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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
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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/
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s

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: 10 de maig de 2019

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
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Festa de la Gent Gran: envellir amb alegria
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El poder dels cavalls al món ibèric
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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 principals acords adoptats pel plenari municipal corresponents a les sessions dels dies 
10 d’octubre, 6 i 21 de novembre, 27 de desembre, 26 de març i 2 i 30 d’abril de 2019, sota la 
presidència de l’alcaldessa Ma. Dolors Tella.

El procés de participació ciutadana decideix on es vol ubicar la bàscula

Per acord del ple municipal de 10 d’octubre de 2018 
es va acordar la ratificació de la Resolució de 24 de se-
tembre de 2018 d’inici de l’expedient de participació 
ciutadana de l’Ajuntament de Sidamon. La legislació 
actual estableix que són drets i deures dels veïns “par-
ticipar en la gestió municipal d’acord amb el disposat 
en les lleis i, en el seu cas, quan la col·laboració amb 
caràcter voluntari dels veïns sigui interessada pels òr-
gans de govern i de l’administració municipal”. Aquest 
concepte de participació està inspirat en els principis 
generals de l’anomenat Govern obert, introduït per la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, en tant 
que govern obert és essencialment la intervenció dels 
ciutadans en la presa de decisions públiques, això és, 
participació ciutadana. 

Resultat d’aquest acord, es van constituir les diferents 
comissions municipals, com ara la comissió esportiva, 
la d’ensenyament, participació ciutadana i de consul-
ta d’emplaçament de nous equipaments com ara la 
bàscula municipal, així com altres iniciatives partici-
patives que s’aniran implantant de forma regular.

Construïda la nova escola municipal de Sidamon, es 
va retirar la bàscula del municipi atès el seu emplaça-
ment massa proper a l’accés de la nova escola i a la 
llar d’infants per evitar situacions de risc per a la po-
blació en general i el planejament urbanístic que pre-
veu la Llei urbana. Un cop es va retirar, es va iniciar 
un treball per trobar el millor emplaçament possible, 
atenent a les demandes dels seus usuaris, la convivèn-
cia amb la població, la seguratat viaria i l’ordenació 
de la mobilitat. La proposta d’emplaçament escollida 
fou a la zona industrial, en un  terreny classificat com 
a equipament, que ara té un servei més.

D’aquesta manera, es va reposar la bàscula amb un 
sistema més eficient, ja que aquesta s’alimentarà amb 
energia solar i la seva gestió serà automàtica fet que 
en redueix els costos de manteniment i gestió. Alho-
ra, permetrà dinamitzar la zona industrial fent-la més 
atractiva per a noves empreses. La situació de la bàs-
cula fora del casc urbà, facilitarà la convivència i la 
circulació dels vehicles pesants fora del municipi.

La despesa total de la bàscula ha estat de 32.000,00€ 
finançats en gran part per una subvenció de la Dipu-
tació de Lleida per un import de 28.000,00€.
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Reducció de costos d’energia elèctrica i millora de l’eficiència Led

El dia 23 de gener de 2019 es va signar el contrac-
te amb l’empresa per a la substitució i instal·lació de 
les lluminàries LED del municipi, per un import total 
de 35.090,00€. La substitució de l’enllumenat públic 
en tecnologia LED ha suposat un important estalvi en 
consum elèctric així com una reducció en el manteni-
ment de la xarxa. Alhora, la contractació de l’adqui-
sició del subministrament elèctric mitjançant l’acord 
marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 
permet adquirir l’energia elèctrica a un preus molt as-
sequibles a l’Ajuntament de Sidamon, fet que lligat a 
altres polítiques d’estalvi i gestió eficient dels equipa-
ments, permet reduir la despesa municipal en aquest 
capítol de manera considerable.

