Salutacions
Arriba l’estiu i amb la calor d’aquest
mes d’agost la nostra festa Major. Fem un parèntesi a la nostra
feina diària per gaudir de 4 dies
d’esbarjo i diversió juntament amb
familiars i amics.
Aquest any celebrem després de
molts anys de reivindicacions de
manera molt especial la inauguració de la nova escola que
permetrà als infants gaudir d’unes instal·lacions modernes i d’última generació.
El Molt Honorable Carles Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya, ha acceptat la invitació de la Corporació Municipal per tal d’acompanyar-nos amb aquest
acte tan emotiu.
Esperem que sigueu protagonistes de tots els actes que
ha programat la regidoria de festes juntament amb tots els
regidors de l’Ajuntament de Sidamon.
Bona Festa Major.!!!!
L’alcalde
Josep M. Huguet Farré

El pròxim 1 de setembre a les 19
hores a la pista esportiva el Molt
Honorable Carles Puigdemont,
President de la Generalitat de Catalunya, procedirà a la inauguració
de la nova escola El Timó.
Hi esteu tots convidats!!!
Seguidament se servirà un refrigeri.

FABRICACIÓ DE SACS I BIG-BAGS

C/ Sant Bartomeu, 10 - SIDAMON
Tel./Fax 973 56 04 08
Mòbils: 639 81 73 33 - 639 81 73 63

Tel. 973 60 00 53 - Fax 973 71 18 35
C/ Urgell, 32
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)

D ij ous 18
Dijous
18
A les 19:30h partit de futbol infantil i balls moderns infantils a la Pista Esportiva, organitzat
per l’Ampa el Timó i la Penya Blaugrana.
Es podran realitzar les inscripcions per la Milla
de Sidamon. A continuació sopar de germanor a la Pista Esportiva. Els interessats podran
treure els tiquets anticipadament al bar de les
piscines.

FARMÀCIA

MORÁN

Carretera, 35 - Tel. 973 71 70 08

FRUITES, ADOBS i FITOSANITARIS
C/ Carretera Vella, s/n
25241 GOLMÉS (Lleida)
Tel. 973 60 15 66
Fax 973 30 64 44
www.hortcalvis.com
a/e: hort.calvis@megacceso.com

D ive n dres 19
Divendres
De 18h a 19h concurs de dibuix per
a nens de P-3 a 6è de primària, a
continuació hi haurà sessió de conta
contes a càrrec de Carles Crespo,
a la pista esportiva organitzat per
l’Associació de Dones.

A les 21.30h a la pista esportiva tindrà lloc la XXXII

Festa de
la Cassola de Pagès.
El menú infantil se servirà 30 minuts
abans.
A continuació ball a càrrec del

Duo Alma.
Seguint la festa amb el grup de versions

TREMENDOS i a

la matinada disco mòbil amb

GALAXY.

Dissa bte 20
Dissabte
11h a 13h a la Pista Esportiva,
taller de bombolles gegants
100% participatiu on tots els assistents i de totes les edats podran
aprendre a fer bombolles amb diferents estris.

A les 18h plaça església cucanyes per a nens i nenes organitzat per
l’Associació de Dones.
També es podran veure exposats els dibuixos dels nens.
A continuació Festa de l’escuma a càrrec de RATATAPLAN.

A les 22,00h a la plaça de l’església sortida de correfocs amb ritme de batucada a

“Colla de diables
L’ESPELUNCA DIABÒLICA”
càrrec de la

(més endavant hi ha el recorregut).

23.30h teatre al Local del
Ball a càrrec de la companyia TOUR-MIX TEATRE amb

NOU
TRINCA,

l’obra de teatre

DE

s’oferirà un còctel per
tots els assistents amb la
col·laboració de la pastisseria Macià.
23.59h El jovent de Sidamon organitza a la Pineda Municipal l’actuació
de Dj amb Techno

House fins arribada la matinada.

Apartat de Correus nº 64

Diumenge 21
A les 10h campionat d’escacs i ping
pong organitzat per l’Associació Cultural a la Pista Esportiva.
De les 11.30h a les 13.30h i de les
16.30h a les 19.30h inflables a la Pista
Esportiva.

12h Missa Solemne.
A les 20h sessió llarga de ball a càrrec de

Mediterranea

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

Dimecres 24
12h Missa Solemne concelebrada en Honor de Sant Bartomeu,
l’Associació de la Germandat de
Sant Bartomeu ens obsequiarà amb
un present.
13.30h Ballada i audició de
sardanes amb la cobla “11 de
setembre”, al local del ball, a
continuació vermut popular, hi esteu tots convidats.
19.00h Festa Holi Party, a la Pista Esportiva (recomanem dur
samarreta blanca). A l’Índia cada any es dóna la benvinguda a la
primavera de manera molt especial: “Holi” és la festa dels colors i una de les festivitats més importants del
país. Durant aquesta celebració, la gent es pinta
i es tira farina de colors
anomenats Gulal. (farina
amb colorant apta per
celíacs) Per a totes les
edats.

Guarniment de
façanes i balcons
A partir del dijous 18 per tal que el poble quedi engalanat, l’Associació Cultural, us convida a guarnir
les façanes i/o els balcons.
No es considerarà com a guarniment única i exclusivament la col·locació de la senyera o flors i
plantes.
Es lliurarà un obsequi a tots els participants el diumenge a la tarda.

C/ Urgell, 111
25262 BARBENS
Tel. 973 58 06 69
608 09 53 21

C/ Llibertat, 7
25334 CASTELLSERÀ (Lleida)
Tel./Fax 973 61 01 88

Preu del tiquet de la cassola
Adults
Nens fins 12 anys

15€
4€

Menú

Canalons frescs de marisc
Cassola
Mill fulls amb nata i guarnició de xocolata
Pa, vi, cafè, cava i licor.

Menú nens

Macarrons
Escalopa de pollastre amb patates fregides
Refresc
Gelat
El menú dels nens pot ser apte per a celíacs.
Llotges seran lliures en cas de fer-ho al local del ball.
La resta d’actes són gratuïts.
Els dies 19, 20, 21 i 24 l’entrada a les piscines serà gratuïta.
Les cassoles es cobraran els dies 15 i 16 d’agost de les 21h a les 23h
a l’Ajuntament.
Les taules de la festa de la cassola seran numerades i per tant, es
farà la reserva anticipada dels llocs.

L’AJUNTAMENT
DE
SIDAMON
US DESITJA QUE PASSEU UNA
BONA FESTA MAJOR!!

Col· laboradors
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE SIDAMON
ASSOCIACIÓ DE DONES DE SIDAMON
ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL COL·LEGI PÚBLIC DE SIDAMON
PENYA BLAU GRANA DE SIDAMON
GERMANDAT DE SANT BARTOMEU
ASSOCIACIÓ DE JOVENT DE SIDAMON
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

Milla
La 2a MILLA URBANA de SIDAMON
L’Ajuntament de Sidamon ha organitzat, per al dissabte 27 d’agost, la 2a Milla
Urbana de Sidamon, que se celebrarà a partir de les 19.00 hores.
La sortida i arribada estaran situades a l’avinguda Generalitat (al costat de la
pista esportiva i de la piscina) i la inscripció serà gratuïta. Les inscripcions es
poden realitzar per internet a la pàgina millasidamon.blogspot.com. Les inscripcions es tancaran el divendres 26 d’agost a les 15.00 hores o quan s’arribi
als 350 inscrits.
La recollida de dorsals serà el mateix dia a partir de les 18.00 hores i fins a les
19.00 hores a la pista esportiva.
L’organització comptarà amb servei sanitari, i les curses anirà des dels cigronets, els patufets, prebenjamí, benjamí i aleví, fins als infantils, cadets, júniors,
sèniors i veterans i com a novetat cursa Specials. L’organització es reserva el
dret de desdoblar o fusionar la sortida d’algunes categories en funció dels participants inscrits. El dia abans de la cursa s’informarà de l’horari orientatiu de
cada cursa i si hi ha sortida conjunta d’algunes categories.
A cada cursa es donarà premi als cinc primers classificats i al primer local de
cada categoria a partir de la categoria patufet, a tots els cigronets se’ls donarà
medalla. Hi haurà samarreta commemorativa per tots els participants i entrepà.
El divendres dia 26 a les 21:00 a la sala d’Actes de l’Ajuntament es farà una
xerrada esportiva a càrrec de Fran Carrillo amb el tema I tu…com entrenes? Hi
esteu tots convidats, en acabar tots els interessats en col·laborar en les tasques
organitzatives de la Milla es farà una petita reunió per distribuir funcions.

