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Telèfons d’interès per als veïns i veïnes de Sidamon

Ajuntament de Sidamon
Centraleta
Fax

973 560 421
973 717 115

Consultori Mèdic

Farmàcia

Sidamon
Bell-lloc

Sidamon

973 560 028
973 717 200

973 717 105

Col·legi Públic “El Timó”
Llar d’Infants “La Tenalla”

Sidamon
Sidamon

973 717 021
699 248 058

Consell Comarcal Pla d’Urgell Mollerussa 973 711 313

Emergències 112

Mossos d’Esquadra
Mollerussa

112
973 700 050

Policia Municipal
Mollerussa
Lleida

973 602 000
091

Bombers Mollerussa
Lleida

085
973 601 080
973 706 080

Atenció ciutadana 012

Sanitat Respon servei 24 hores 902 111 444

Centre Assistència Primària (CAP)
Urgències
Mollerussa

973 711 071
973 711 164

Ambulàncies Mollerussa 973 711 335

Creu Roja
Mollerussa
Lleida

973 602 525
973 222 222

Hospital Arnau de Vilanova
Hospital Provincial de Santa Maria
Institut Català de la Salut (ICS)

Lleida
Lleida
Lleida

973 248 100
973 727 222
973 701 600

Cunillera taxi Sidamon 609 377 520

Avaries Fecsa-Endesa 900 770 077

Avaries Telefònica 1002
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Puidemont inaugura la nova escola ‘El Timó’
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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 trobareu els prin-
cipals acords adoptats pel plenari municipal, presidit per l’alcalde Josep M. Huguet, en les sessions dels dies 
24 d’abril, 1 de juny, 6 de juliol, 13 de setembre, 11 d’octubre, i dels dies 20 i 29 de desembre de 2016 a 
banda d’altres notícies que es consideren d’interès per a la ciutadania del nostre municipi.

Consulteu la nostra web: www.sidamon.cat@

Licitada la gestió de la Llar d’Infants ‘La Tenalla’

El ple celebrat el 3 de maig de 2006 va aprovar que 
el règim de gestió de la Llar d’Infants La Tenalla seria 
el de concessió, activitat que es desenvoluparia en 
les instal·lacions de titularitat municipal. Una vega-
da vençuda aquesta concessió, el 19 de maig de 
2016, el ple va fer la licitació per al període d’un any 
mitjançant procediment obert amb un cànon inicial 
fix de 38.000 euros i es van fixar 20 dies per a la pre-
sentació d’ofertes.

Resolta la licitació, és la societat Educar és Crear scp 
qui s’ocupa de la Llar d’Infants la Tenalla de Sida-
mon des del setembre de 2016 al setembre 2017.

Ajut pels càrrecs electes

A l’empara del Decret 69/2008 d’1 d’abril, l’Ajunta-
ment de Sidamon ha sol·licitat l’ajut per a atorgar 
compensacions econòmiques per a fer front a les 
retribucions a determinats càrrecs electes locals du-
rant l’exercici 2016. La jornada laboral d’aquests re-
gidors no pot ser superior al 75%  al tractar-se d’un 
municipi amb una població inferior a 1.000 habi-
tants. 

En el cas de Sidamon, el cost d’aquestes retribuci-
ons no suposa cap despesa per al consistori ja que 
l’import està està finançat en la seva totalitat pel De-
partament de Governació de la Generalitat.

Cancel·lació préstec

Amb l’acord unànime de tots els regidors assistents 
al ple del dia 24 d’abril de 2016 es va acordar amor-
titzar total i anticipadament el préstec demanat per 
a fer les obres de reforma de l’Ajuntament de Sida-
mon. 

Es tractava d’un préstec a llarg termini inclòs al pres-
supost de 2016 per a poder tirar endavant les obres 
pendents de la Casa consistorial. L’import pendent 
de pagament era de 33.611,85 € (amb les comis-
sions i interessos que s’estableixen en les clàusules 
contractuals d’aquest) i per tant es va decidir amor-
titzar-lo en la seva totalitat.
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Certificat de penals pel personal que treballa amb menors

L’Ajuntament va aprovar per unanimitat la identifica-
ció dels llocs de treball que impliquen un contacte 
habitual amb menors per tal d’exigir l’acreditació 
o inexistència de condemnes penals per delictes 
contra la llibertat sexual que cal sol·licitar al Regis-
tre Central de Penats tant si es tracta d’un contracte 
temporal com fixe. El tràmit es pot fer on-line mitjan-
çant la plataforma d’interoprabilitat Viaoberta. 

Els certificats seran emmagatzemats en un directori 
al qual només tindrà accés el coordinador del de-
partament i es lliurarà còpia a la persona interessa-

da. En el cas de l’Ajuntament de Sidamon, el coor-
dinador designat per a realitzar aquesta tasca serà 
el secretari de la Corporació.

