntament.

Les taules de la festa de la cassola seran numerades i per tant, es 
farà la reserva anticipada dels llocs.



5a. Milla urbana de Sidamon5a. Milla urbana de Sidamon
Hola a tots i a totes i bon dia, sóc la Milla. 

La Milla Urbana de Sidamon i enguany cel.lebro el meu cinquè aniversari i acolliré el campionat 
de Catalunya de Milla Urbana. Tot un honor i un gust poder tenir entre nosaltres els i les millors 
atletes de milles de l’actualitat i continuar animant als i les corredores que any rera any em venen 
a veure. També espero als i a les noves atletes que s’atreveixin a trepitjar-me.
Molts de vosaltres ja em coneixeu però  potser no sabeu dels  meus orígens. Es remonten al ver-
mut de festa major de l’any 2014 on l’home atleta, la dona organitzadora, l’home parlador i la dona 
subvenció van estar xerrant d’ organitzar una cursa per la festa major de l’any vinent aprofitant el 
boom dels runners.
-Podríem fer una cursa popular pels carrers del poble.
-Sí, on hi pogués participar tothom.
-Popular i gratuïta, a veure si podem estirar a molta gent.
-Venga, que ho hem d’organitzar.
I així, senzillament però amb tenacitat vaig nèixer un dia 29/8/2015. Vaig nèixer envoltada de vo-
luntaris, grans, mitjans i petits, de Sidamon, que tenien moltes ganes de treballar i que esperaven 
veure com es resoldria aquest esdeveniment esportiu. Un èxit! va ser un èxit! i ha estat així durant 
tres anys més. Jo, la Milla, sempre envoltada de gent, de la voluntaria 1, del voluntari 3, de l’home 
de l’empresa vermella, de l’home dels trofeus, de l’home de les pomes, del voluntari 60, del sen-
yor de les samarretes, de la voluntaria 45, d’ idees, de causes a defensar, de complicitat, de feina 
i de suor, però sempre amb la màxima de fer de mi un event de nivell.
Aquí estem. Us espero el dia 30 d’agost, cap a la tarda, a l’avinguda Generalitat. Us podeu inscriu-
re a la web. Ja sabeu, cursa, entrepà, samarreta, esforç i recompensa. Una tarda genial envoltats 
de bona gent.

Gas i a cremar les espardenyes!
MILLA

5a MILLA DE SIDAMON
Milla solidària amb síndrome de Down
PROGRAMA D’ACTES

Dimecres, 28 d’agost a les 20:00h.
TRAINING DAY
Entrenament per a tots els nivells i edats a càrrec dels entrenadors nacionals de l’escola d’atletisme 
de l’A.A. Xafatolls Fran Carrillo i Sandra Borda.

Divendres, 30 d’agost a les 20:00h.
XERRADA “CAPACITATS DIFERENTS” a càrrec de Tonet Ramírez,
Campió mundial de natació al 2011 als Special Olympics d’Atenes. Defensor dels drets de les 
persones amb síndrome de Down a l’ONU a New York. On farà real la seva frase preferida: “Tu 
POTS ser el que tu vulguis ser”.

Dissabte, 31 d’agost a les 17:30h. a l’Av. Generalitat de Sidamon
5a Milla Sidamon i Campionat de Catalunya Absolut i Màster

Inscripcions gratuïtes: www.iter5.cat. Fins divendres dia 30 d’agost a les 15h.
Entrega dorsals a partir de les 16:30h.
Informació: http://millasidamon.blogspot.com/
Samarreta i entrepà per a tots els finishers!!!