Per acord del ple municipal del 10 d’octubre de 2018 
es va aprovar l’expedient de licitació del contracte de 
subministrament de la millora de l’enllumenat públic 
i el 27 de desembre es va adjudicar el contracte a 
l’empresa Electricitat Boquet SL, que va obtenir la mà-

xima puntuació en l’oferta presentada. Alhora, el ple 
de 21 de novembre de 218 es va establir que el muni-
cipi de Sidamon s’adheriria a la segona pròrroga del 
contracte derivat de l’Acord Marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Ca-
talunya per a un termini de dotze mesos, que va des 
de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019 
per veure quin és l’estalvi real que s’aconsegueix en 
la despesa relacionada al consum d’energia elèctrica 
municipal (pista poliesportiva, piscines...).

el racó cívic

Les llambordes que hi ha a l’Amfite-
atre per a facilitar que les persones 
puguin seure i gaudir dels actes que 
s’hi fan ha estat la darrera destrossa 
que s’ha detectat sobre béns munici-
pals. Una despesa a la que s’ha de 
fer front amb els diners de tothom, 
també dels que causen els danys.

Destrosses a l’Amfiteatre

Nova pista de Pàdel municipal

L’Ajuntament de Sidamon, ha rebut una subvenció de 
la Diputació de Lleida per un import de 30.000,00€ 
per a la construcció d’una pista de Pàdel al Parc 
del Canal. L’import total de la inversió ha estat de 
32.000,00€. La pista ja ha entrat en funcionament.
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Modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2019 i calendari

Per acord del ple municipal es va 
acordar la modificació e les Or-
denances Fiscals de cara a l’any 
2019. Es va acordar per una ban-
da congelar els imports de les dife-
rents ordenances vigents així com 
l’aplicació de diferents bonificaci-
ons.

En aquesta línia,  l’acord con-
templa que l’Impost de Béns Im-
mobles urbans en el marc de les 
actuacions d’eficiència energètica 
als habitatges, s’ha aprovat una 
bonificació del 50% de la quota ín-
tegra de l’impost durant un perío-
de 5 anys en aquells habitatges en 
els quals s’hagin instal·lat sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèc-
tric de l’energia solar o d’altres 
fonts naturals com ara la geotèr-
mia.  S’aprova una bonificació de 
fins al 25% de la quota íntegra de 
l’impost a favor d’immobles en els 
que es desenvolupin activitats eco-
nòmiques que siguin declarades 
d’interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, 
culturals, històricoartístiques o de 
foment de l’ocupació. Pel que fa a 
les families nombroses gaudiran 
d’una bonificació del 50% en la 
categoria general (3 a 4 fills) i del 
70% en l’especial (5 fills o més).

L’IBI de rústega es podrà regular 
una bonificació de fins al 40% en 
edificacions indispensables per al 
desenvolupament de les explota-
cions agrícoles i ramaderes afec-
tades pel procés de regularització 
cadastral en considerar-les d’espe-
cial interès. Els vehicles elèctrics i 
els híbrids tindran una bonificació 
del 50% de la quota de l’impost 
durant dos anys i del 25% durant 

Taxa Import Període

Impost Vehicles de Tracció Mecànica segons CV 02/02/19 a 02/04/2019

Clavegueram 9€ 20/09/19 a 19/11/2019

Cementiri Municipal

Assignació 
de 
sepultures, 
nínxols i 
columbaris

Nínxols perpetus Galeria 2a cat 150€

20/09/19 a 19/11/2019
Nínxols perpetus Galeria N i Sud 400€

Nínxols de nova construcció 
Galeria Sud de 124 a 144

500€

Conservació 10€ anual

Piscina municipal

Carnet temporada (-40% família nombrosa) 25€ anual

Persona 3€ diari

Llar d’Infants “La Tenalla”

Matrícula curs 55€ anual

Mensualitat (-40% família nombrosa) 140€ mensual

Estius Esportius

Dilluns a divendres (-40% família nombrosa) 25€ setmanal

Subministrament d’aigua, gas i electricitat

Habitatges i 
locals

mínim 72 m3 0,42€

02/05/19 a 02/07/2019 
i 

20/09/19 a 19/11/2019

per m3 fins a 144 m3 0,44€

per m3 de 145 a 288 m3 0,46€

per m3 a partir de 289 m3 0,6€

drets de connexió inicial 165,50€

Manipulació, maltractament 
i canvi de comptadors

400€

Industrials mínim 72 m3 0,48€

per m3 a partir de 72 m3 0,50€

Impost de Béns immobles (noves bonificacions)