El Carrer La Coma inscrit com a nou vial de Sidamon

La identificació dels vials i carrers dels municipis és 
competència del ple de la corporació i per tant 
també ho és la seva actualització, retolació i nume-
ració. 

Atès que es recomana que la nomenclatura de les 
vies municipals respongui a noms amb un sentit terri-
torial, cutural o històric local  que els faci significatius 
el ple del passat mes de juny va aprovar el nom de 
Carrer La Coma per a un dels vials del municipi, així 
com comunicar-ho a les administracions pertinents.

Festes locals del 2017

En el marc del ple del 6 de juliol es va aprovar per 
unanimitat l’establiment de les festes locals per a 
l’any 2017 a Sidamon. En concret es tracta del:
 - Divendres 3 de febrer, Sant Blai
 - Dijous 24 d’agost, Sant Bartomeu

La designació d’aquestes dates es fa a l’empara del 
que estableix l’Estatut dels Treballadors que assenya-
la que hi haurà 14 dies de festa laborals, dos dels 
quals seran de caràcter local i que en aquest cas, 
corresponen a les Festes Majors del municipi.

Neteja escola ‘El Timó’

Una vegada posada en funcionament la nova es-
cola de Sidamon, l’Ajuntament va valorar la contra-
ctació d’un servei extern de neteja per tal d’optimit-
zar els recursos del personal laboral del qual disposa  
el consistori. Redactats els plecs de condicions i la 
durada del contracte que era de 10 mesos. 

Es van rebre diferents ofertes d’empreses: Clanser 
SA, Pulit grup i Limpiezas León. Una vegada analitza-
des les ofertes, la més beneficiosa per al consistori 
era la de Pulit Grup a qui es va adjudicar.
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Zona aparcament temporal de vehicles

Una vegada posada en marxa la nova escola de 
Sidamon s’ha detectat que és necessària una zona 
d’aparcament tant per a l’ús del professorat, del per-
sonal laboral (de neteja i serveis, i administratiu) com 
per als acompanyants de l’alumnat que garanteixi 
la seguretat de les persones i la fluïdesa en la circu-
lació. 

Analitzades les opcions es va considerar que els ter-
renys propietat del Sr. Ramon Pedro Codina ubicats 
al xamfrà dels carrers La Font amb Av. Generalitat 
eren la millor opció per donar resposta a aquesta 
necessitat. 

Així doncs s’ha arribat a un acord amb el propietari 
pel qual aquest cedeix de manera gratuïta a l’Ajun-
tament el terreny d’aproximadament 1.144 m2 per 
a que es destini a zona d’estacionament temporal 
amb caràcter indefinit fins que no se’n reclami la 
cessió.  Per la seva banda l’Ajuntament es compro-

met a realitzar al seu càrrec, les obres de millora i 
d’adequació del terreny que quedaran  en benefici 
de la finca i sense dret d’indemnització per cap de 
les parts. Finalment, i durant la vigència de la cessió 
de l’espai l’Ajuntament s’establirà una bonificació 
del 100% de l’import de l’IBI urbà d’aquest solar que 
ha estat cedit gratuïtament pel seu propietari.

Reducció de la despesa 
municipal en electricitat

L’Ajuntament de SIdamon va aprovar el 29 de de-
sembre passat adherir-se al contracte derivat 
(Exp.2015.05D1) de l’acord marc de subministra-
ment d’energia elèctrica destinant a les entitats lo-
cals de Catalunya de l’1 de gener al 31 de desem-
bre de 2017.  

La mesura s’emmarca en  la iniciativa de l’Associ-
ació Catalana de Municipis, que va instar al Con-
sorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) a 
adjudicar mitjançant subhasta electrònica a l’em-
presa Endesa Energia SAU. Aquesta mesura ja va 
ser implemnentada l’any passat i te com a objectiu 
abaratir la despesa municipal en energia elèctrica, 
és a dir la llum que es destina a la il·luminació dels 
carrers de Sidamon o dels edificis i recintes de pro-
pietat municipal.

Resultat de les eleccions 
al Congrés i al Senat 

En les eleccions generals del 26 de juny, van acudir 
a les urnes el 67.49% dels electors de Sidamon, és a 
dir, 382 dels 566 convocats. D’aquests 10 van dipo-
sitar paperetes nul·les i 8 van votar en blanc. La resta 
de vots van ser: 107 per CDC, 86 per a ERC, 73 per 
a En Comú, 37 per al PP, 28 per al PSC, 24 per a Ciu-
tadans, 7 per a PACMA, i 1 per VOX i Recortes cero.
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ORDENANCES FISCALS 2017 

UN únic pagament anual
Taxa Import Període

Impost Vehicles de Tracció Mecànica segons Cv 02/02/17 a 02/04/17

Taxa de Clavegueram 9 € 20/09/17 a 19/11/17

TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Assignació de 
sepultures, 
nínxols
i columbaris

