Salutació
Veïns i veïnes de Sidamon,
És la primera vegada que m’adreço a vosaltres com
a alcaldessa, des de que el 25 de juliol vaig substituir a en Josep M Huguet en aquesta responsabilitat.
El temps passa ràpid, molt ràpid,... Sembla que fos
ahir que vaig assumir la responsabilitat de ser regidora de Sidamon i ja han passat 14 anys. Durant
aquest període, el poble ha canviat bastant. Segur
que no per a tothom els canvis han estat en positiu però el que és indubtable és que els canvis hi
han sigut. Al 2003 els equipaments esportius (pista),
educatius (llar infants i escola) i civils (ajuntament, tanatori i cementiri) eren
diferents, com ho eren les zones verdes i el polígon industrial.
Però el que sí teníem aleshores, i perdura en l’actualitat, és que vivim en un
poble on desitgem encara hi ha gent que surt a la fresca, on la canalla poden anar sols en bicicleta amb la seva colla fins tard,...on anem a la piscina i
podem fer petar la xerrada amb qui es posa a prendre el sol a la tovallola del
costat, on tenim una societat civil molt activa organitzada en unes associacions que dediquen molts esforços i il·lusions a treballar en benefici de tots
vosaltres, imaginant, programant i executant activitats que pensen que ens
poden interessar i és Sidamon un poble on, veïnes i veïns, continuen treballant, amb generositat pels nostres vilatans, altruisme que ens han permès,
aquest any, disposar de dos gegants que desitgem que sigui l’inici d’una nova
tradició de la qual se’n puguin gaudir tothom, grans i petits.
És amb aquesta voluntat que la Comissió de festes i l’ajuntament, hem organitzat el programa de la festa major que us presentem i amb el qual pretenem
que pugueu gaudir d’una tradició tan arrelada a la història dels nostres pobles, com és fer Festa Major.
Visquem la festa amb respecte i civisme i, en nom de la Comissió de Festes i
de tot el consistori municipal, desitgem que sigui molt del vostre agrat!!
Bona Festa major!!!

L’alcaldessa,
M. Dolors Tella Albareda

DIMEC RES 23
DIMECRES
A les 19.30 h partit de futbol infantil i zumba a la Pista Esportiva, organitzat per l’Ampa i la Penya Blaugrana de Sidamon.
A continuació sopar de Germanor a la Pista. Els interessats podran
treure els tiquets anticipadament al bar de les piscines.

Apartat de Correus nº 64

DIJ OUS 24
DIJOUS
12 h Missa Solemne concelebrada en Honor de Sant Bartomeu.
L’Associació de la Germandat de Sant Bartomeu ens obsequiarà amb
un present amb la col·laboració de l’Ajuntament.
13.30 h Ballada i audició de sardanes cobla “Lo Castell”, al local
del ball. A continuació esteu tots convidats al vermut popular.
19 h 2ª Festa Holi Party. Durant aquesta celebració, la gent es pinta
i es tira farina de colors anomenats Gulal (farina amb colorant apta per
celíacs). Les bosses es vendran el mateix dia a la Pista Esportiva.
Preu: 4 bosses 2€
23 h a la plaça de l’esglèsia, sortida de correfocs amb ritme de
batucada a càrrec de la “Colla de diables L’ESPELUNCA

DIABÒLICA”.

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

DIVEN DRES 25
DIVENDRES
25
De 18 h a 19 h concurs de dibuix per a
nens de P-3 a 6è de primària, a la pista
esportiva organitzat per l’Associació de
Dones.

A

les

19

h

presentació

de

L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL
TOSSAL DE LES TENALLES
de Sidamon amb exposició de materials
del jaciment i dels nous projectes, a la
sala de l’Ajuntament.

A les 21.30 h a la pista esportiva tindrà lloc la XXXIII Festa de la
Cassola de Pagès. El menú infantil es servirà 30 min. abans.
A continuació, ball a càrrec del Duo GUATEKERS
Seguint la festa amb el grup de versions ROCKTÀMBULS i a la
matinada disco mòbil amb DJ GALAXY.

DIS SABTE 26
DISSABTE
A les 12 h A la plaça de l’església cucanyes per a nens i nenes organitzat per l’Associació de Dones.
Entrega de premis del concurs de dibuix. També es podran veure exposats els dibuixos dels nens i nenes.
A continuació, Festa de l’escuma a càrrec de RATATAPLAN.