Urbana 0,63% maig/agost/octubre

Rústica 0,64% anual

Especials 0,45%

Recollida domiciliària d’escombreries urbanes

Per cada casa 80€ 01/03/19 a 30/04/2019
01/07/19 a 31/08/2019
01/11/19 a 31/12/2019

Per persona que visqui a la casa 15,40€

Ordenances Fiscals 2019 

Fraccionat en TRES pagaments anuals 3

Fraccionat en DOS pagaments anuals 2

Fraccionat en UN únic pagament anual 1

tres anys. Finalment, dir que s’ha 
regulat l’ordenança del preu pú-

blic per a la prestació del servei de 
la bàscula.
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Pressupost 2019: Mantenir l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament

Per acord del ple municipal de 27 de desembre de 
2019 es va aprovar inicialment el pressupost general 
per a l’exercici actual per complir amb l’objectiu d’es-
tabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objec-
tiu del deute públic. En el pressupost d’ingressos per a 
l’any 2019 és preveu un total de 750.885,00€, import 
inferior al de l’any anterior que era de 778.725,00€ 
a causa, principalment, de la reducció en la previsió 
dels ingressos per les bonificacions aplicades sobre 
les ordenances fiscals aprovades.

Pel que fa a les despeses d’inversions previstes per 
a aquest any 2019, en el pressupost aprovat inicial-
ment hi consta la realització d’inversions com ara la 
construcció d’una pista de pàdel, el projecte de senya-
lització del projecte Ponent Actiu finançat amb fons 

Les obres d’adequació de l’entorn del parc del canal 
han consistit en recuperar un espai del poble que no 
tenia cap ús, i destinar-lo a diferents activitats muni-
cipals, esportives, de serveis... En aquest sentit, s’han 
millorat els equipaments amb zones d’esbarjo infantil, 
una zona esportiva, estacionament d’autocaravanes, 
ampliació e la zona verda i d’esbarjo...

El cost del projecte ha estat finançat íntegrament per 
recursos municipals, i ara es treballa en la fase de 
millora dels traçats dels camins, per unir el parc actual 
amb la zona de l’amfiteatre i recuperar elements de 
la casa canal, com ara la casa existent al parc per 
convertir-la en un punt d’atenció al visitant.

Recuperació del Parc del CanalMillora del camí de Miralcamp

Un cop tramitat l’expedient de contractació de l’obra 
de pavimentació del camí de Miralcamp, es va con-
tractar la realització de les obres amb l’empresa José 
Antonio Romero Polo SAU per un import total de 
49.622,95€ (amb un IVA inclòs). L’obra es va finalit-
zar durant el mes de desembre del 2018 i comptava 
amb una subvenció de la Generalitat de 48.811,28€.

La millora de la xarxa de camins municipal ha estat 
una constant els darrers anys en l’activitat municipal, 
ja que les principals activitats econòmiques del muni-
cipi són l’agricultura i la ramaderia. L’actuació pretén 
millorar l’estat de conservació del camí existent i mi-
llorar la seva circulació i seguretat. 

europeus i en el marc del qual es realitzarà la senya-
lització de diferents elements turístics del territori, la 
construcció de la bàscula a la zona del polígon i el 
soterrament de la xarxa elèctrica situada al parc del 
canal del nostre municipi.
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Sidamon respon a la crida per a una nova donació de sang

El 29 d’octubre es va fer una nova edi-
ció de Donació de Sang que organtiza 
el Banc de Sang i Texits de l’Hospital Ar-
nau de Vilanova amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sidamon.

Com no podia ser d’altra manera, els 
veïns i veïnes no van fallar a la cita i en 
aquesta ocasió es van comptabilitzar 24 
donants a qui des de l’Ajuntament volem 
agraïr aquest gest desinteressat que pot 
salvar tantes vides. Moltes Gràcies!