Nínxols perpetus Galeria 2a cat 150 €

20/09/17 a 19/11/17Nínxols perpetus Galeria N i Sud 400 €
Nínxols de nova construcció
Galeria Sud del 124 al 144 500 €

Conservació Per cada nínxol 10 € anual

PISCINA MUNICIPAL

Carnet temporada (bonificació 40% familia nombrosa) 25 € anual

Persona 3 € diari

LLAR D’INFANTS “LA TENALLA”

Matrícula curs 55 € anual

Mensualitat  (bonificació 40% familia nombrosa) 140 € mensual

ESPLAI INFANTIL

Caps de setmana (bonificació 40% familia nombrosa) 30 € semestral

ESTIUS ESPORTIUS

Dilluns a divendres (bonificació 40% familia nombrosa) 30 € mensual

Fraccionat en DOS pagaments a l’any
TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

Habitatges
i Locals

mínim 72 m3 0,42 €

02/05/17 a 02/07/17 
i

 20/09/17 a 19/11/17

per m3 fins a 144 m3 0,44 €
per m3 de 145 a 288 m3 0,46 €
per m3 a partir de 289 m3 0,60 €
drets de connexió inicial 165,50 €
Manipulació, maltractament i 
canvi de comptadors 400,00 €

Industrials
mínim 72 m3 0,48€
per m3 a partir de 72 m3 0,50 €

Fraccionat en TRES pagaments a l’any
IMPOST DE BENS IMMOBLES

Urbana 0,64 % maig/agost/octubre

Rústica 0,65 %
pagament anual

Especials 0,45 %

RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRERIES URBANES

Per cada casa 80,00 € 01/03/17 a 30/04/17
01/07/17 a 31/08/17
01/11/17 a 31/12/17Per persona que visqui a la casa 15,40 €

Ordenances Fiscals  i calendari de cobrament 2017

En el marc del ple ce-
lebrat el dia 11 d’oc-
tubre, l’Ajuntament de 
Sidamon va aprovar 
el calendari de cobra-
ment voluntari de les 
ordenances fiscals que 
regulen els tributs locals 
per a l’exercici 2017.  De 
fet, l’Ajuntament de Si-
damon ha fet un esforç 
per mantenir les taxes i 
no s’han fet increments 
al llarg dels darrers anys 
per tal de donar respos-
ta a la situació econò-
mica que es viu.

En aquesta ocasió, de 
les modificacions in-
troduïdes cal destacar  
dues noves taxes que 
corresponen a dos ser-
veis que ara es donen 
als veïns i veïnes de Si-
damon. Es tracta de la 
taxa corresponent a l’Es-
plai Infantil que funcio-
narà durant tots els caps 
de setmana de l’any 
(especialment d’hivern, 
tardor i primavera) i les 
estades Estius Esportius 
que  tenen lloc de di-
lluns a divendres durant 
el període estival.
 
Així doncs, ara són qua-
tre les taxes que tenen 
una bonificació del 40% 
en cas que els usuars 
pertanyin a una familia 
nombrosa.  
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Aprovat inicialment el pressupost per al 2017

En el marc del ple de 
l’Ajuntament de Sida-
mon que va tenir lloc el 
dia 20 de desembre de 
2016, es va donar llum 
verda a l’aprovació ini-
cial del Pressupost del 
Coonsistori per a l’exer-
cici 2017 una vegada 
la Comissió informativa 
d’Hisenda hi va dictami-
nar favorablement.

L’objectiu del pressupost 
elaborat çes l’estabilitat 
pressupostària, la regla 
de la despesa i d’acom-
plir amb l’objectiu del 
deute públic. 

Tot i això, el pressupost 
de 2017 és clarament 
més expansiu que el de 
l’any passat ja que es 
passa dels 648.772,44 
euros de despesa no 
finançera del 2016 als 
691.250 euros del 2017.

PRESSUPOST 2017
Cap Concepte Ingressos Concepte Despeses

I Impostos directes 244.500 € Personal 188.550 €

II Impostos indirectes 4.000 € Provisió de Serveis 360.800 €

III Taxes i altres ingressos 136.200 € Despeses financeres 500 €

IV Transferències corrents 219.250 € Transferències corrents 7.900 €

V Ingressos patrimonials o capital 25.500 € no existeix 0 €

VI Alienació d’inversions reals 0 € Inversions 116.500 €

VII
Transferències de capital
Operacions financeres

86.220 € Transferències de capital 0 €

VIII Actius financers 0 € Actius financers 0 €

IX Passius financers 0 € Passius financers 24.420 €

TOTAL 715.670 € TOTAL 715.670 €

Nou agutzil per a Sidamon

Arrel de la jubilació anticipada de l’actual agutzil 
de Sidamon, en Francisco Llovera Visa després de 
ser 16 anys personal laboral de l’Ajuntament, el ple 
va aprovar les bases específiques del procés de se-
lecció dels candidats i es va fer la selecció del seu 
substitut.  El nou agutzil és Xavier Tella Cornellana. Al-
hora, es va preveure també la creació d’una borsa 
de treball de peons per contractar personal laboral 
en els moments que hi hagi demandes puntuals o 
temporals de feina.

