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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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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 en les sessions dels dies 31 de gener, 6 d’abril, 30 de maig, 27 
de juny, 25 de juliol i 6 de setembre. En aquest darrer, es va produir el relleu al capdavant de l’Ajuntament 
de Josep Maria Huguet que ha cessat en les seves funcions, responsabilitat assumida per Ma. Dolors Tella.

Consulteu la nostra web: www.sidamon.cat@

Aprovats el Mapa de Soroll i el de Capacitat Acústica

Amb el vot unànime dels regidors assistents al ple del 
6 d’abril es van aprovar el Mapa de Soroll i el Mapa 
de Capacitat Acústica del municipi de Sidamon. 
Ambdós documents van estar a exposició pública 
durant 30 dies mitjançant anunci al BOPLL, la web 
municipal, E-tauler i la seu electrònica municipal per 
tal que aquells que ho desitgessin hi poguessin fer 
les aportacions oportunes.

La Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra 
la contaminació acústica instava als ajuntaments 
a elaborar un papa de la capacitat acústica amb 
els nivells d’emmissió dels emissors acústics que es 
trobessin a les zones urbanes, els nuclis de població 
i el medi natural. L’any 2006, Sidamon va aprovar ja 
el mapa de capacitat acústica i ara se n’ha fet la 
revisió que es preveu a la Llei 37/2013.

LLEGENDA
Verd: zona amb molta protecció acústica
Groc: zona de circulació (carreteres, equipaments 
municipals, escola) amb menor protecció
Vermell: zona industrial, amb menys protecció acústica
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L’escola, nou equipament

L’Ajuntament de Sidamon ha aprovat per unanimitat 
la desafectació de l’edifici i la resta dels espais de 
les antigues escoles de Sidamon situades al Carrer 
Carretera, 21 de l’ús d’edifici escolar. 

L’edifici ha estat ara catalogat com a equipament 
municipal i, per tant, és un bé de domini públic de 
servei públic. Una vegada fet el canvi s’ha proce-
dit a fer la corresponent rectificació en l’Inventari de 
Béns Municipals i la seva inscripció al registre de la 
propietat, a fi i efecte de fer-hi constar la desafecta-
ció i nova afectació. 

La mesura s’ha adoptat arran de la construcció al 
municipi d’un nou edifici per a albergar l’escola mu-
nicipal que es troba a l’Avinguda Generalitat, 13 de 
Sidamon. La nova escola va ser inaugurada l’1 de 
setembre de 2016 pel Molt Honorable President de 
la Generalitat de Catalunya, el senyor Carles Puigde-
mont i Casamajó. 

Amortització préstec

En el ple del 31 de gener de 2017, s’aprovà per una-
nimitat l’amortització total i anticipada per un import 
de 20.769,25€ (incrementat amb les comissions i 
interessos establerts). El préstec estava destinat al fi-
nançament de l’adquisició de terrenys del municipi 
i l’havia concedit la Diputació de Lleida el 27 de fe-
brer de 2004. L’acció s’ha fet a l’empara del Capítol 
9 de Despeses, passius financers del pressupost mu-
nicipal que contemplava una partida de 23.100€.

Conveni de neteja viària

En el transcurs del ple celebrat el 30 de maig es va 
proposar als representants al consistori la ratificació 
de l’adhesió de l’Ajuntament de Sidamon al conve-
ni subscrit amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
pel qual es delega a la comarca el servei de neteja 
viària. L’acord s’havia signat el 2012 i ara s’havia de 
renovar.

Sol·licitud per fer inversions al Camí de Miralcamp

En el transcurs del ple 
del 27 de juny es comu-
nica als membres del 
consistori que al DOGC 
7.389 s’ha publicat la 
convocatòria de sub-
vencions per fer inversi-
ons en camins públics 
locals per al període 
2018-2020 finançada 
per aportacions del De-
partament de Governa-
ció. En aquesta línia s’hi 
ha inclòs  per a la seva 
millora el conegut com 
a Camí de Miralcamp. 
L’import màxim de sub-
venció és de 50.000€.
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El relleu a l’alcaldia suposa la renovació de càrrecs

Els fins aleshores alcalde de Sidamon, Josep Maria 
Huguet, va fer efectiva el dia 25 de juliol la seva re-
núncia com a regidor de la corporació municipal i 
com a alcalde del municipi en el transcurs del ple. 

