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Telèfons d’interès per als veïns i veïnes de Sidamon

L’informatiu

ajuntament@sidamon.catSegueix-nos: www.sidamon.cat
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Ajuntament de Sidamon
Centraleta

973560421  
71762605

http:// sidamon.ddl.net

administracio@sidamon.catFax 973 717 115

Consell Comarcal Pla Urgell Mollerussa 973711 313 http://www.plaurgell,cat

Ed
uc

ac
ió

Llar d’Infants Municipal La Tenalla Sidamon 699 248 058

Col·legi Públic CEIP El Timó Sidamon 973 717 021 https://agora.xtec.cat/ceip-eltimo/

Departament Ensenyament Lleida 973 27 99 99 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_

territorials/lleida/

Sa
lu

t

Consultori mèdic
Sidamon

973 560 028

Farmàcia 973 717 105

Centre Assistència Primària (CAP)
Mollerussa 973 711 164

plaurgell.lleida.ics@gencat.cat
Urgències 973 711 071

Ambulàncies Mollerussa 973 711 335

Hospital Arnau de Vilanova Lleida 973 248 100 http://www. icslleida.cat/hospital/

Hospital Provincial de Santa Maria Lleida 973 727 222 http://www.gss.cat/es

Institut Català de la Salut (ICS) Lleida 973 701 600 http://ics.gencat.cat/ca/inici

Creu Roja
Mollerussa 973 602 525 http://www.amollerussa.com/creuroja

Lleida 973 222 222 www.creuroja.org/AP/cm/24P24L1/Lleida.aspx

CatSalut General 061 http://catsalut.gencat.cat/ca/inici

Programació de visites Online 93 326 89 01
https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/pro-

gramacio_visites/Visites.aspx

La Meva Salut Online
http:/catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/

la-meva-salut/

Canal Salut Informació http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/

Em
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Emergències 24 hores 112 http://112.gencat.cat/ca/inici

Mossos Esquadra
Mollerussa 973 701 685

https://mossos.gencat.cat/ca/inici
Lleida 973 700 500

Bombers/ Protecció Civil

General 085
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/

proteccio_civil/
Mollerussa 973 601 080

Lleida 973 706 080

Va
ris

Taxi Cunillera Sidamon 609 377 520

Atenció /informació ciutadana
General 012 https://web.gencat.cat/ca/contacte/oficines/

index.htmlLleida 973 70 35 00
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El Sumari

Als efectes previstos en l’article 32.1 paràgraf segon del               
TRLPI s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines 
d’aquesta obra o parts de la mateixa siguin utilitzades per a 
la realització de resums de premsa. Qualsevol forma de re-
producció, distribució, comunicació pública o transformació 
d’aquesta obra només pot ser efectuada amb l’autorització 
dels seus titulars amb excepció prevista per la Llei. Adrecis a 
l’Ajuntament de Sidamon si necessita un fragment d’aques-
ta obra.

Edita: Ajuntament de Sidamon
C/ Major, 6 · 25222 Sidamon. Tel. 973 560 421 
Dipòsit legal: L-438-1999
Edició i Maquetació: M. Carme Rosell
Tancament: 15 de setembre de 2018

L’Ajuntament de Sidamon no es fa responsables de les opinions i 
comentaris dels col·laboradors d’aquesta publicació. 

Fotografies revista: Josep Ma. Llovera, Ajuntament de Sidamon i Entitats socials

Pàgines 4 a 8____ Informació Municipal

Projecte d’Acompanyament a la Gent Gran
Aprovació del Compte General 2017
Millores al pati de les Escoles Velles
Inversions i ajuts a l’arranjament de camins
Assemblea de veïns

Pàgines 11 a 32____ Activitats i Festes   
 
Flors per celebrar la Festa de la Primavera
Celebrem Sant Jordi amb roses i llibres
Majoria d’edat de la Penya Blaugrana de Sidamon
Dia de la Germandat de Sant Bartomeu
Tancament de curs de les activitats extraescolars
XXVIII Bicicletada Popular: èxit de participació
Acaba el curs escolar 2017-2018 al CEIP El Timó
Revetlla per donar la benvinguda al solstici d’estiu
Sant Cristòfol, benedicció protectora
Curset de Natació i d’Aquagym
Aprendre mecanografia, un repte
Coneixem la Intervenció Assistida amb animals
Tancament de curs a la Llar d’Infants La Tenalla
Actes de Festa Major de Sant Bartomeu
Sidamon acull la IV Edició de la Milla urbana
Paellada per celebrar l’Onze de Setembre