Pel que fa a les inversi-
ons de l’Ajuntament de 
Sidamon, cal destacar 
que  s’incrementen en 
un 35.3% al passar dels 
86.100 euros del 2016 
als 116.500 del 2017. 
Uns diners que estan 
adreçats a la millora de 
la coberta del cemen-
tiri, la modernització de 
l’enllumenat públic i la 
rehabilitació del terra 
del Local del Ball.La rehabilitació del terra del local del Ball finalitzada.

L’agutzil Francisco Llovera i el seu substitut, Xavier Tella.
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Inauguració de la nova escola de Sidamon

L’inici del curs escolar ha estat molt diferent a Sida-
mon aquest any. S’estrenava la nova escola tantes 
vegades reivindicada. 

Va ser el president de la Generalitat, Carles Puigde-
mont qui va descobrir la placa que simbolitzava 
aquesta nova etapa tot dient que aquest tipus 
d’equipaments són “un temple sagrat i inviolable i 
demanem al govern espanyol que no hi posi al da-
munt les grapes perquè nosaltres ja ho fem bé” tot 

destacant que és en aquests llocs on es formen el 
ciutadans del futur després de copsar l’emoció de 
l’alumnat que ha estrenat les aules.

El futur de l’antiga escola que es decidirà en el marc 
d’una consulta popular entre diferents opcions algu-
nes de les quals passen per la demolició, la reforma 
de l’edifici per a ser una gran sala poilivalent i el pati 
en una plaça per a jocs infantils o bé cedir el local 
per a l’ús de les associacions del municipi.
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el racó cívic

Disposar d’infraestructures com conte-
nidors, deixalleries, recollida de volumi-
nosos... no sembla suficient per tenir els 
carrers nets. Dipositar la brossa a l’interior 
i no fora dels contenidors o dur-la a la 
deixalleria forma part de les actituds cívi-
ques de la ciutadania. 

La brossa va a dins, 
no fora dels contenidors

L’alumnat posa nota a la nova escola “El Timó”

Els alumnes de CS de l’Escola ‘El Timó’ han volgut 
deixar escrites quines són les seves opinions pel què 
fa a l’escola que tot just acaben d’estrenar.  Entre 
algunes de les coses que ens han fet arribar hi ha 
que troben que és una escola moderna i que els 
transmet seguretat, on les aules són grans i per tant 
tenen més espai, sobretot quan no són un grup gai-
re nombrós. Alhora, han destacat que el fet que hi 
hagi una pica dins de l’aula els permet beure sense 
haver de passar, i per tant interrompre, a la classe 
del costat, és a dir que estan contents de no haver 
de passar d’una classe a l’altra o del fet que no els 
calgui sortir al carrer per anar al menjador.

També consideren important que poder entrar i sortir 
de l’escola amb música els dóna molts ànims per 
començar a treballar, tot i que alguns voldrien esco-
llir la música que es posa. D’altres, han destacat el 
fet que ara tenen una biblioteca on poder hi ha els 
llibres ordenats correctament, han valorat el fet de 
poder fer servir pissarres blanques perquè no s’em-
bruten tant, o el fet que si algú ho necessita pot fer 
sevir l’ascensor.

Tot i això, assenyalen que hi ha algunes coses que 
els agradaria poder millorar. Voldrien tenir un men-
jador separat de l’aula polivalent, o poder obrir 
i tancar les aixetes i els llums dels lavabos ja que,                                  

diuen, de vegades l’aixeta raja massa estona o el 
llum s’apaga quan ets encara dins. El que els ne-
guiteja una mica és el fet que els vehicles que cir-
culen pel carrer encara no han assumit que és una 
zona escolar i a vegades passen a massa velocitat. 
El que si que han demanat és que es puguin arranjar 
els problemes amb el termostat de la calefacció, ja 
que si marxa la llum es desprograma.

De tota manera estan molt contents del pati que 
tenen perquè té molt espai i el sorral està ubicat de 
manera que la sorra no entri a la pista. Tot i això, hi 
ha qui diu que li agradava més el pati de l’esco-
la vella perquè hi havia un sorral més gran. De tota 
manera però, tots cohincideixen que els agrada 
molt tenir una escola tan “xula”.
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Xerrades, conferències i activitats

Curset de socorrisme i primers auxilis

L’Ajuntament i la Creu Roja van organitzar el dia 2 d’abril un curset de socorrisme i primers auxilis amb la fina-
litat de proporcionar unes nocions bàsiques que permetin als assistents actuar en situacions d’emergència 
on l’actuació immediata és clau. Així es va explicar què fer davant de cremades, hemorràgies, com fer un 
bon embenat o un massatge cardíac.