Després d’agraïr la tasca realitzada a tots els regidors 
sota el seu mandat, Huguet  va desitjar els millors 
èxits a l’equip actual i es va mostrar convençut que 
el futur serà prometedor. Alhora, va assenyalar que 
la renúncia inclou la de la presidència del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell, decisió que ve donanda 
pels acords establerts fruit dels resultats electorals 
del 2015 i que té la ferma voluntat de donar pas a 
nous projectes.

Arran la renúncia del fins aleshores alcalde, es va 
procedir a constituir la mesa d’Edat per tal d’escollir 
el seu substitut d’acord al que disposa l’article 197.1. 
d) de la Llei Electoral. En aquest cas, el membre de 
major edat fou Xavier Llovera Carulla i la de menor, 
Janet Grummich Roie. En la proclamació dels can-
didats es va configurar un únic nom, el de Maria Do-
lors Tella Albareda, cap de llista de PDeCat que va 
ser votada a mà alçada entre els regidors existents. 
La candidatura  va ser aprovada per unanimitat.

La presa de possessió de la nova alcaldessa es va 
fer acte seguit i en conformitat amb els articles 18 
del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 
pel qual la Sra. Maria Dolors Tella Albareda va pro-
metre per imperatiu legal. En el mateix ple es va 
sol·licitar a la Junta Electoral Central la designació 
i expedició de la credencial del següent candidat 
de la llista electoral als comicis del 24 de maig de 
2015. El nou regidor, el Sr. Joan Tarruella Andrés va 
prendre possessió del càrrec en el marc del ple ce-
lebrat el dia 6 de setembre i va fer la promesa legal 
de regidor. En el transcurs de la mateixa sessió ple-
nària, també es va constituir la Comissió Especial 

de Comptes, configurada com a òrgan col·legiat 
de l’organització bàsica municipal que estarà for-
mada per Maria Dolors Tella, Montserrat Carulla i 
Francesc Xavier Llovet.  

Nou Cartipàs Municipal

 Maria Dolors Tella, Alcaldia i regidora d’Urbanis-
me, Ordre Públic i Serveis Socials. 

 Sergi Balcells, Primer Tinent d’alcalde. Regidor de 
Festes, Relacions amb Entitats i Àrea de Personal. 

 Xavier Llovera, Segon Tinent d’alcalde. Regidor 
de Medi Ambient, Promoció Econòmica, Sanitat, 
Agricultura i Manteniment de Camins; 

 Janet Grummich, Tercera Tinent d’alcalde. Regi-
dora de Joventut, Mobilitat i Relacions amb el CEIP 
El Timó.

 Montserrat Carulla, Regidora d’Hisenda i Relaci-
ons amb la Llar d’Infants La Tenalla. 

 Francesc Xavier Llovet, serà el regidor de Noves 
Tecnologies i Comunicació. 

 Joan Tarruella, regidor d’Esports i Cultura.

Representació en òrgans col·legiats

 Janet Grummich, representant al Consell Escolar 
del CEIP El Timó i de la ZER Plaurcén.

 Xavier Llovera, representarà Sidamon al Consor-
ci per al Desenvolupament Rural del Pla d’Urgell i al 
Consorci de l’Estany d’Ivars.

 Francesc Xavier Llovet, ho farà al Patronat de Tu-
risme del Pla d’Urgell.

 Montserrat Carulla, a la Llar d’Infants La Tenalla.
 Maria Dolors Tella, a la Junta d’Accionistes de 

l’empresa Applus Agroambiental.
 Joan Tarruella al Consell Esportiu del Pla d’Urgell. 

El suplent de tots ells serà en Sergi Balcells, com a 
primer tinent d’alcalde.
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Discurs de presa de possessió de l’alcaldessa

La sala de plens de l’Ajuntament de Sidamon va 
acollir el 28 de juliol l’acte de presentació de la nova 
alcaldessa, Maria Dolors Tella i Albareda, que pren 
el relleu de Josep Maria Huguet, alcalde durant 17 
anys. Maria Dolors Tella havia exercit fins ara  i durant 
14 anys de regidora a l’Ajuntament. 

