




Benvolguts i benvolgudes veïnes i veïns,

Després d’una festa simbòlica l’any 2020 i una festa 
molt condicionada al 2021 per la crisi del Covid-19  en-
guany recuperem la celebració del tot presencial.

Com dèiem a la salutació de la festa major del 2020, 
la pandèmia ens ha ensenyat el fràgils que som  com 
a persones, però també ens ha demostrat que som 
un poble cohesionat, fort i solidari. I amb l’objectiu 
de gaudir d’aquesta cohesió, us oferiment un seguit 
d’actes, per a totes les edats  que desitgem que siguin 
del vostre grat. 

Totes les activitats que trobareu en aquest programa, 
es poden desenvolupar, amb el sentit comú i respon-
sabilitat que tothom té, i amb  respecte i tolerància pels 
altres, amb una quasi total “normalitat” i amb aquesta 

intenció volem destacar la recuperació de la nostra tradicional Cassola de pagès, 
de la qual ja celebrarem la XXXVII edició.

També volem agrair a totes les associacions del poble  i a la comissió de festes la 
seva implicació, ja sigui per ajudar-nos a valorar conjuntament les diferents propos-
tes que hem anat treballant fins escollir la definitiva, ja sigui perquè han organitzat 
activitats concretes per a tot el poble que trobeu en les següents pàgines.  Moltes 
gràcies perquè sense la vostra tasca, la Festa Major no tindria vida, la que vo-
saltres representeu i defenseu. Si cada any és important agrair la tasca que feu, 
especialment aquest any on, la post pandèmia ha suposat i suposa un repte per 
a tothom i, amb la vostra tasca,  ajudeu a la represa d’una certa normalitat en la 
nostra vida comunitària. 

Desitgem que aquest any, els dies de la Festa major ens permetin recuperar el 
sentit que, en els seus orígens tenien les Festes locals en honor dels patrons dels 
pobles, quan els pagesos havien acabat la major part de les feines del camp i els 
pobles organitzaven uns dies de “festa” per poder compartir bones estones amb 
els amics i familiars que, de vegades, veien d’altres pobles veïns o llunyans.  Eren 
temps de compartir, conviure, descansar i recuperar forces, no només físiques sinó 
també d’ànims.  Hem treballat perquè els dies de la nostra Festa ens permetin fer 
realitat aquestes intencions. Us animem a buscar l’equilibri entre les tasques quoti-
dianes i la participació col·lectiva en  la festa.

Us hi esperem!!! I en nom de tot el Consistori i treballadors de l’ajuntament us desit-
gem que passeu una bona Festa Major.

M. Dolors Tella Albareda

Salutació
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De 20 a 21.30 h Partits de futbol sala, 
entre gent del poble. 
Organitzat per la penya blau-grana.   
Lloc: Pista esportiva.
 

Des del divendres fins al diumenge 

FIRETES al carrer Av. Generalitat.

Dijous 18



FÀBRICA PRFV: Piscines, dipòsits, depuració...

COMERCIAL: Tubs i accs. per la construcció, reg, aixetes... 

bombes, maq. jardineria, tractaments d’aigües...

Tel. 973 60 06 63 - 973 60 13 53
e-mail: info@reixachs.com

Carretera N. IIa, km. 482,3 - 25244 FONDARELLA

Correspondència: Ap. Correus, 66 - 25230 MOLLERUSSA

www.garralon.com

instal·lacions S. GARRALON S.L.U.
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A les 21.30h a la pista esportiva tin-
drà lloc la XXXVII Festa de la 
Cassola de Pagès. (el menú 
infantil se servirà 30 minuts abans).

A continuació hi haurà ball a 

càrrec del DUET ALMA 
 

Seguirem la festa amb el grup de versions HER MAJESTY 
I fins a  la matinada: 

DISCO NIGHT PARTY

Divendres 19



Dissabte 20
De 10 a 13 h TORNEIG D’ESCACS DE FESTA MAJOR, organitzat 
per l’Associació Cultural

De 16 a 19.30 h PARC INFANTIL  
amb inflables i pista de patinets elèc-
trics. 
Tot ubicat a la pista esportiva. 

22.30 h Correfocs a la plaça de 
l’església i recorregut pels carrers 
del poble a càrrec de la colla de dia-
bles ESPELUNCA DIABÒLICA. 
S’adjunta recorregut.
 
De 00.00 a 2.00 h A la pista esportiva, 
Espectacle Musical  
REMEMBER L’ORIGINAL.
 
Cançons que t’han acompanyat du-
rant tota la teva vida. Música de totes 
les èpoques amb vestuari i coreogra-
fies dels anys 70, 80 i 90
 



A partir de les 02:00 Festa Jove a la pista esportiva amb   

DJ HARO I DJ MONCHO



Diumenge 21
De 10 a 13 h. JOCS GEGANTS a la pista esportiva.
Col·lecció de 50 jocs de sempre de fusta, on es combina: 
agilitat, coordinació, mobilitat, lògica ...  Per totes les edats.