Minut de solenci i manifest contra el judici als presos polítics

El dimarts 12 de febrer a les 8 de la 
tarda es van convocar els veïns i veïnes 
de Sidamon a fer un minut de silenci i a 
llegir un manifest davant l’Ajuntament, 
com a demostració de protesta contra 
l’inici del judici als membres del govern  
de la Generalitat que van convocar el 
referèndum de l’1 d’octubre i als líders 
Socials de l’ANC i d’Òmnium Cultural.
A la convocatòria s’hi van reunir una 
trentena de persones que mostraren la 
seva solidaritat amb els presos.

Presentació del Servei de Suport i Recolzament a la Gent Gran

El 4 desembre es va celebrar a Sidamon 
una nova edició de l’assamblea veïnal, 
aquesta vegada amb l’objectiu d’explicar 
el nou Servei de Suport i Recolzament a 
la Gent Gran del poble i alhora presen-
tar la professional assistent social que 
portava el Servei. 

També es va aprofitar per explicar les.
diferències entre un Centre de serveis i 
un Centre de dia per tal que tots els as-
sistents puguessin valorar quin dels dos 
models necessita el poble per construir-lo 
al solar de les antigues escoles velles.
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Sidamon es va sumar el 16 d’octubre a les concentracions convocades per l’ANC I Omnium Cultural per re-
cordar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart en el dia en què es complia un any del seu ingrés a la presó, i per exigir el 
seu alliberament.

L’1 i el 16 d’octubre... uns aniversaris amb regust amarg

Com la resta de municipis de Catalunya, Sidamon va 
organitzar diversos actes per reivindicar una data i un 
mandat que ja han marcat un abans i un després en 
la història recent del nostre país. Certament, el refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017 fou una expressió 
d’apoderament ciutadà, de resistència civil no-violen-
ta i d’exercici democràtic sense precedents. I fou un 
dia que també el nostre poble va viure intensament. 

Els actes es van realitzar en un dels llocs on va trans-
corre la votació: el poliesportiu, i allí es va fixar una 
placa amb la inscripció AQUÍ VAM VOTAR, AQUÍ 
VAM GUANYAR, amb la qual es va voler refermar el 
mandat democràtic del referèndum, en què un 90% 
dels sufragis van ser a favor de la independència. Es 
van exposar també fotografies d’aquell dia i es van 

recollir en un mural els desitjos dels assistents pel futur 
de Catalunya. 

Amb el lema UN ANY DE VERGONYA, UN ANY DE 
DIGNITAT, l’objectiu de la concentració era denunciar 
la situació dels presidents de les dues organitzacions 
un any després que la jutge de l’Audiència Nacional, 
Carmen Lamela, decretés presó sense fiança al con-
siderar-los “promotors i directors del setge” a la seu 
de la Conselleria d’Economia el 20 de setembre de 
2017. Des d’aleshores es troben a la presó acusats 
de rebel·lió i poden ser condemnats a penes que van 
entre 15 i 25 anys. L’acte es va celebrar a la Plaça 
Major, on es va llegir el manifest unitari per reclamar 
la seva llibertat i es van enlairar 12 globus, un per 
cada mes de presó.
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A partir del dia 20 de gener, l’Ajuntament va posar en marxa tots els diumenges la ludoteca municipal. L’espai 
que està obert  a les escoles velles des de les 5 a les 7 de la tarda durant els mesos de més fred, permet als me-
nuts del poble passar una estona divertida jugant i aprenent amb la resta de nens i nenes que hi prenen part.

Una ludoteca molt activa per als més menuts

Acaben les activitats de dinamització d’aquest hivern

A finals de març es van donar per finalit-
zades les activitats de donamització que 
organitza l’ajuntament i que es van ence-
tar al desembre. Un grup de persones de 
Sidamon s’ha anat trobant dos dies a la 
setmana per treballar la memòria amb jocs 
numèrics, la vista amb exercicis visuals o 
més lúdiques i d’aprenentatge com el  bin-
go o els tallers de telefo-
nia mòbil, gastronomia i 
manualitats.

El punt i final el va posar 
una sortida a Lleida per 
veure una obra de teatre, 
i un altre dia es va fer un 
berenar per recordar 
que l’any que ve, si hi ha 
interessats, ho tornem a 
endegar.
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Aprenem a conèixer els Ibers, els nostres avantpassats

Durant aquest curs, tot l’alumnat de l’escola El Timó 
hem realitzat el projecte interdisciplinar dels Ibers, ja 
que a Sidamon hi ha un jaciment ibèric, anomenat El 
Tossal de les Tenalles. Hem treballat els poblats, les 
cases, la vestimenta, els costums, l’escriptura, la cerà-
mica, la música ... d’aquella època.

Vam tenir el plaer d’aprendre moltes coses sobre l’es-
criptura ibèrica, gràcies a la xerrada que va venir a 
fer-nos el Sr. Ignasi Garcés. Durant un matí i amb la 

La plana de l’escola El Timó

col·laboració del Sr. Sebastià Garralón, ens vam con-
vertir en autèntics ibers i vam moldre blat per fer fari-
na i després poder elaborar el nostre propi pa que ens 
vam menjar per berenar. La ceràmica també va ser un 
dels altres tallers que vam fer. Tothom es va crear el 
seva pròpia peça.

En resum, ha estat un projecte on els nens han estat 
molt engrescats i motivats i han pogut conèixer una 
mica la història dels nostres avantpassats.   
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La Trobada Gegantera, l’expressió de l’identitat cultural

Sidamon es va convertir 
el 29 de setembre en el 
marc de la Trobada de 
Colles Geganteres del 
Pla d’Urgell en el que hi 
van prendre part tant els 
geganters com els grups 
de grallers. 

Durant el dia es van 
plantar els gegants a la 
Plaça de l’Església, van 
fer una cercavila pels 
carrers fins que els 25 
gegants i gegantes van 
arribar a la Pista Polies-
portiva on van fer el ball 
de lluïment. Va ser allà 
on es va fer l’elecció de 
l’Hereu i la Pubilla del Pla 
d’Urgell 2018. A l’acte hi 
van assistir més de 400 
persones que van tancar 
la jornada amb un sopar 
de germanor.

Prèviament el dijous i 
divendres s’havien po-
gut visitar els diferents 
Gegants del Pla d’Urgell 
exposats. Un acte doncs 

marcat per la festa però 
alhora una plena reivin-
dicació de la nostra iden-
titat cultural. L’acte es fa 
cada any i té un caràcter 
itinerant.
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Cavalls i Poder al món ibèric, una exposició molt interessant

El  15 de març l’associació Amics del Tossal de les 
Tenalles, va inaugurar l’exposició “El cavall i el poder 
en el món Ibèric”. El President de l’Associació Sebastià 
Garralón, ens va fer cinc cèntims de  l’important que 
era el cavall des de l’època Paleolítica fins a l’actu-
alitat. L’exposició va durar un mes i els alumnes de 
l’escola del Timó hi van descobrir des d’un braç de 
força pel treball fins a un exvot espiritual pel transport 
de l’anima al altre món. Una exposició que la Diputa-
ció de Lleida ha passejat per tota la demarcació i que 
al nostre poble no hi podia mancar. Agrair a tothom 
l’ajut per fer possible aquest tros d’història que tan 
ens lliga a la nostra terra i en especial al nostre Tossal 
de les Tenalles.

Sebastià Garralón, president

Tallers, conferències i activitats
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Les antigues escoles de 
Sidamon van acollir en-
tre el mes d’octubre i 
novembre tres tallers que 
tenien com a eix la pre-
venció en la generació 
de residus, un dels grans 
mals de la nostra socie-
tat. Entre aquests, el petit 
xef ens va ensenyar com 
cuinar un plat saludable 
aprofitant allò que te-
nim a la neveta, mentre 
que l’Atelier creatiu ens 
va ajudar a fer-nos un 
embolcall personalitzat i 
reutilitzable per al nostre 
entrepà. Alhora, Cicles 
Pelegrí ens va ensenyar a 
posar la bici a punt per 
fer-ne el manteniment i 
petites repacions.