Des de l’Informatiu de Sidamon hem considerat inte-
ressant reproduir el resum del discurs pronunciat per 
la nova alcaldessa el dia de la presa de possessió 
del càrrec.

“Benvolgudes veïnes i veïns de Sidamon, el 28 de ju-
liol vaig prendre possessió del  càrrec d’alcaldessa, 
dos dies després que en Josep M Huguet presentés 
la seva renúncia a mitja legislatura en compliment 
del compromís que va assumir al presentar-se a la 
reelecció com a alcalde al maig de 2015.

Ho vaig fer en un acte on vaig sentir l’escalf de molts 
de vosaltres amb la vostra presència i per molts al-
tres que em manifestareu el vostre recolzament.  
Fou un moment per mi molt emotiu, per molts mo-
tius, especialment perquè vaig poder agrair a la 
meva família el seu recolzament generós i incondi-
cional; al ex alcalde, Josep M Huguet, la seva con-
fiança per rellevar-lo al capdavant de l’alcaldia; i al 
ex alcalde Ramon Companys, particularment pel 
seu exemple de compromís.

L’ acte també em va permetre agrair el compromís 
amb el benestar del poble que han demostrat tots 

els regidors i regidores amb qui he compartit els 14 
anys en què he estat regidora, perquè en moments 
fàcils i menys fàcils hem treballat com un equip i 
molt especialment als actuals companys de viatge 
que m’han fet confiança en aquest pas i per la il-
lusió i capacitat de treball que demostren en el seu 
dia a  dia. I en concret al Joan Tarruella per accep-
tar entrar en l’equip de govern, als treballadors de 
l’Ajuntament pel seu treball i a les alcaldesses i als 
alcaldes de la comarca pel seu suport.

Finalitzats els agraïments, recordarem quins són 
els compromisos que vàrem assumir en el nostre 
programa electoral i que desenvoluparem fins al 
maig de 2019. Alguns d’ells són, pel que fa a equi-
paments, organitzar la consulta als veïns i veïnes 
per tal de decidir quin ús es vol donar a l’espai que 
ocupa l’escola vella, i a nivell de governança, cons-
tituir els òrgans consultius que considerem necessa-
ris per analitzar, amb els seus components, temes 
que considerem essencials per impulsar aspectes 
claus del teixit social i empresarial del nostre poble. 
Finalment, vàrem renovar el nostre compromís en 
concretar un projecte que ens permeti col·locar el 
Tossal de les Tenalles, en el lloc que l’arqueologia li 
mereix.

A la vostra disposició, sempre. Seguim”.
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Renovació de l’enllumenat públic i nova caseta a la piscina

L’Ajuntament de Sidamon ha exe-
cutat la segona fase del projecte 
d’eficiència energètica de l’en-
llumenat públic que ha substituït 
totes les antigues lluminàries de 
sodi per unes de Led. Una actu-
ació en la qual el consistori ha 
invertit 50.000 euros que ha finan-
çat amb subvencions de diverses 
administracions i amb fons propis.

Aquesta actuació té per objec-
tiu reduir la despesa de llum del 
municipi i aconseguir una millor 
eficiència energètica. La majoria 
de millores s’han fet als carrers del 
nucli antic. Els carrers pendents 
estan inclosos al projecte de pres-
supost del 2018 i es preveu que 
en pocs mesos tot el municipi tin-
gui el nou sistema Led implantat. 
Al gener de 2016 ja es va fer una 
prova pilot i una vegada compro-
vada la seva efectivitat s’han im-
pulsat les fases posteriors. Un cop 
substituïdes totes les lluminàries es 

preveu un estalvi d’entre el 70 i el 
80% en el consum energètic de 
l’enllumenat públic.