Pàgines 9 a 11____ Xerrades, Conferències i Actes

Els Espais de Defensa de la Guerra Civil a Sidamon
Campanya de Donació de Sang
Xerrada sobre l’esporta adaptat
Mobilitat Segura per a les persones grans
Agraïment al Doctor Salvador Vila
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Informació Municipal
Les planes d’informació municipal són un resum de les actuacions que l’Ajuntament de Sidamon ha 
dut a terme en el període que hi ha entre dues edicions de la revista L’Informatiu. En aquesta hi tro-
bareu els principals acords adoptats pel plenari municipal corresponents a les sessions dels dies 27 
de març, 23 d’abril, 21 d’agost i del dia 3 de setembre de 2018 sota la presidència de l’alcaldessa 
Ma. Dolors Tella.

Projecte d’Acompanyament per a la Gent Gran de Sidamon

El projecte pretén impulsar un conjunt d’activitats diri-
gides a proporcionar atencions personals a les perso-
nes grans del municipi, per promoure la seva qualitat 
de vida i potenciar la seva autonomia personal, amb 
la finalitat de millorar el seu benestar diari i donar-los 
oportunitats per participar en la vida municipal i co-
marcal.

Els objectius específics d’aquest projecte serien:

 Pretendre la inclusió de gent gran en risc d’exclu-
sió social, oferint oportunitats per a la seva participa-
ció en el dia a dia del municipi i per a la millora de 
les seves relacions.

 Millorar la seva qualitat de vida realitzant activitats 
que promocionin l’envelliment actiu.

 Implicar en el projecte diferents entitats i associa-
cions del municipi així com a voluntariat.

 Realitzar un projecte coordinat entre entitats, ad-
ministracions locals, serveis socials ...

 Difondre el coneixement de les millores tecno-
lògiques, que poden afavorir en una major relació 
social.

 Ajudar a la gent gran a que les tasques diàries bà-
siques les puguin fer acompanyades d’un professio-
nal que els compensi la pèrdua de certa autonomia 
que, per la edat, tenen.

El projecte d’acompanyament pretén dissenyar un 
conjunt d’activitats que permetin complir els objectius 
proposats com:

 Visites a domicili de les persones grans.
 Acompanyament per a la realització de les tasques 

de la vida diària.
 Activitats i tallers adaptats a les necessitats de la 

gent gran.
 Activitats de difusió i sensibilització de la situació 

de les persones grans.
 Programa de control de l’alimentació i si, s’escau, 

ajudar-los a preparar els àpats.
 Recomanacions de salut pública. Consells de pre-

venció de la salut per climatologia.
 Coordinació amb els serveis sanitaris locals per 

control visites, acompanyament...
 Gestió i tutela  de les sortides i activitats grupals en 

espais naturals i culturals de la zona.

Aquest projecte ha estat subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) 
amb un import d’11.000,00€ per fer front a la con-
tractació d’una persona en pràctiques a jornada com-
plerta per una durada de sis mesos per tal de desen-
volupar el projecte impulsat per l’Ajuntament.
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Substitució de l’enllumenat public per l’eficiència del Led

El ple municipal del 10 d’octubre de 2018 va acordar 
aprovar la licitació del contracte de subministrament 
de la Millora de l’Enllumenat Públic de Sidamon. El 
projecte redactat pels tècnics del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell assenyalava que el cost de completar 
la darrera fase de substitució per tecnologia Led de la 
totalitat d’enllumenat públic que resta pendent i que 
encara funciona amb vapor de sodi és de 68.844,34€, 
import que es va contemplar al pressupost municipal.

Aquesta despesa està finançada amb una Subvenció 
aprovada mitjançant la resolució de la Junta de Go-
vern de la Diputació de Lleida de 23 d’abril de 2018 
i inclosa dins del Pla Extraordinari d’Inversions Locals 
2017-2018, per un import de 50.000,00€.

El termini màxim previst per a l’acabament dels tre-
balls de substitució de la totalitat de lluminàries és 
de dos mesos. Una vegada substituït tot l’enllumenat 
(aquest 2018) es considera que suposarà un estalvi 
important en la despesa d’energia elèctrica del nostre 
municipi.

Ajut a la celebració de la cursa de la Milla Urbana de Sidamon

El dia 1 de setembre va tenir lloc la quarta edició de 
la Milla Urbana de Sidamon. En els pocs anys que es 
realitza aquesta cursa ha esdevingut una de les activi-
tats esportives de referència de la comarca i mostra la 
gran acceptació per part de tots els qui corren, ja que 
cada any augmenta el nombre de participants que 
visiten la nostra vila en aquesta data.