“Moltes gràcies donant” insta a nodrir el banc de sang
Anualment es fan a Sidamon dues jornades de do-
nació de sang. Una es va fer el 25 de maig i una 
altra el 21 d’octubre. Una campanya que enguany 
es feia sota el lema “Moltes gràcies Donant”. 

La del 27 d’octubre es va tancar amb 27 donacions 
i 4 oferiments que no es van poder fer efectius. En 
total, doncs, van ser 31 persones les qui van voler 
fer un gest solidari per a contribuir a augmentar les 
reserves del Banc de sang.

Consells per a cuidar la salut emocional

El dia 8 de novembre, l’Associació de Jubilats i pen-
sionistes va organitzar la xerrada “Cuida la teva Salut 
Emocional” a càrrec de la psicòloga Esther Mora. 
L’acte s’emmarcava en el cicle de conferències en 
Neuroprevenció que faciliten eines per a un enve-
lliment saludable. A la xerrada es va explicar la im-
portància d’adoptar actituds que impulsin hàbits de 
vida saludables que repercuteixen directament en 
la salut.
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Descobrint el poblat ibèric del Tossal de les Tenalles

L’Associació Cultural de Sidamon va organitzat, el 17 
d’abril, una xerrada sobre el poblat ibèric que es va 
ubicar al Tossal de les Tenalles. La sessió va anar a 
càrrec d’Ignasi Garcés, arqueòleg i professor d’his-
tòria Antiga de la Universitat de Barcelona i es va fer 
a la sala polivalent de l’Ajuntament que es va omplir 
de gom a gom. Enguany es commemorarà el cen-
tenari del seu descobriment.

L’acte s’emmarca en el projecte de l’Ajuntament de 
valorar l’assentament íber i per això en acabar la 
xerrada es va poder fer una caminada fins al jaci-
ment illergeta. Per tal que l’assentament sigui visita-
ble caldrà fer-hi diferents actuacions, com la neteja 

El centre “La Coma” celebra el seu XXè aniversari

El centre “La Coma” que pertany a la Fundació Aspros va convidar a tot el poble de Sidamon a la celebra-
ció del seu 20è aniversari el dia 15 de juliol. L’acte va consistir en una xerrada sobre el tractament psicote-
rapèutic de persones amb discapacitat intel·lectual que es va fer a la sala d’actes de l’Ajuntament a les sis 
de la tarda. Una vegada acabada la xerrada, al local del ball es va servir un refrigeri i un concert a càrrec 
del grup de music PJ4.

senyalització o recuperació documental que es farà 
amb la col·laboració del Grup de Recerques de les 
Terres de Ponent. L’acte va finalitzar amb un aperitiu 
per a tots els assistents que es va fer al recinte de La 
Pineda municipal.
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Els Gegants de Sidamon van agafant forma

El taller organitzat per l’Ajuntament en el marc del pla de dinamització cultural continua amb força, i els 
gegants que han de representar el nostre municipi cada vegada tenen més forma. El taller es va iniciar al 
gener i es du a terme els divendres de les 15 a les 17 hores.

Xerrada solidària per contribuir amb ‘La Marató’

Enguany, la Marató de TV3 estava 
dedicada a l’Ictus i a les lessions 
medul·lars i cerebrals traumàti-
ques. Per aquest motiu, l’Ajunta-
ment de Sidamon va organitzar 
una conferència informativa i so-
lidària que tenia com a objectiu 
donar a conèixer aquesta realitat 
i quines són les causes més co-
munes que hi estan relacionades. 
La xerrada la va fer el dia 13 de 
desembre el Dr. Salvador Vila a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament.
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VI edició del Cros del Clot del Dimoni
Uns 450 atletes van pendre la Pineda de Sidamon en el Cros del Clot de dimoni que es va fer el dia 
3 d’abril. Organitzat per l’Associació Esportiva Escolar ZER Plaurcen amb el recolzament de la ZER, els 
Ajuntaments del Poal i de Sidamon i del Consell esportiu del Pla d’Urgell la cursa va sortir de la Pineda 
a la una del migdia i va comptar amb 450 atletes de totes les edats,

Flors que anuncien l’arribada de la primavera

Com cada any en arribar la primavera l’Associació de Dones ens fa una xocolatada amb sardanes i 
ens venen flors perquè puguem tenir els balcons, jardins ben bonics. Enguany la festa fou el 16 d’abril.
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La Penya Blaugrana ha celebrat el seu 17 
aniversari amb la festa de la Matança del Porc 
que enguany ha arribat a la setzena edició. El 
mateix dia 1 de maig també es va fer la tercera 
Trobada de Plaques de Cava, un partidet de 
futbol per a la canalla, un concurs de botifarra, i 
un de dibuix i un dinar popular, en acabat el qual 
es va fer un sorteig amb molts regals.