D’altra banda, s’han iniciat els tre-
balls per millorar el sistema de de-
puració, control i tractament de 
l’aigua de les piscines municipals. 
S’ha millorat el sistema de dutxes 
i s’ha construït una caseta on s’hi 
instal·laran els nous sistemes de 
filtració i depuració d’aigua que 
es preveu estiguin en ple funcio-
nament l’estiu vinent. 

Renovat el paviment del Local del Ball

S’ha realitzat la substitució del pa-
viment del Local del Ball, ja que 
l’anterior estava en molt mal es-
tat. Aquesta actuació està inclo-
sa en el projecte de millora de 
l’equipament que s’ha fet els dar-
rers anys i que ha canviat ja el sis-
tema de calefacció, el paviment, 
la senyalització i les mesures de 
seguretat. El proper element a mi-
llorar serà la substitució de l’enllu-
menat per sistemes Led, que són 
molt més eficients.

El cost de l’actuació està valorat 
en 35.000 euros i està finançada 
amb una subvenció de la Diputa-
ció de Lleida.
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Xerrades, conferències i activitats

Tendència creixent en la solidaritat de donacions de sang

El 7 de maig, el Local del Ball de Sidamon va acollir 
la campanya de donació de sang. La iniciativa està 
coordinada per l’Associació de Donants del Pla d’Ur-
gell i el Banc de Sang i Teixits de l’Arnau de Vilanova. 

Volem destacar, des d’aquestes línies, la implicació 
dels veïns i veïnes de Sidamon, ja que en aquesta 
edició s’han comptabilitzat 33 donants, sis més que 
la darrera vegada, el 27 d’octubre quan se’n van 
comptabilitzar 27.

L’ ANC de festa per recolzar la Diada del “SÍ” 

Aquest setembre es va encetar amb un acte de l’As-
semblea Nacional Catalana (ANC) a la Plaça Major 
de Sidamon on es va organitzar una festa de recol-
zament a la manifestació de l’11 de setembre a Bar-
celona. Aquest any sota el lema de la Diada del SÍ.

Representants de l’Assemblea van llegir un parla-
ment  i van destacar la singularitat de la Diada d’en-
guany com a preparatòria del referèndum convo-
cat per l’1 d’octubre. Per això, van animar tothom a 
participar-hi, qualificant-la com la diada més trans-
cendent de la història de Catalunya.

La relació entre Diada i referèndum es va simbolitzar 
amb la construcció d’un SÍ gegant amb espelmes 
que finalment, i malgrat el ventet tardoral que ens 
va acompanyar, vam aconseguir completar amb 
l’ajuda dels veïns i veïnes del poble assistents a l’ac-
te. També s’hi va instal·lar una paradeta on es van 
poder adquirir tota mena de materials relatius a l’11 
de setembre i al Dret a Decidir. 

Com en altres ocasions, més d’un centenar de per-
sones de la nostra vila  van gaudir d’un sopar acom-
panyades de la música del grup Walkin’ Roots. Es va 
acabar amb el Cant de la Senyera i amb el desig 
que fos la última Diada reivindicativa.
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Jornada de treball al Tossal de les Tenalles

L’Ajuntament de Sidamon i el 
Grup de Recerques de les Terres 
de Ponent (GRTP) van iniciar l’any 
passat un projecte que té com 
a objectiu recuperar el valor ar-
queològic de l’assentament Iber 
del Tossal de les Tenalles. L’interès 
està fonamentat en el fet que es 
commemorarà el centenari del 
descobriment del jaciment íber, 
en el que els arqueòlegs van tre-
ballar fins a l’any 1990, i que va 
ser un dels més destacats per les 
troballes que s’hi van fer, avui ex-
posades en el Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya.

Segons el GRTP hi ha molta histò-
ria de la cultura ibèrica a Lleida 
que necessita una revisió, sobre-
tot del que s’ha fet els darrers 25 
anys. Per això han decidit tirar 
endavant aquest projecte que 
està centrat en la voluntat de re-
cuperar les excavacions arqueo-
lògiques al Tossal de les Tenalles. 
Miquel Torres assegurà que es 
compta amb la complicitat de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), de 
l’Ajuntament de Sidamon i que 
ara cal buscar la de la comarca, 
la de la Universitat, la Societat Ar-
queològica de Catalunya i final-
ment la dels polítics que són qui 
en darrera instància hauran de 
garantir-ne el finançament.