A les 18 h PLANTADA DE GEGANTS de
les colles geganteres del Pla d’Urgell a la Plaça
Major.
A les 19 h BATEIG DELS GEGANTS de
Sidamon i cercavila pels carrers del poble fins a
la pista esportiva.

22.30 h Al Local del Ball, espectacle de
mentalisme i hipnosis amb ACHERON
DELACROIX. S’oferirà un còctel per
tots els assistents amb la col·laboració de
la pastisseria Macià.
A partir de les 00.30 h Festa Jove amb
I-nuits, Grup Local amb un estil de
Música Alternativa.
Fa1na, grup de joves de Mollerussa
que ens faran ballar al ritme de rumba catalana/flamenca amb tocs d’ska i reggae.
Dj Haro, música comercial i més Two
Many Monkeys, música Techno

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

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

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

DIUMENG E 27
DIUMENGE
A les 10 h campionat d’escacs organitzat per l’Associació Cultural a la
Pista Esportiva.
De les 11 h a les 13.30 h i de les 16.30 h a les 19.30 h inflables a la
Pista esportiva

12 h Missa Major.
A les 20 h sessió llarga de ball a càrrec
de l’orquestra STRESBAND 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.

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

FABRICACIÓ DE SACS I BIG-BAGS

FARMÀCIA

MORÁN

Carretera, 35 - Tel. 973 71 70 08

Guarniment de
façanes i balcons
A partir del dimecres 23 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.

Preu del tiquet de la cassola
Adults
Nens fins 12 anys

15€
6€

Menú

Entremesos de la casa
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.
(Macarrons i llom a la planxa amb patates)
Llotges seran lliures en cas de fer-ho al local del ball.
La resta d’actes son gratuïts.
Els dies 24,25,26 i 27 l’entrada a les piscines serà gratuïta.
Les cassoles es cobraran els dies 21 i 22 d’agost de les 21 h a les
23 h 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
COMISSIÓ DE FESTES
ASSOCIACIÓ DE JOVENT DE SIDAMON
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
AMICS DEL TOSSAL DE LES TENALLES

Milla
LA 3ª MILLA URBANA DE SIDAMON
L’Ajuntament de Sidamon organitza pel dissabte dia 2 de setembre la 3a Milla Urbana de Sidamon
que es celebrarà a partir de les 19:00 hores a l’avinguda Generalitat (al costat de la pista esportiva
i de la piscina).
La inscripció serà gratuïta i es poden realitzar a la pàgina millasidamon.blogspot.com. i es tancaran el divendres 1 de setembre o quan s’arribi als 400 inscrits.
La recollida de dorsals serà el mateix dia 2 de setembre des de les 18:00 fins una hora abans de
l’inici de cada cursa a la pista esportiva.
L’organització comptarà amb servei sanitari i curses que aniran des dels cigronets, patufets, prebenjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets, júniors, sèniors i veterans i també una cursa Specials. L’organització es reserva el dret de desdoblar o fusionar la sortida d’alguna cursa en funció
dels participants.
A cada cursa hi haurà premi als cinc primers classificats i al primer local de cada categoria. Tots
els cigronets tindran medalla.
Hi haurà samarreta commemorativa per tots els participants i entrepà.
Enguany, la 3a Milla de Sidamon continuarà sent un acte gratuït, però solidari amb l’Institut de
Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré, (IRBLleida).
La missió de l’IRBLleida és promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica
i la formació en recerca en l’àmbit de les ciències de la salut, principalment a Lleida, donant
suport als grups de recerca que treballen a la Universitat de Lleida i al Sistema Sanitari Lleidatà,
per investigar sobre malalties rellevants com càncer, ictus, esclerosi múltiple, diabetis, pleura,
envelliment, sistema nerviós, sistema cardiovascular, trastorns i infeccions respiratòries, trastorns
mentals, entre altres.
Per recaptar fons per l’IRBLleida, el dia de la cursa s’habilitarà una urna a la pista esportiva,
El divendres 1 de setembre a les 20:00 hores a la sala d’actes de l’Ajuntament, es farà una xerrada relacionada amb l’esport i vida saludable a càrrec de Patrick Pons, i en Josep M Bosch, veí
del poble i Responsable de Promoció de l’IRBLleida, ens farà una breu pinzellada de l’institut de
recerca. Hi esteu tots convidats!
En acabar les dues xerrades, tots els interessats en col.laborar en les tasques organitzatives de
la Milla, es farà una petita reunió per distribuir funcions.