En la darrera edició es va col·laborar amb l’Asso-
ciació Es Retina Asturias, una entitat sense ànim de 
lucre que treballa per difondre i donar suport a di-
ferents malalties relacionades amb la vista així com 

les malalties congènites relacionades amb la retina. 
Arran de les aportacions voluntàries dels participants 
i de la població en general es va recollir un total de 
320,48€ que s’han entregat a aquesta associació per 
tal col·laborar en la seva tasca.

La Diputació de Lleida ha concedit a l’Ajuntament de 
Sidamon una subvenció per 2.500,00€ per tal de fi-
nançar part de la despesa que suposa la realització 
d’aquesta activitat esportiva, una proposta que sense 
el suport i ajuda desinteressada de tots els voluntaris 
no podria ser realitat.
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Ajut per a finançar La Tenalla

La Diputació de Lleida ha concedit a l’Ajuntament de 
Sidamon una subvenció per un import de 14.000,00€ 
que té per objectiu finançar les despeses de funcio-
nament de la Llar d’Infants municipal de Sidamon. 
Aquest import de subvenció concedit correspon al 
curs acadèmic de l’any 2016-2017.

Aprovació definitiva del Compte General de Sidamon de l’any 2017

El ple municipal de data 4 de setembre de 2018 va 
aprovar definitivament el compte General de l’any 
2017. La situació d’estabilitat pressupostària, d’equi-
libri financer i de capacitat de finançament que pre-
senta l’Ajuntament de Sidamon ha permès tramitar 
l’expedient per destinar part d’aquests recursos a in-
versions financerament sostenibles.

L’ajuntament de Sidamon ha remodelat el pati de les 
Escoles Velles amb l’objectiu de convertir-lo en un es-
pai pensat i destinat a tots els nens i nenes del poble, 
tinguin l’edat que tinguin. Es recupera així una zona 
escolar que a partir d’ara es destinarà a conviure i 
compartir estones de lleure.

Escoles velles, zona de lleure

Part d’aquests recursos s’han destinat a la instal·lació 
del semàfor a la carretera N-II, a la millora de  l’accés 
i supressió de barreres arquitectòniques al consultori 
mèdic, als treballs de millora del Parc del Canal i a la 
millora i arranjament del camí municipal paral·lel a 
l’autovia A2 fins al terme de Fondarella.

Precisament, durant els passat més d’octubre, han tin-
gut lloc els treballs per a la instal·lació del semàfor al 
centre del poble que pretén millorar la mobilitat entre 
la població del municipi i ordenar la circulació dels 
vehicles per la carretera N-II. 
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Aprovació de la licitació de l’obra del Camí de Miralcamp

S’ha aprovat la licitació de l’obra de l’obra de Pavi-
mentació del camí de Miralcamp que compta amb 
un pressupost base de contractació (segons projecte 
executiu) de 41.310,70€ sense IVA i que suposa un 
import total de 49.985,95€ amb IVA inclòs.

El projecte d’obra ha estat redactat pels serveis tècnics 
municipals (Consell Comarcal del Pla d’Urgell) i va ser 
aprovat inicialment pel Decret d’Alcaldia 106/2017 
de data 16 d’agost de 2017. L’acord es va publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 162 en 
data 22 d’agost de 2017, a la web municipal i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Sidamon.

L’obra està finançada per una subvenció del Departa-
ment de Governació de la Generalitat de Catalunya, 
amb un import de 48.811,28€.

Durant els primers 15 dies d’octubre, les empreses 
interessades han presentat les seves ofertes d’acord 
amb els Plecs de condicions i en breu la mesa de con-
tractació adjudicarà el contracte al licitador que obtin-
gui més puntuació. 

Està previst que les obres d’arranjament i millora fina-
litzin durant aquest mateix any 2018.

Subvenció per a l’arranjament de diferents camins municipals

Per resolució de la Diputació de Lleida, s’ha concedit 
a l’Ajuntament de Sidamon una subvenció per import 
de 5.378,00€ per a ser destinada a les obres de mi-
llora i adequació de diferents camins del municipi. 

Els treballs realitzats consisteixen principalment en la 
compactació del ferm, el manteniment i la neteja dels 
marges dels camins del nostre municipi per fer-los 
més transitables i segurs.
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L’Ajuntament presenta l’acció de govern a l’Assemblea de Veïns

El dia 12 de juliol, el 
Consistori de Sidamon 
va presentar a l’Assem-
blea de Veïns les diferents 
activitats i actuacions 
que s’han dut a terme al 
municipi. L’acte va tenir 
lloc a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament.