L’objectiu és fer que el Tossal de 
les Tenalles s’integri a la Xarxa de 
Poblats visitables de la Primera 
Ruta dels Íbers després que s’ha-
gi fet una revisió a tots els efec-
tes. I és que en aquest poblat s’hi 

va fer una primera intervenció el 
1915 de la mà d’Antoni Duran i 
de Josep Colomina. Fou alesho-
res quan se’n van treure la major 
part de materials, dels quals des-
tacava la ceràmica hel·lènica, 
una espasa i un umbó del perío-
de de la Tène II. Això, va fer que 
se situés el poblat entre els segles 
III i II a.C. Segons Miquel Torres, 
només s’ha excavat un 5% del 
total que podria contenir aquest 
poblat que abastaria entre 1 i 1,5 
hectàrees properes a Sidamon 
(La Serra), entre Mollerussa i Miral-
camp. Aquestes mides, el situa-
rien com un poblat de tipologia 
mitjana.

El també membre del GRTP, Se-
bastià Garralón, va explicar que 
la represa de l’excavació es 
farà mitjançant un conveni amb 
l’Ajuntament i amb un Pla de Tre-
ball que, amb l’ajut de subven-
cions, permeti fer un camp de 

treball in situ. Mentrestant, l’Ajun-
tament ja ha cedit una sala per 
tal que es puguin començar a 
catalogar les peces de ceràmi-
ca i ossos del jaciment que es 
troben en bosses en una nau del 
municipi i que es van extraure du-
rant la segona campanya d’ex-
cavacions al Tossal que es va fer 
l’any 1982. Fins ara només s’ha 
excavat un 5% del total.

Amb la voluntat de sensibilitzar a 
les administracions i a la pobla-
ció de la necessitat de recuperar 
l’excavació es van organitzar les 
jornades Territori i poblament a la 
Plana Ilergeta. Projecte Ilergècia: 
Tossal de les Tenalles,  que es van 
fer a la sala d’actes de l’Ajunta-
ment de Sidamon els dies 11 i 12 
de febrer. Una jornada que tam-
bé posà de relleu el Tossal de la 
Carlana de Golmés, el Tossal del 
Molinet del Poal, i el de Margalef 
a Torregrossa.
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el racó cívic

Una vegada més, en aquest espai hem de denunciar 
fets relatius al mobiliari urbà del nostre poble. Fa pocs 
dies, s’ha trobat el seient d’un dels bancs del parc tren-
cat. Es tracta d’un lloc concorregut per persones de to-
tes les edats i ens agradaria recordar que aquest tipus 
d’actuacions no beneficien ningú. De fet, afecten a la 
butxaca de tots ja que és tot el poble qui en paga la 
reparació.

Trenquen un dels bancs del parc

Sant Jordi: Poemes, titelles i teatre a l’escola
La diada de Sant Jordi a l’escola 
“El Timó” de Sidamon va ser en-
guany d’allò més moguda. Entre 
les activitats programades, des-
taca el recital de poemes que 
van fer els alumnes del centre 
a la sala Polivalent. Tothom, des 
dels més menuts als més grans hi 
van participar d’una o altra ma-
nera. A banda dels poemes, hi 
va haver una sessió de titelles a 
càrrec dels cursos més avançats 
i no hi va faltar l’obra de teatre 
representada per les mares i pa-
res del centre, que cada any ens 
sorprenen i se superen.
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Els membres de l’Associació Germandat Sant Bartomeu van organitzar el dinar de germanor al Local 
del Ball amb motiu de la Festa Major de Sant Blai, una gran participació. La tarda va estar dedicada a 
la quitxalla, amb una sessió de cinema d’animació a càrrec de l’AMPA de l’Escola El Timó. El dissabte 
l’Associació de Jovent de Sidamon van fer una sardinada popular, seguida de la tradicional sessió de 
ball a càrrec d’Only Anthony. La nit va acabar amb l’espectacle de claqué a càrrec de Ritmiks i a les 
versions de Her Majestry i PD Ponent.