Tallers per reduir els residus i tornar a la vida els objectes

El dia 28 de Gener, des de l’Ajuntament i del grup 
de Dinamització sociocultural, es va organitzar una 
sortida adreçada a tots els veïns i veïnes de Sidamon 
per anar a Lleida i assistir a la representació teatral 
de l’obra Seguretat a Escena, portada a terme pel cos 

Sortida a la Casa dels Gegants i sessió de teatre

de Mossos d’Esquadra de Lleida amb col·laboració 
d’una companyia de teatre local.  Per acabar d’arro-
donir la jornada, les 19 persones que hi van participar 
van poder gaudir d’una visita guiada a la Casa dels 
Gegants a Lleida.



L’informatiu

15

Qui no ha tornat enrera perquè s’havia deixat a casa el mòbil? Sí, aquest petit aparell ha entrat a les nostres 
vides per no sortir-ne tan fàcilment... però avui les seves funcionalitats van més enllà de fer trucades. Fer foto-
grafies amb el mòbil és tot un art que cal aprendre. El curs que es va fer el 22 de setembre a Sidamon tenia 
per finalitat explicar com podem treure el màxim rendiment d’aquest aparell per guardar els nostres records. 
I després d’una sessió teòrica, va arribar el moment de posar-nos a la feina i practicar de veritat tot caminant 
pels carrers del poble en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible.

Treure el màxim profit de les fotos que fem amb el mòbil

La importància de detectar precoçment el càncer de mama

El dia 6 de novembre la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment va acollir una conferència sobre el càncer de 
mama, una de les malalties que més incidència té 
sobre la població femenina però que si es detecta 
a temps té un elevat índex de curació i supervivèn-
cia per les persones afectades.

La xerrada la va fer la doctora Marisa Pon, cirur-
giana i màster en patologia mamària, membre de 
la Junta de l’Associació Espanyola Contra el Càn-
cer. A la conferència hi van assistir 28 persones, de 
les quals bona part eren homes, fet que demostra 
que l’impacte d’aquesta malaltia implica tothom.
Les explicacions de la Doctora Pon van deixar molt 
satisfetes les persones assistents que van coincidir 
que: la millor cura, una bona prevenció.
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Una alimentació saludable ens ajuda a ser una mica més feliços 

Des de ben petits a la llar d’infants i 
després a l’escola l’alumnat treballa els 
hàbits i rutines quotidians. I una és la 
importància d’una alimentació saluda-
ble en un món on les presses marquen 
el ritme i sovint ens fan oblidar el més 
important: Cuidar-nos. 

Aquest va ser l’eix de la conferència so-
bre que el 13 de març va fer la doctora 
Margaret Creus, pediatra i Alma Mater 
del projecte i repte Stargardt Go.

Xerrada sobre el control de la hipertensió i el colesterol

El dia 8 de novembre es va fer una con-
ferència sobre la hipertensió arterial  i 
el colesterol en el marc del Programa 
d’Educació Sanitària a la Gent Gran 
sobre el bon ús de medicaments. La 
sessió va córrer a càrrec de la farma-
cèutica de Sidamon, Maria José Moran.
A l’acte hi van participar una quinzena 
de veïns i veïnes del poble interessades 
per conèixer una miqueta més aques-
tes malalties i com controlar-les o evi-
tar-les.

Què és un Centre de Dia?... i un Centre de Serveis?

El 14 de març  a la sala d’actes de l’Ajun-
tament, es va fer una xerrada informativa 
per explicar la diferència entre els Cen-
tres de Dia i els Centres de Serveis. La 
xerrada a càrrec d’Antoni Reinoso, Cap 
de Serveis de Suport a la Protecció Soci-
al del Departament de Benestar i Família, 
de Lourdes Fort Carré, Coordinadora de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell id e l’Alcalde 
de Vinaixa, Jordi Sarlé, que ens van parlar 
de les seves experiències amb aquest tipus 
de centres va reunir 24 persones. 
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El 12 d’octubre, res a celebrar és un lema de protesta que existeix des fa anys, però ha estat amb el procés in-
dependentista que moltes persones l’han posat a la pràctica i en lloc de fer festa, van a treballar. Sidamon s’hi 
va sumar, organitzant activitats al pati de les Escoles velles, partits de futbol, classes de Zumba i tan grans com 
a petits ens ho vam passar d’allò més bé. Per acabar es va repartir xocolata amb coca per a tots els assistents.