XVII Aniversari de la Penya Blaugrana

La celebració de la 
festivitat de Sant Jordi 
va omplir els carrers de 
parades de llibres i roses 
altra vegada. També des 
de l’escola de Sidamon 
es va apuntar a la festa 
amb diferents activitats 
lúdiques.

Sant Jordi, llibres i roses al carrer
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L’Associació Cultural va 
organitzar el 15 de maig 
la 26ena edició de la 
Bicicletada Popular de 
Sidamon. Els participants 
es van reunir al davant de 
casa el pastisser, on es va 
donar el tret de sortida per 
fer una de les dues rutes 
assenyalades, la curta per 
als novells i la llarga per als 
experts. 

A l’arribada a la Pineda 
municipal es va obsequiar 
als participants amb un 
esmorzar.

A cop de pedal, amb energia

Des de l’Associació de Pares i Mares de l’escola ‘El Timó’ es va organitzar el 17 de juny el sopar per 
celebrar la finalització del curs escolar. L’alumnat va fer un festival artístic amb diferents balls abans de 
començar el sopar. Poc abans s’havia celebrat el Festival de Rítmica.

Espectacle i sopar per finalitzar el curs escolar
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Èxit rotund de la V 
edició de l’arribada 
de la flama del Cani-
gó a Sidamon. A les 
20.15 a la plaça del 
Ajuntament de Mo-
llerussa van arribar els 
portadors que arriba-
ven del Canigó amb 
la flama per repar-
tir-la pels municipis 
del Pla d’Urgell. En-
guany, un gran nom-
bre de nens van ser 
els portadors de la 
flama fins a Sidamon 
on va fer un recorre-
gut pels carrers fins 
arribar a la pista es-
portiva on es va en-
cendre la foguera, es 
va llegir un manifest i 
es va oferir coca als 
participants.

Arriba la Flama del Canigó per Sant Joan

Sant Cristòfol, protegeix els conductors
L’Associació Cultural de Sidamon, va organitzar després de la missa del diumenge 10 de juliol, festivi-
tat de Sant Cristòfol, la benedicció dels vehicles. Mossèn Lluis Frauca van beneir els conductors dels 
vehícles que anaven passant per davant la església, als quals es lliurava un obsequi als beneït.
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L’Associació Cultural va 
organitzar el 16 de juli-
ol el Sopar a la Fresca. 
L’acte va comptar amb 
un centenar de perso-
nes i es va fer a la Plaça 
Major. Després del sopar 
hi va haver l’actuació 
del Mag Selvin. 

L’estiu convida a ‘Sopar a la Fresca’... 

Com cada anyen arribar l’estiu l’Associació de Dones ens convoca a la Caminada a la Llum de la 
Lluna. Enguany es va convocar tothom a la Plaça de l’Església on el pallasso Gran Magi va fer glo-
boflexia per als mes petits, i d’allà es va començar a fer el camí. No 100 metres que va començar a 
tronar i ploure i vam haver de girar cua. La gent es va concentrar a la pista esportiva on es va donar 
el sopar i on Gran Magi va fer un espectacle de clown.

Caminar a la Llum de la Lluna i sota la pluja

Durant el mes de juliol  
es va fer a les piscines 
municipals el curset de 
Aquagym que va reunir 
un gran nombre d’assis-
tents per a fer exercici 
cada dia. En acabar, es 
va fer un sopar de clo-
enda.

Curset d’Aquagym a les piscines 
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Un estiu ple d’activitats molt refrescants
El curset de Natació, amb el lliurament de diplomes als participants i la desfilada de models 
organitzada per l’esplai d’estiu van ser dues de les activitats que van acaparar l’atenció de Sidamon 
durant el mes de juliol. Sens dubte, unes activitats molt refrescants i divertides per combatre la calor.
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La calor de l’estiu anuncia també l’arribada de la Festa Major de Sant Bartomeu a Sidamon. Quatre 
dies d’esbarjo i diversió per a compartir amb familiars i amics. El dijous a la tarda es va encetar la 
festa amb els partits de futbol per als joves del poble i amb balls moderns organitzats per l’AMPA i el 
divendres es va fer el tradicional concurs de dibuix organtizat per l’Associació de Dones que com a 
novetat enguany van portar un conta-contes, el Carles Crespo que els va entretenir a la piscina.