Festa Major d’Hivern de Sant Blai

L’Associació Cultural va 
haver de collir més de 
2.500 calçots per aten-
dre la demanda de les 
160 persones que van 
participar a la Calço-
tada enguany. Després 
de degustar els calçots, 
la festa va acabar amb 
una sessió de ball al Lo-
cal, que ha estrenat el 
nou paviment.

Més de 2.500 calçots per a160 persones
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Per celebrar el Carnestoltes els alumnes de l’escola El Timó i de la 
Llar d’Infants La Tenalla van participar a la desfilada de Llits i disfres-
ses organitzada per l’Associació de Dones. En acabar, al Local del Ball

Un Carnestoltes amb molta rauxa !

petits i grans van cantar i ballar al ritme del grup E2 i es 
va berenar coca amb xocolata. Després, l’Associació 
de Joves va preparar entrepans per sopar i per acabar 
d’amenitzar la nit, música per a tothom.
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VI edició del 
Cros del Clot 
del Dimoni
Enguany s’ha celebrat el 
VIè Cros del Cot del Dimo-
ni amb un curset per nens 
i adults de totes les edats. 
També hi va haver un infla-
ble pels mes petits. Un gran 
dia, amb una gran partici-
pació.
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Activitats per estimular la memòria, jocs d’estratègia o el bingo han estat algunes de les activitats que 
un grup de dones de Sidamon han dut a terme sota la coordinació de la dinamitzadora sociocultural 
de l’Ajuntament. Des del mes de novembre, el grup s’ha anat trobant dues vegades per setmana per 
tal de practicar activitats saludables com estiraments, o d’altres d’oci com les manualitats.

Manualitats i esport per estar en forma

Palmes i Palmons el Diumenge de Rams
L’entrada al mes 
d’abril, va portar de 
la mà la Setmana 
Santa, un període de 
reflexió i d’introspec-
ció per als cristians 
que culmina amb 
la benedicció de les 
palmes i palmons el 
Diumenge de Rams.
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Benvinguda, Primavera!

L’arribada de la pri-
mavera es va ce-
lebrar a Sidamon 
amb la venda de 
flors i un berenar de 
xocolata desfeta, a 
càrrec de l’Associa-
ció de Dones.

Sant Jordi, llibres i roses al carrer

La Diada de Sant Jordi a Sidamon està marcada per la venda de llibres i roses al carrer, una tradició 
que enllaça perfectament l’amor per les lletres i per la natura. 

Festa de la Sòcia a la Sala del Ball

A les 6 de la tarda del 27 de maig es va encetar la celebració de la 
Festa de la Sòcia de l’Associació de Dones a càrrec d’Eric Hernon a 
la Sala del Ball. La vetllada va donar-se per tancada en finalitzar el 
sopar muntat per l’entitat de Sidamon.
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La Penya Blaugrana va celebrar la matança 
del porc, coincidint amb el 17è aniversari de 
la penya. La jornada va començar amb un 
esmorzar popular. Al matí es van fer activitats 
diverses, com els inflables, un concurs de dibuix 
i un de botifarra o els partits de futbol. A migdia 
es va dinar amanida, xulles amb fesols, botifarra 
i llangonissa.

Matança porc de la Penya Blaugrana

Extraescolars 16-17
L’últim dia de les activitats extraescolar es va cele-
brar amb un bon comiat. Els del grup de teatre ens 
van representar una obra; els que havien fet extra-
escolars de patinatge ens van fer una exhibició del 
que havien 
après i amb 
rítmica també
ens van fer un
festival que 
cada any 
se supera. 
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Bicicletada popular a ‘dues velocitats’
L’Associació Cultural de Sidamon va organitzar 
la 27a Bicicletada Popular, en la que enguany es 
va poder escollir entre dues rutes: una de 4,500 
kilòmetres pels mes petits i una de 7 kilòmetres pels 
mes experts. Les dues opcions tenien com arribada 
la Pineda Municipal on els membres de la Junta van 
repartir entrepans i van sortejar lots de productes. Hi 
va haver una assistència de 130 persones. 