‘El 12 d’octubre, res a celebrar’

El dia a dia... en imatges



L’informatiu

18

La Festa de la Gent Gran de Si-
damon és una activitat pensada 
per a ser tot un reconeixement a 
aquells que envelleixen amb ale-
gria, bon humor i ganes de fer 
coses. L’Associació de Jubilats i 
Pensionistes va organitzar el 7 
d’octubre la Missa, a la qual va 
participar la Coral Sant Isidori de 
Mollerussa, i el dinar en el que es 
van llirar plaques commemorati-
ves als majors de 85 anys.

El 31 d’octubre al Local del Ball 
es va fer el sopar de la Casta-
nyada organitzat per l’Associació 
de Dones que ens va preparar la 
Festa. Enguany hi hem assistit 140 
persones, vam menjar castanyes i 
panellets i vam ballar. Una estona 
divertida, plena de regals gràcies 
a la col·laboració de les empreses 
del municipi.

Mantenim la tradició, celebrem la Castanyada

Envellir amb alegria i bon humor
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Un aterridor grup va recórrer el poble el dia 31 d’octubre en cerca i cap-
tura de llaminadures. Però això no va ser tot, el passatge del terror que 
es va fer amb motiu de Halloween, va ser tot un repte per aquells que es 
van atrevir a passar per tots i cadascun dels seus racons.

El formatge, l’eix de la 12a Jornada Gastronòmica

El formatge va ser l’ingredient escollit com a eix de la 12a Jornada gastronòmica de Sidamon que es va fer el 
dia 24 de novembre. L’activitat, organitzada per l’Associació de Dones cada vegada guanya més adeptes que 
no no més van aportar els deliciosos plats, sinó que se’ls van menjar!

Un passatge... molt, però molt terrorífic
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La ZER Plaurcén va pro-
moure un any més la IX 
edició del Cros del Clot 
del Dimoni que s’em-
marca en el 107è Cros 
Intercomarcal del Pla 
d’Urgell el 2 de desem-
bre. L’activitat esportiva 
i lúdica alhora pretén 
fomentar entre els joves 
l’esperit de l’esport però 
també tots aquells valors 
que hi van associats com 
la convivència i el res-
pecte als altres.

Els valors esportius al Cros Clot del Dimoni
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Tot l’alumnat de l’Escola El Timó va participar d’una manera o altra en l’espectacle que acomiada els primers 
tres mesos de curs i enceta el període de vacances de Nadal que es va fer el dia 20 de desembre a Sidamon. 
Una festa molt lluïda en la que tothom hi va posar el que era al seu abast i que al final va resultar rodona. 

Espectacle de Nadal de l’escola El Timó



L’informatiu

22

Les tradicions nadalenques 
no van passar de llarg per 
la Llar d’Infants Municipal La 
Tenalla de Sidamon. El 21 de 
desembre, tot just abans de 
començar les tan merescudes 
vacances, els més ménuts van 
poder fer cagar el tió i fer ar-
ribar de primera mà els seus 
desitjos al patge reial, per tal 
que els fes arribar a Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient.

I val a dir que enguany el tió 
va ser força generós, i picar 
la soca tenia premi..... Per 
acabar, es va gaudir d’un bon 
berenar entre les famílies, els 
infants i les educadores.

La Llar d’Infants rep el patge i caga el tió
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Aquest hivern al Casal de Nadal de Sidamon hem fet 
diferents tallers pels nens i nenes del poble amb la col-
laboració de la Fundació Aspros del centre la Coma 
i també de la Sandra Martin, que ens han ensenyat 
a fer moltes coses al mateix temps que ens  divertíem 
fent activitats de Nadal com un fanalet per esperar als 
Reis Mags, ninots de neu amb arros, manipular plas-
tilina feta a casa “slime”  i per acomiadar-nos hem 
fet galetes i ens les em menjat amb xocolata desfeta.