Entre les millores i les in-
versions realitzades per 
la corporació municipal 
cal destacar la construc-
ció de la nova escola, 

l’habilitació d’una zona 
aparcament al costat es-
cola i de la llar d’infants, 
l’adequació del terra de 
la sala del ball, la millo-
ra accessos a l’església 
i al seu entorn amb una 
rampa d’accés; les obres 
realitzades al cementiri 
consistents en la coberta 
de la galeria de nínxols; 
els accessos a la zona 
esportiva i de diferents 
camins municipals, com 
el de Fondarella o el que 

el racó cívic

Quan vàrem crear aquest espai, confiàvem que aju-
daria a prendre consciència cívica que el poble és de 
tothom i per tant tothom n’ha de tenir cura en la seva 
mesura. El fet però, és que malauradament, cada vega-
da tenim alguna cosa per denunciar. Ara però el fet va 
més enllà del civisme, ja que llençar burilles de cigarre-
ta arreu no només embruta l’entorn i fa malbé el medi 
sinó que esdevé una qüestió de salut pública, ja que pot 
ser un vector en la transmissió de malalties.

Civisme o Salut Pública?

porta fins a Aspros; la 
substitució i millora de 
l’eficiència de l’enllume-
nat públic introduint la 
tecnologia Led.

S’ha invertit a la zona 
de focs de la Pineda on 
s’ha instal·lat una mar-
quesina i s’han habilitat 
més taules. En l’aspecte 
mediambiental s’ha mo-
dernitzat la instal·lació 
de tractament d’aigua de 
les piscines i s’han col·lo-

cat programadors de reg 
als parcs del poble.

Entre les inversions de 
futur hi ha el disposar de 
voreres més accessibles 
i d’un servei de gàbies 
de coloms, però també 
el desenvolupament ur-
banístic i l’ampliació del 
polígon municipal, fer 
arribar el servei de fibra 
òptica al nostre municipi 
i millorar la xarxa de sa-
nejament, entre altres.
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Xerrades, conferències i activitats

El 10 de juny l’Associació Cultural va organitzar la 
xerrada a càrrec del historiador Sebastià Garralón 
que va parlar dels espais de defensa de la Guerra 
Civil. Entre aquestes instal·lacions hi ha els refugis, les 
galeries soterrades o els nius de metralladores.

En la seva xerrada, Garralón ha fet especial referen-
cia als que es troben a Sidamon, en concret a la Serra. 
La sala d’actes de l’Ajuntament estava plena a vessar 
per conèixer una mica més la seva història recent amb 
dades i anècdotes de l’època.

En acabar la xerrada es va anar caminant fins al niu 
de metralladores situat a la Serra de Sidamon per 
poder veure les construccions. Es va acabar l’activitat 
amb un refrigeri per a tots els participants.

Els espais de defensa de la Guerra Civil de Sidamon

Campanya de Donació de Sang

El 28 de maig al Local 
del Ball de Sidamon va 
acollir una nova campa-
nya de donació de sang.  
En aquesta ocasió hi van 
participar 27 donants del 
nostre municipi als quals 
agraïm la seva participa-

ció en un petit acte que 
cada dia ajuda a salvar 
vides. La iniciativa esta 
coordinada per l’Asso-
ciació de Donants del 
Pla d’Urgell i el Banc de 
Sang i Teixits de l’Hospi-
tal l’Arnau de Vilanova.
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Ens atansem a 
l’esport adaptat

El divendres 31 d’agost 
Sidamon va acollir una 
xerrada sobre l’esport 
adaptat al local de l’Es-
cola El Timó a càrrec de 
Jordi Torné, un esportista 
que participa en curses 
d’atletisme i que compe-
teix també en la modali-
tat de tennis en cadira de 
rodes. L’acte va omplir 
de gom a gom el centre 
amb persones a qui inte-
ressava el tema.

Xerrada sobre la mobilitat segura per al col·lectiu de gent gran

El cos de Mossos d’Esquadra de Lleida i 
l’Associació de Jubilats de Sidamon van 
organitzar el dia 24 de juliol una ses-
sió informativa en la que es va abordar 
el tema de la mobilitat segura, especi-
alment adreçada al col·lectiu de gent 
gran.

L’acte es va fer a la Sala d’actes de 
l’Ajuntament de Sidamon i en el trans-
curs de la xerrada es van donar senzills 
i pràctics consells als assistents per tal 
de millorar la seva mobilitat -en vehicle 
o sense- i fer-la més segura.
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Agraïment al Doctor Salvador Vila pel seu servei a Sidamon

Aquest és el primer número de la revista municipal 
que elaborem coneixent la decisió del Doctor Salva-
dor Vila de jubilar-se i volem aprofitar l’oportunitat 
per dedicar-li un espai d’agraïment i record en aques-
ta revista local que es distribueix a totes i cadascuna 
de les llars de Sidamon.

És un agraïment sincer per la seva gran capacitat 
d’escoltar als pacients en allò que li dèiem i també 
per la seva gran facilitar d’intuir allò que callàvem. 
Per l’empatia que sempre ha mostrat quan comunica-
va o explicava els diagnòstics, amb un llenguatge que 
tothom entenia.

Gratitud immensa per acompanyar-nos a tantes i a 
tantes famílies en moments difícils i d’incertesa davant 
diagnòstics que no haguéssim volgut haver d’escoltar.

Moltes gràcies per acompanyar-nos en els moments 
d’angoixa perquè la pèrdua de la nostra salut i la dels 
nostres éssers estimats ens ha pogut generar dubtes 
i pors que vostè, amb paciència infinita, ens ha aju-
dat a esvair. Perquè vostè ha estat, moltes vegades, el 
doctor a qui molts pacients hem anat a veure a la con-
sulta per explicar-li alguna situació familiar, no sem-
pre 100% mèdica, que no sabien com encarar però 
sabent que vostè, coneixent al pacient i al seu entorn, 
podia ajudar a rebaixar aquest malestar.

Gràcies per la seva humanitat i tendresa quan passa-
va visita per les cases als nostres padrins i padrines. 
Pel to que utilitzava amb ells i perquè sovint els passa-
va a visitar sense demanar-li-ho.

També per estar sempre disposat a impartir una xerra-
da sobre les malalties en suport a la recollida de fons 
per a La Marató, o sobre qualsevol tema que des de 
l’Ajuntament li plantejàvem.

Gràcies per voler ser el metge generalista dels nois o 
noies d’Asprós que viuen a Sidamon.... Guarden de 
vostè un inesborrable record.

Finalment, dir-li que el tenim molt present, i que li de-
sitgem de cor molta sort en aquesta nova etapa vital.

Moltes gràcies en nom del poble de Sidamon.  

Minut de silenci en record de l’atemptat del 17 d’agost 2017

El 17 d’agost de 2018, el veïns i veïnes de Sidamon van deixar les seves 
tasques diàries per aplegar-se davant l’Ajuntament i recordar, amb un minut 
de silenci, les víctimes de l’atemptat terrorista de Barcelona de l’any passat.

El doctor Vila en un dels actes de La Marató



L’informatiu

12

L’Associació de Dones de Sidamon va organitzar el 22 d’abril una nova edició de la Festa de la Primavera que 
serveix per donar la benvinguda a la nova estació i que omple de color i de flors el nostre poble. Enguany, com 
a novetat, la jornada es va fer al matí i hi va haver també  sessions de jocs i maquillatge per als mes petits. Tot 
plegat va acabar amb un vermut popular força concorregut.

La Primavera s’obre camí i omple el poble de flors

El dia a dia... en imatges
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El 23 d’abril, és el dia en el qual les roses i els llibres agafen tot el protagonisme  a Catalunya. I a Sidamon, no 
pot ser diferent. Enguany, la tradicional parada de llibres de l’estanc es va complementar amb la de l’Associa-
ció Aspros, mentre que les mares i pares de l’escola van representar El Rei Lleó per als nens i nenes del centre.

Sant Jordi, el dia de les roses i els llibres

Cloenda de les activitats de dinamització 2017-18

El 18 d’abril es va fer l’acte de 
cloenda de les activitats organit-
zades per estimular la memòria 
com els jocs d’estratègia o el bin-
go; per practicar activitats saluda-
bles com els estiraments; o d’oci 
com els tallers de manualitats. Les 
ha dut a terme un grup de dones 
de Sidamon amb el suport de la 
dinamitzadora cultural de l’Ajun-
tament que, des desembre, s’han 
trobat dos dies a la setmana.
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Coincidint amb el Primer de Maig, 
la Penya Blaugrana de Sidamon 
ha arribat enguany a la Majoria 
d’Edat. I és que ja fa 18 anys que 
organitza la tradicional Matança 
del Porc per a celebrar el seu ani-
versari. La jornada va començar a 
les nou del matí amb un esmorzar 
popular a base de xulles. 

Durant el matí, es van fer activitats 
entre les que hi havia un partidet 
de futbol per la mainada, el con-
curs de dibuix Pinta amb la Penya 
i per als mes madurs, un Concurs 
de botifarra. A migdia, els que ho 
van voler van poder completar la 
jornada amb el dinar que consistí 
en una esplèndida i saborosa fi-
deuà que ens va dur fins al sorteig 
de “La Carreta”.

La Penya Blaugrana arriba a la Majoria d’Edat
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El 13 de maig, l’Associació de la Germandat de Sant Bartomeu va celebrar el seu dia gran. Els actes s’inicien 
cada any amb una Missa a les 12 del migdia en la que, aquesta vegada, hi va participar la Coral Sant Isidori 
de Mollerussa. Després es va fer l’assemblea anual ordinària a la Sala d’actes de l’Ajuntament.

Celebració del Dia de la Germandat de Sant Bartomeu

La ultima setmana de maig, en concret els dies 24 i 29, es va fer la cloenda de les activitats extraescolars que 
durant el curs han tingut lloc a Sidamon. Els qui hi han participat han pogut fer teatre al llarg de tot el curs i 
mostrar-nos el que havien après representant un conte clàssic: La rateta presumida que escombrava l’escaleta. 
Alhora, els que van optar per la rítmica com a extraescolar, van fer un festival de demostració.

La rateta presumida i la rítmica tanquen les extraescolars
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Que anar en bicicleta és saludable no es cap descobriment, però enguany, l’Associació Cultural de Sidamon 
ens ho va recordar una vegada més en convocar-nos el 27 de maig a la XXVIII edició de la Bicicletada Popular. 
Anar en bicicleta ajuda a fer encàrrecs, fa més ràpid el caminar, consumeix calories enlloc de gasolina, redu-
eix el risc d’infart, frena l’escalfament global, combat l’obesitat i omple amb un gran somriure la cara. No és 
estrany que cada vegada tingui més adeptes! 

A l’edició d’enguany també hi havia un recorregut de 4,5 kilòmetres pels mes petits i un de 7 kilòmetres pels 
mes experts. Les dues opcions sortien de davant del Forn Macià i tenien com arribada a la Pineda Municipal on 
els membres de la Junta van repartir entrepans i van sortejar lots de productes entre els participants.

Els múltiples beneficis d’anar en bicicleta sumen adeptes!
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Enguany, la festa que assenyala el final del curs escolar ha canviat 
el seu format. El 17 de juny es va organitzar una festa-dinar a la 
Pineda Municipal on els nens i nenes amb ajuda dels pares van 
realitzar demostracions de balls, que havien estat assajant força 
dies abans. També hi va haver un un espectacle infantil per als 
més menuts. I tot plegat va acabar amb un dinar de germanor 
que va donar pas, a la tarda, a diferents jocs d’aigua amb els 
quals tothom va gaudir d’allò més.

Festa per tancar el Curs Escolar
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La Flama del Canigó tornà a Si-
damon per encendre la nit de 
Sant Joan i rebre el Solstici d’Es-
tiu. Nois i noies van anar a Mo-
llerussa a recollir-la per encendre 
la foguera. En arribar els espera-
ven els més petits per anar fins a 
la Pista Esportiva on es va llegir 
un manifest. Per setè any conse-
cutiu, el poble va rebré el símbol 
d’unitat dels Països Catalans.

Revetlla per donar la benvinguda al Solstici d’Estiu

El vespre d’estiu: Caminada i Sopar a la Fresca
L’Associació de Dones de Sidamon va organitzar el 29 de juny la Caminada a la Llum del vespre que va sortir 
de la plaça de l’església i va fer una ruta per les afores del poble per acabar on havíem començat amb entre-
pans, beguda i postres. El grup local I-nuits va tancar la vetllada.

Dies després, el 21 de juliol, l’Associació Cultural havia organitzat el Sopar a la Fresca que va tenir lloc a la 
plaça Major. Desprès del sopar , hi va haver l’actuació a càrrec del mag Fèlix, qui va fer passar una bona estona 
a les 140 persones que van omplir la plaça del poble.
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Durant l’estiu, l’Ajuntament de Si-
damon va organitzar un curset de 
natació adreçat als nens i nenes 
del poble que es va complemen-
tar amb un altre curs d’Aquagym. 
El 20 de juliol es va fer la final del 
curset i es van lliurar els diplomes 
a tots els que hi van participar.