Campionat de butifarra Àngel Olaran

El dissabte 13 de maig es va fer al Local del 
Ball de Sidamon un Campionat de botifarra 
per col·laborar amb el Centre d’Iniciatives 
Solidàries Àngel Olaran. Hi van assistir 
100 participants i es van repartir diferents 
premis i obsequis en col·laboració de 
l’Ajuntament de Sidamon. Tots els assistents 
van gaudir del servei de bar, a càrrec de 
l’Associació de Joves de Sidamon.
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La parròquia celebra els 120 anys

Amb motiu de l’aniversari dels 120 anys de la parròquia de Sidamon, es va organitzar una exposició 
de quadres cedits pel veïnatge en els quals la imatge del temple té un lloc preeminent.

Des de l’Associació de Pares i Mares de l’Escola El Timó el 16 de juny es va organitzar un sopar per 
celebrar la finalització del curs escolar. Tots els alumnes que van voler, van participar al festival amb 
diferents actuacions totes elles relacionades amb el món de la televisió. Després vam sopar tots junts 
i al final es va fer una rifa de regals

La festa de Fi de Curs anuncia les vacances
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Sant Cristòfol, protegeix els conductors
El diumenge 29 de juliol desprès de Missa Major és va fer la benedicció de vehicles amb motiu de la 
Festa de Sant Cristòfol. Organitzat per l’Associació Cultural una vuitantena de cotxes, motos i bicicletes 
van desfilar per davant de l’església on el mossèn els va beneir un per un.

La Flama del Canigó tornà un any més per encendre la nit de Sant Joan a Sidamon. Nois i noies van 
anar fins a Mollerussa per a recollir la Flama del Canigó que havia d’encendre la Foguera. En arribar 
al poble els esperaven els més petits per anar fins a la Pista Esportiva on es va llegir un manifest. Amb 
aquest objectiu i per sisè any consecutiu, el poble va rebre el símbol d’unitat dels Països Catalans. Una 
activitat on els més menuts i grans vàrem gaudir d’allò més.

Foc nou amb la Flama del Canigó
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L’Associació cultural Va 
organitzar el Sopar a la 
Fresca a la plaça Major. 
Desprès del sopar, van 
actuar The Quiros Brot-
hers, un show de circ en 
petit format, que va fer 
passar una bona estona 
a tots els comensals.

‘Sopar a la Fresca’... passat per aigua

L’Associació de Dones de Sidamon va organitzar-
la Caminada a la Llum de la Lluna. Tots els assis-
tents van quedar a la Plaça de l’Església on es va 
repartir aigua i el regal que es dóna cada any. Es 
va fer una ruta per les afores del Municipi i es va 
fer cap a l’amfiteatre, on es va repartir entrepans, 
beguda, postres i cafè. En acabar el sopar hi va 
haver un monòleg que va animar la nit.

Caminar a la Llum de la Lluna

L’Ajuntament de Sidamon ha organitzat com 
cada estiu un curset de natació per als nens i 
nenes del nostre poble. Alhora, també s’ha fet un 
curset d’Aquagym.

Cursets d’Aquagym i de Natació
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FESTA MAJOR DE SANT BARTOMEU

Durant la Festa Major de Sidamon, l’Associació Cultural va convidar a tots els veïns i veïnes del poble 
a engalanar les seves façanes. Es va obsequiar a tots els participants.

Engalana la teva façana. És Festa Major!

La part més esportiva dels dies de Festa Gran

El 23 d’agost es va ju-
gar el partit de futbol 
infantil i es va ballar 
zumba a la pista es-
portiva  en un acte 
de l’Ampa El Timó i la 
Penya Blaugrana.  El 
dia 27, l’Associació 
Cultural va organitzar 
un campionat d’es-
cacs.
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Missa solemne en honor a Sant Bartomeu

El dijous 24 es va fer la Missa Solemne concelebrada en honor de Sant Bartomeu, patró de Sidamon. 
A l’acte religiós, la Germandat de Sant Bartomeu de Sidamon, amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
va obsequiar a tots els assistents amb un present.