FESTA MAJOR DE SANT BARTOMEU

A l’hora de sopar ja 
estava tot a punt 
per la XXXII festa de 
la cassola a la pista 
esportiva on més de 
500 persones van 
sopar i ballar amb el 
Duo Alma, i ja més 
entrada la nit amb 
Tremendos i amb la 
disco mòbil Galaxy.
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El dissabte al mati 
ja tenien la pista a 
punt per poder fer 
bombolles gegants 
de sabó.  A la tarda 
l’Associació de Do-
nes va organitzar a 
la plaça de l’església 
les cucanyes i segui-
dament la Festa de 
l’Escuma a càrrec de 
Ratataplan i organit-
zat per l’Ajuntament.

Quan ja es va fer 
fosc es va donar 
la sortida des de la 
torre de l’Església al 
correfoc que van fer 
un recorregut pels 
carrers del poble fins 
a  acabar a la plaça 
de l’Església amb un 
gran espectacle a 
càrrec de la colla de 
diables l’Espelunca 
Diabòlica. 

Acte seguit al local 
del ball, teatre amb 
la companyia Tour-
Mix Teatre que ens 
van fer riure d’allò 
mes amb la obra 
Nou de Trinca. 

I a partir de la mitjanit 
a la pineda munici-
pal actuació de Dj 
amb Thecno House 
a càrrec de l’Associ-
ació de jovent.
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Diumenge al mati a la pista esportiva es va organitzar com es tradicio el campionat d’escacs i ping-
pong per l’Associació Cultural. Tot el dia l’Ajuntament va posar inflables a la pista esportiva per als més 
petits. Al vespre sessió llarga de ball a càrrec de l’orquestra Mediterrània.

El dimecres, es va fer la missa major de Sant Bar-
tomeu i  es va oferir un vermut de Festa Major al 
local del ball amb la cobla 11 de setembre. I per 
posar punt i final de la festa major, a la tarda, a 
la pista esportiva es va celebrar la I Holi Party on 
gent de totes les edats s’ho va passar d’allò mes 
be tirant-se pols de colors i ballant al ritme del dj.
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Més de 350 atletes, a la Milla de Sidamon
La 2a edició de la 
Milla de Sidamon va 
tenir un gran èxit de 
participació, ja que 
uns 350 atletes de 
totes les categories 
es van donar cita al 
nostre municipi per 
consolidar una de 
les curses mes impor-
tants del nostre muni-
cipi tot i la calor que 
feia el 27 d’agost.

Tan la sortida com 
l’arribada estaven 
situades a la Avingu-
da. Generalitat, i les 
inscripcions per par-
ticipar eren gratuïtes. 

Els cigronets, els pa-
tufets, els prebenja-
mins, els benjamins, 
els alevins i fins als 
infantils, cadets, juni-
ors, sèniors i veterans 
van prendre part en 
l’event. En aquesta 
ocasió, com a nove-
tat hi havia la cursa 
Specials. Es va donar 
premi als cinc pri-
mers classificats i al 
primer local de cada 
categoria i una sa-
marreta commemo-
rativa i entrepà a tots 
els participants en un 
acte esportiu de pri-
mera.
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Paelles per celebrar l’ Onze de Setembre
Com cada any l’Associació Cultural per la Diada de Catalunya ens organitza la paellada. Aquest any 
es van fer 4 paelles, i un gran nombre de gent va participar en la seva elaboració. Després de dinar 
es va fer una acte commemoratiu de la Diada de l’Onze de Setembre i es van ballar sardanes.
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El Festidamon arrela amb força
El Festival d’Arts 
Escèniques que es 
va celebrar el primer 
cap de setmana de 
octubre a Sidamon, 
va portar al poble 
un gran nombre 
d’actuacions el cap 
de setmana. Alhora, 
a la pista esportiva 
s’hi va ubicar un 
mercat de artesans.

Dinar en honor als més grans del poble

Des de l’Ajuntament ja es tradició organitzar el 
dinar a la vellesa. Així, el 2 d’octubre tots els jubilats 
del poble van assistir a la festa que s’organitza 
per a ells. Hi va haver dinar i una actuació.



L’informatiu

27

Mobilitat Sostenible, educar i practicar

L’Ajuntament de Sidamon va organitzat la Jornada 
de la Mobilitat Sostenible a la pista esportiva, on 
es va habilitar un circuit amb Balanz Bike per a 
petits i grans. A a la tarda es va fer una caminada 
popular fins a l’observatori.

Visita a Saragossa a l’octubre

L’Associació Culturalde Sidamon va organitzar 
el dia 15 d’octubre una excursió a Saragossa.
Els assistents van visitar la Basílica del Pilar i 
acompanyats per un guia van conèixer la 
Catedral de Sant Salvador i el seu museu.