Curset de Natació i d’Aquagym a les piscines del poble

El diumenge 15 de juliol desprès de 
Missa Major és va fer la benedicció 
de vehicles amb motiu de la Festivitat 
de Sant Cristòfol, patró de tothom qui 
condueix. Organitzat per l’Associació 
Cultural una setantena de cotxes, motos 
i bicicletes van desfilar per davant de 
l’església on el mossèn els va beneir un 
per un.

Sant Cristòfol, patró de tothom qui condueix

Escriure més de pressa fent servir la mecanografia
En plena era d’Internet i d’ordina-
dors sembla que parlar de la me-
canografia sigui una cosa “retro”, 
però de fet no ho és pas gens. Així 
ho han comprovat el grup de nois 
i noies de Sidamon que aquest 
estiu han participat al curs orga-
nitzat per l’Ajuntament. Fer servir 
tots els dits per escriure a l’ordi-
nador... ens fa anar molt més de 
pressa!!!
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La Llar d’infants acomiada el curs i als que es graduen

El 28 de juliol es va fer la festa de 
final de curs de la Llar d’Infants 
La Tenalla. Els nens i nenes es van 
disfressar i van ballar per tothom. 

Després, amb els que deixen la 
llar perquè es graduen per anar 
a l’escola es va fer un berenar so-
par a la pista esportiva.

Intervenció Assistida amb Animals aquest estiu a Sidamon

Enguany al Casal d’Estiu 
de Sidamon hem realitzat 
una activitat molt original. 
Es tractava d’una activi-
tat d’Intervenció Assistida 
amb Animals de Compa-
nyia, dirigida per la mo-
nitora Anna Parrado i que 
consisteix en treballar el 
vincle entre els humans i 
els animals. Els nens i ne-
nes en van gaudir molt!!!!!
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Festa Major
2018

Festa Major
Enguany vàrem preparar una festa Major amb molta il·lusió i per això de-
sitgem que l’hagueu pogut gaudir amb la vostra gent. Cert és que avui dia, 
a diferència d’abans, per la Festa Major les cases no s’omplen de parents 
perquè són altres temps on la comunicació és més fàcil, però l’essència de fer 
pinya i passar-ho bé roman. 

Aquesta és una Festa Major en la que hem col·laborat amb l’Associació de 
Lluita contra el Càncer, hem celebrar el primer aniversari de l’Associació 
Amics del Tossal de les Tenalles i hem après a ballar sardanes entre moltes 
altres coses. Desitgem que us hagi agradat!

La Festa Major es va encetar el dimecres 22 d’agost amb la celebració d’un partit de futbol infantil a la pista 
esportiva organitzat per l’AMPA i la Penya Blaugrana de Sidamon. Mentrestant, al recinte de les piscines era 
temps de moure el cos a ritme de zumba. Qui s’hi podia resistir?
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La tercera edició de la Festa Holi Parti va omplir de color la pista esportiva, 
on tothom va quedar d’allò més galdós, però va ser molt, molt divertit! ja que 
l’activitat consisteix en tirar-se els uns als altres farina (apta per celíacs) de 
colors vistosos.
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El divendres es va despertar amb la Missa Solemne en honor a Sant Bartomeu en el 
marc de la qual la Germandat va obsequiar a tothom amb un present i en la que la 
Coral Sant Isidori de Mollerussa es va fer càrrec de la música. A la sortida, ballada i 
audició de sardanes amb la Cobla Onze de Setembre al local del ball que va acabar 
amb un vermut popular i una ballada de sardanes.

I en arribar la fosca, correfoc al 
ritme de batucada a càrrec de la 
Colla de diables l’Espelunca Dia-
bòlica!
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A la nit, un total de 589 persones van acudir una vegada mes a Sidamon per celebrar la 
XXXIV festa de la Cassola de Pagès. Hi van assistir entre altres personalitats, els alcaldes 
de la comarca i persones arribades d’arreu convidades pels veïns i veïnes de Sidamon. La 
vetllada va estar amenitzada pel grup Duo Al&ma, el grup de versions Banda Neon i a la 
matinada hi va haver disco-mòbil amb DJ Galaxy

A partir de les sis de la tarda, els nens de P3 a 6è de primària tenien una cita amb 
el Concurs de Dibuix que va organitzar l’Associació de Dones. I no hi van faltar!
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El primer aniversari de l’Associació Amics Tossal de les Tenalles va centrar-se en un taller d’es-
criptura Ibèrica que es va fer al mateix Tossal i en la que hi van participar unes 60 persones. 
Durant el matí, també es va fer un recorregut pel jaciment explicant-ne la seva història i es va 
acabar amb un tast ibèric.
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El matí del dissabte estava reser-
vat per als més petits del poble en 
exclusiva. L’Associació de Dones 
de Sidamon va organitzar a la 
Plaça de l’Església les tradicionals 
cucanyes que van fer passar una 
molt bona estona a més d’un.