Ballada de Sardanes i Vermut al Local del Ball

La Cobla Lo Castell, 
va oferir el dijous 
una audició i balla-
da de sardanes que 
va congregar força 
veïns i veïnes de po-
ble. En acabar hi va 
haver el tradicional 
vermut popular.

Foc de festa: els diables omplen els carrers

La colla de diables Espelunca Diabòlica va oferir un correfocs a ritme de batucada pels carrers de 
Sidamon el dijous a la nit.
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L’Associació de Do-
nes de Sidamon 
hva organitzar el 
concurs de dibuix 
per als nens i nenes 
en edat escolar, les 
cucanyes i la Festa 
de l’Escuma per als 
més joves.

Holi Party celebrà la segona edició amb molta alegria i bon humor. La Gulal, una farina amb colorant 
va ajudar a eliminar l’estrés de la festa.

Activitat a dojo: Holi Party,  Cucanyes, Escuma...

El Divertipark, les sessions de ball i concerts o l’espectacle de mentalisme, altres actes de la Festa.
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Torna la Festa de la Cassola, i ja en van 33!
Un total de 554 persones van acu-
dir una vegada més a Sidamon 
per celebrar la XXXIII Festa de la 
Cassola de Pagès. Hi van assistir, 
entre altres personalitats, els alcal-
des de la comarca. 

La vetllada va estar amenitzada 
pel grup Duo Guatekers, grup de 
versions Rocktàmbuls i a la mati-
nada hi va haver disco mòbil DJ 
Galaxy.

Bateig dels gegants de Sidamon

A les 6 de la tarda es va fer el bateig dels ge-
gants creats per la gent del poble, que han su-
posat un gran esforç i moltes hores de feina. Els 
padrins van ser la Colla Gegantera de Torregros-
sa, La Colla Gegantera de Castellnou de Seana 
i la Colla Gegantera de Golmés. A la plaça de 
l’església es va fer una plantada on es van bate-
jar i després es va fer un cercavila pels carrers fins 
arribar a la pista poliesportiva on es va concloure 
el acte amb un ball de gegants.



L’informatiu

26

La III Edició de la Milla, revalida l’èxit
La tercera edició de la   
Milla de Sidamon ha estat 
un èxit amb més partici-
pants i patrocinadors que 
l’any passat. 

El dimarts 29 es va cele-
brar un Training Day amb 
unes 70 persones dirigit 
per Fran Carrillo i Sandra 
Borda, els entrenadors na-
cionals de l’escola d’atle-
tisme A.A. Xafatolls.

Divendres es van fer dues 
xerrades a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament, en les que 
Josep M Bosch, veí del po-
ble i responsable de Pro-
moció de l’IRB de Lleida-
Fundació Dr. Pifarré, ens va 
fer una breu pinzellada de 
la seva tasca. Després, Pa-
trick Pons, fisioterapeuta i 
psiconeuroimmunòleg, va 
fer una xerrada de l’esport 
i l’alimentació.

La inscripció era gratuïta 
però els assistents i par-
ticipants han pogut fer 
aportacions en favor de 
l’IRB-Lleida per a la investi-
gació. Volem agrair la fei-
na de desenes de volun-
taris que han fet possible 
la prova i molt especial-
ment, a l’Eduard Aixalà i a 
la Noemi Montull. 

MOLTES GRÀCIES.
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La paellada de l’ Onze de Setembre no falla
La Pineda de Sidamon va ser l’escenari d’una nova edició de la paella popular, activitat que organitza 
l’Associació Cultural per la Diada. En total, es van cuinar quatre paelles d’arròs amb peix que es van 
repartir entre les 180 persones que hi van assistir. Després de dinar es va llegir un manifest.

Exposició de troballes al Tossal de les Tenalles
En el marc dels ac-
tes de la Festa Major, 
es va presentar el 25 
d’agost la nova Asso-
ciació d’Amics del Tos-
sal de les Tenalles de 
Sidamon. 

També es va poder 
visitar l’exposició de 
materials procedents 
del jaciment i els nous 
projectes a la sala de 
l’Ajuntament.



Ajuntament de Sidamon

Amb el suport de:


