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Torrefeta va celebrar una animada
festa major
Un any més a Torrefeta es va celebrar la festa major d'aquest nucli de població segarrenc.
Veïns i amics es van retrobar en els dies de celebració de les festes.
Dissabte al matí amb els més petits van jugar amb l'aigua: globus i manxes varen ser les
eines per acabar tots ben xops, mentre els grans engalanaven la plaça Major. A la tarda,
al Prat de la Font de Torrefeta van gaudir del tradicional partit de bitlles, dels jocs de
tibar la corda i del mocador i com no, del típic berenar, coca amb xocolata. I a la nit, el
Duo Romaní animà amb música de ball la vesprada, per acabar de matinada amb l'exitosa
disco-mòbil amb els Dj's Campos.
El diumenge al matí, s'alçà l'inflable a la plaça per a que els més petits no pararen de
saltar. I cap al migdia, després de la missa en honor de Sant Amanç, coincidint amb l'hora
del vermut, es convidà als assistents a un pica-pica. Havent descansat una mica, a la tarda
van gaudir del Gran Ball de festa amb l'orquestra Alma. Enguany s’ha recuperat el
tradicional ball del fanalet. Va ser emocionant i encantador veure les llumetes ballar a
ritme de vals.... Només queda agrair a tots i totes que han fet possible, amb la seva
collaboració, que un any més el petit poble de Torrefeta celebri la Festa Major.
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Informació i imatges: Jenifer Sánchez (Associació de veïns l’Espiga de Torrefeta)
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