De vacances, aprenent i divertint-nos molt!
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El Diumenge 23 de desembre, a 
les 12 del migdia i a l’Església de 
Sant Bartomeu de Sidamon, es va 
fer un concert de Nadal a càrrec 
de Grup Veus del Pla.

La iniciativa formava part del cicle 
Concerts de Nadal al Pla d’Ur-
gell, que celebrava la vint-i-vuite-
na edició i que organitza el con-
sell comarcal del Pla d’Urgell.

El Patge Reial va visitar Sidamon 
per rebre les cartes als Reis d’Ori-
ent plenes de desitjos i peticions. 
L’acte, organitzat des de l’Associ-
ació de Dones, va comptar amb 
l’actuació de la Cremallera que va 
amenitzar la festa en la qual es 
va fer cagar el tió. Després hi va 
haver berenar per a tothom.

Concert de Nadal amb les Veus del Pla

Cartes amb molts desitjos per al Patge Reial
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Seguint la tradició de Sidamon els nens i nenes del poble van oferir una representació del pessebre a Ses Majes-
tats el Reis d’Orient i a tots els congregats a la Plaça de l’Església. Després de fer l’adoració, els mags arribats 
de terres llunyanes van recórrer el poble per repartir joguines i regals a aquells que s’havien portat bé.

Èxit en la representació i cavalcada de Reis
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Cassola de tros i macarrons va ser el plat fort del dinar que anualment s’ofereix a tothom que col·labora acti-
vament en el desenvolupament de la Cavalcada de Reis de Sidamon. Un moment per gaudir de la companyia 
després de la responsabilitat de fer que l’arribada de Ses Majestats fos tot un èxit.

Dinar per als voluntaris dels Reis d’Orient

Sidamon va encetar la primera setmana de gener amb un esperit solida-
ri. Així és desprén de la participació a la xocolatada solidària organitza-
da per la Penya Blaugrana i l’Associació del Jovent que va recaptar 465€ 
destinats a la Marató per les malalties minoritàries.

Xocolatada solidària per a La Marató
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El diumenge 3 de febrer, 
el poble celebrà la Mis-
sa solemne en honor al 
sant patró. Durant l’eu-
caristia es van beneir els 
pans, fruits i candeles, 
es van cantar els Goigs 
de Sant Blai, es van ado-
rar les seves relíquies i 
s’obsequià els assistents 
amb un record.

Per tercer any, el dissabte l’Associació de Jovent de Sidamon ha organitzat la Sardinada popular amb motiu de 
la Festa Major de Sant Blai que es va fer al local del ball.

Sardinada popular per fer Festa Major

Missa en honor al sant patró
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L’Associació de Mares i Pares de 
l’Escola El Timó de Sidamon ha 
organitzat la extraescolar de rít-
mica. Al llarg del curs escolar, les 
jovenetes del poble han estat en-
trenant tota mena de giragonses i 
moviments al ritme de la música.

El moment clau va ser el dia 14 
de febrer quan sense cap mena 
de vergonya es van plantar al bell 
mig del local de la Sala del Ball 
del poble i ens van presentar un 
seguit de peces en les que ens van 
demostrar tot el que havien après 
al llarg del curs. Una magnífica 
exhibició!

Una espectacular exhibició de rítmica
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El diumenge 3 de març 
es va celebrar al local 
del ball una nova edició, 
la XIena, de la Calçota-
da popular de Sidamon. 

Un acte que cada any 
convoca els veïns i veï-
nes.. alguns dels quals 
van marxar tips i sobre-
tot carregats amb els re-
gals del bingo!

Calçotada popular que acaba en bingo
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Per Carnaval... tot s’hi val!
El 9 de març Sidamon va ser un espai de disbauxa i 
gresca... perquè celebràvem el Carnaval.  La festa va 
començar amb la rua de 
llits que va acabar amb un 
berenar popular la Local 
del Ball amb desfilada de 
disfresses inclosa i premis 
als que més s’ho havien 
treballat, a la coreografia 
més divertida i a la disfres-
sa més original.... i és que 
per Carnaval... tot s’hi val!
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Amb el suport de:

Ajuntament de Sidamon