A les 12 h. Missa Major. 
 

De 18 a 20 h. TOBOGAN  URBÀ 
+ 2 TOBOGANS PETITS
(Baixada plaça països catalans i carrer la font)  
 



A partir de les 19 h. Finals de pàdel masculí i femení.
 
 
 
 
 
 
 

 
A les 21 h. Sessió llarga de ball a càrrec de l’orquestra 

ZAMBA SHOW a la pista esportiva. 
 
Per una major comoditat dels assistents hi haurà cadires a la pista.
Si per motius climatològics no es pot fer el ball a la pista esportiva, es 
realitzarà al local del ball.



Dilluns 22

Dimarts 23

D’11 a 12 h. a la pista esportiva Taller de Pintar Pedres, orga-
nitzat per JUMS
 
A partir de les 20 h. Taller de còctels, sense alcohol, amb col·laboració 
de l’oficina Jove del Pla d’Urgell. Organitza JUMS
 
A les 20 h.  Conferència ”Mai no és tard 
per aprendre”: 
periodisme, política i feminisme.  
A càrrec de la periodista Anna Gòmez i Marsol, 
organitzada amb motiu de la presentació de la 
nova associació  Aula d’Extensió Universi-

tària de Sidamon”.  Tindrà lloc a la sala d’Actes de  
l’Ajuntament de Sidamon. 

A les 21 h. 2n.  GOT TALENT a la pista 
esportiva, organitzat per JUMS



Dimecres 24
A les 12 h. Missa Solemne en honor 
al patró del poble Sant Bartomeu 
Apòstol. Concelebrada pels preveres 
i presidida per Mn. Théodore Lambal. 
Hi haurà el cant dels goigs a Les 
Santes Relíquies les quals es 
veneren des de fa més de 100 anys. 
L’Associació de la Germandat ens ob-
sequiarà amb un record de la festa amb col·laboració de l’ajuntament i 
la Parròquia. 
 
A la sortida de l’església ens acom-
panyaran els gegants de Sidamon 
fins a la pista esportiva on hi haurà 
ballada i audició de Sardanes  a 

càrrec de la cobla ONZE DE 
SETEMBRE.
A continuació hi haurà Vermut Popu-
lar, hi esteu tots convidats!!!

De 18 a 19 h. CUCANYES POPULARS, organitzades per l’Associació 
de Dones. A la pista esportiva.

A partir de les 19 h. Final de consolació de pàdel masculí i femení.
 
A  les  22.30 h Castell de focs artificials, al parc del canal men-
trestant s’oferirà el tradicional còctel. 

FI DE FESTA MAJOR



Col·laboradors

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE SIDAMON
ASSOCIACIÓ DE DONES DE SIDAMON

ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS
PENYA BLAU GRANA DE SIDAMON

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL COL·LEGI PÚBLIC DE SIDAMON
GERMANDAT DE SANT BARTOMEU

ASSOCIACIÓ DE JOVENT DE SIDAMON
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

COMISSIÓ DE FESTES 
AMICS DEL TOSSAL DE LES TENALLES

ASSOCIACIÓ GEGANTS PELAGALLS



Tel. 973 60 00 53 - Fax 973 71 18 35

C/ Urgell, 32

25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Apartat de Correus nº 64



L’AJUNTAMENT 
DE SIDAMON

US DESITJA QUE PASSEU UNA

BONA FESTA MAJOR!!

Preu del tiquet de la cassola
Adults i vegetarià  16€
Nens fins 12 anys   10€

Menú
Amanida refrescant (amb buquet d’enciams, formatge fresc, codonyat, 

fruits secs, tomàquet xerri, acompanyat amb una vinagreta de mel)
Cassola de tros

Copa de gelat de nata i caramel
Pa, aigua, vi, cafè i licor.

Menú vegetarià
Amanida refrescant (amb buquet d’enciams, formatge fresc, codonyat, 

fruits secs, tomàquet xerri, acompanyat amb una vinagreta de mel)
Arròs de verdures 

Copa de gelat de nata i caramel
Pa, aigua, vi, cafè i licor.

Menú infantil i menú celíacs
Macarrons amb nugets i xips

Gelat i refresc         

Els dies 19, 20, 21, 22, 23 i 24 l’entrada a les piscines serà gratuïta.

Les cassoles es cobraran els dies 11 i 12 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. 

Demanem als veïns que pengin la senyera al seu balcó. Si algú no en 
té us animem a venir a buscar-ne a l’ajuntament.   

Qualsevol canvi que es produeixi als actes s’informarà via ebando i 
pregons