Tot seguit, per no perdre el ritme, 
es va fer la festa de l’escuma a 
càrrec de Ratataplan i organitza-
da per l’Ajuntament..
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A la tarda nit, el Local del Ball va 
acollir l’espectacle de màgia a 
càrrec de The Rocker. Un seguit 
de trucs que a molts ens van fer 
tornar a la innocència de la infàn-
cia en sentir-nos incapaços d’es-
brinar com ens havia engatussat. 
En acabar es va oferir un còctel 
als assistents.

I a la nit, el Jovent de Sidamon va 
organitzar enguany a la pista es-
portiva la La Festa del Jovent que 
va comptar amb l’actuació del 
grup de versions Kalikenyos i des-
prés disco-mòbil amb DJ Galaxy.
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El dia 26 d’agost de bon matí, 
l’Associació Cultural de Sidamon 
va organitzar el campionat d’Es-
cacs que es va fer a la Pista es-
portiva. Un bon moment per po-
sar en marxa el cervell, després 
de dies de disbauxa... En acabar 
es van lliurar els trofeus a les di-
ferents categories que hi havien 
pres part.

I els que encara no tenen edat de 
pensar en estratègies i moviments 
de peces, s’ho van passar d’allò 
més bé pujant i jugant als infla-
bles que es van instal·lar a la pista 
en el marc del Diver-park, una de 
les tradicions de la nostra Festa 
Major de Sant Bartomeu.
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A les vuit del vespre va començar 
el que seria una llarga sessió de 
ball que va durar fins a la matina-
da a càrrec de l’orquestra Stress-
band. Un bon moment per perdre 
algunes de les calories que dels 
bons àpats de Festa Major!

Amb l’objectiu que tothom po-
gués gaudir de la música hi havia 
cadires a la pista en substitució de 
les tradicionals llotges.

Finalment, cal esmentar que L’Associació Cultural va convidar el veïnat de Sidamon -des del dimecres 22 i fins 
el diumenge 26 d’agost- a guarnir les seves façanes i/o balcons per tal que es fes ben palès que estàvem de 
festa gran. Tothom que hi va prendre part, es va endur un obsequi cap a casa que es va lliurar el diumenge.
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La 4a Edició de Milla de 
Sidamon va tenir lloc el dissabte 
1 de setembre i va congregar 
a 320 atletes a la zona de la 
pista esportiva del nostre poble 
procedents d’arreu. D’aquesta 
manera, vam poder gaudir de 
totes les curses, des dels més petits 
de la casa amb l’anomenada 
Cursa dels cigronets, fins a la 
dels més veterans i també la dels 
especials. 

Com no podia ser d’altra manera, 
vam repartir les ja tradicionals 
samarretes als finishers, l’entrepà 
i la beguda. Val a dir que com a 
novetat enguany hi havia fins i tot 
servei de guarderia, de guarda-
roba i de massatge gratuït. Tot un 
luxe pels nostres corredors.

La recaptació que es va fer 
durant l’esdeveniment esportiu, 
mitjançant el dorsal solidari, 
anava destinada a la malaltia 
de Stargardt Go, una malaltia 
degenerativa de la retina i val a 
dir que vam recollir 320,48 euros! 

Gràcies a tots els col·laboradors 
i patrocinadors la festa va ser tot 
un èxit. Un any més, però, volem 
agrair la feina impagable dels 
voluntaris que han fet possible la 
prova i molt especialment, com 

Sidamon acollirà el Campionat de Catalunya de la Milla

sempre, la direcció tècnica esportiva impecable d’Eduard Aixalà i de 
Noemi Montull. I una gran novetat, l’any vinent  Sidamon serà la seu del 
campionat de Catalunya de Milla. Més i millor!! Tot un repte. En nom del 
consistori municipal i per a tothom: MOLTES GRÀCIES.
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Paelles a la Pineda per celebrar l’Onze de Setembre

Cada Onze de Setembre, la Pine-
da Municipal s’omple d’experts en 
fer paelles de què després gaudi-
ra tothom. I és que aquesta és una 
diada molt especial, ja que és la 
Diada Nacional de Catalunya. 
Per això, a banda del dinar col-
lectiu, es fa també la lectura d’un 
manifest i una ofrena floral a la 
senyera.



Amb el suport de:

Ajuntament de Sidamon