Més tard, es van desplaçar fins al centre 
comercial Puerto Venecia, amb opcions per 
a tots els gustos, on van dinar. A la tarda van 
gaudir d’una bona estona de lleure on la 
majoria van aprofitar per fer diverses compres.
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Castanyada a ritme de rumba

Com ja és habitual el 31 d’octubre, l’Associació de Dones va preparar la Festa de la Castanyada. 
Enguany hem sopat, menjat castanyes i panellets i hem ballat una bona estona a ritme de rumba de 
“Er taqueta”. Una estona força divertida!

El Bisbe de Solsona, a Sidamon

El Bisbe de Solsona, Xavier Novell, va celebrar la Missa com a acte central de la visita Pastoral que va 
fer a l’Arxiprestat del Pla d’Urgell. Després de copsar les opinions dels fidels, especialment dels pares i 
mares dels nens de catequesi i la preocupació també dels membres del Consistori sobre l’estat de la 
rectoria, el Bisbe va manifestar la voluntat d’estudiar a fons la millor solució per a l’edifici.
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Una jornada per llepar-se els dits!

L’Associació del Jovent es renova

L’Associació de Joves ha renovat la junta 
recentment. Actualment el seu president és 
en Sergio Acosta Velasco, mentre que el vice-
president és l’Arnau Mesalles, el Tresorer el Dani 
Benet i el secretari la Marina Parejo. 

Per encetar aquesta nova etapa, el dissabte 
26 de novembre a la tarda van organitzar 
una sessió de cinema amb la pel·lícula 
“Zootrópolis”, apta per a tots els públics i amb 
entrada lliure. Hi havia servei de bar.

L’Associació de Dones va organitzar una nova edició de la Jornada 
Gastronòmica, que molta gent espera per poder presentar els seus plats. 
Aquest any el element principal ha estat la llet, s’han fet plats com el arròs 
amb llet, truites, pastissos, torrades, creps... tot molt bo, i després del sopar es 
va passar una pel·lícula molt divertida.
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El tió i el Patge Reial, protagonistes 

Un any mes el Patge Reial va visitar Sidamon per rebre les cartes adreçades als Reis d’Orient. L’acte, 
organitzat des de l’Associació de Dones va comptar amb l’actuació de Albert Show i va permetre fer 
cagar el tió a tots els nens i nenes que van assistir a la festa. Hi va haver berenar per a tothom.

...i també a l’escola se celebra Nadal
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Un espai per entretenir-se per Nadal

Enguany les vacan-
ces de Nadal dels 
més petits del poble 
han estat d’allò més 
entretingudes. 

Els dies 27, 28, 29, 
30 i 31 de desembre 
l’Ajuntament va orga-
nitzar un Parc de 
Nadal on han pogut 
passar-s’ho molt bé. 

Hi havia jocs de taula, 
de manualitats, ping-
pong, cinema... Una 
cinquantena de nens 
i nenes van passar 
cada tarda pel Local 
del Ball.
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L’èxit obliga a repetir el Taller de Galetes
L’Associació de Dones de Sidamon va inaugurar el calendari d’activitats de 2017 amb el taller de 
galetes adreçat a infants i joves del municipi. La iniciativa, va superar totes les expectatives i per això 
se’n va organitzar una altra el dia 3 de gener. L’activitat es va fer a la Sala del Ball que durant dos dies 
es va convertir en tot un obrador on elaborar la massa, donar forma i fornejar les galetes i, com no, 
decorar-les i degustar-les.

Més de 120 persones al Sopar de Cap d’Any
L’Ajuntament va orga-
nitzar altra vegada el 
sopar de cap d’any. 
Unes 120 persones 
(entre grans i petits) 
van poder gaudir 
d’aquesta celebració 
amb un bon sopar. El 
Dj Gaby que els va 
fer passar una bona 
estona per festejar 
l’arribada del 2017.
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i els Reis... arriben puntuals a Sidamon

Seguint la tradició els reis d’orient van arribar a Sidamon per visitar-nos i portar regals als nens i nenes del 
poble. Com cada any, la primera aturada va ser el pessebre vivent que representen els nens i nenes 
del poble i després d’adorar... tothom a casa perquè passen a repartir les joguines més esperades!
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Concert coral per celebrar el final del Nadal
La Coral Sant Isidori va ser l’encarregada de dur a terme el Concert de Nadal d’aquest any a Si-
damon. L’acte es va celebrar a l’església a les 12 del migdia el dia 6 de gener, cohincidint amb la 
festivitat de Reis.

Xocolatada popular
La Penya Blaugrana i el 
jovent de Sidamon van 
organitzar una edició de 
la Xocolatada Solidaria 
el dia 5 de gener que té 
com a objectiu donar la 
recaptació que es faci a 
la Marató de TV3. L’acte 
ajuda a passar el temps 
d’espera per a l’arribada 
dels Reis d’Orient amb una 
mica d’escalfor. Enguany 
es ban recollir 420 euros.





Ajuntament de Sidamon

Amb el suport de:


