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Un moment de l'entrega de premis. Fotos: Marina Jové

Una carbassa de 137 quilos guanya el
concurs de Sedó
Aquest cap de setmana es va celebrar la 6a edició del Concurs de Carbasses Gegants de
Sedó. Mig miler de persones van passar per aquest poble de Torrefeta i Florejacs,
encuriosides per veure les carbasses de totes mides, formes i colors del concurs.
La pesada va donar per guanyadors Miquel Segarra, de Sedó, amb una carbassa de 137 kg.
En segon lloc va quedar la de 128 kg de Josep Alavedra de Sant Guim de la Plana; en
tercer lloc, la de Josep Noguera de Cal Bernat de Sedó, amb un pes de 104 kg; la carbassa
més gran del municipi de Torrefeta i Florejacs no premiada amb anterioritat va ser la de
Ramon Rius de Sedó, amb un pes de 102 kg; la més gran de Sedó no premiada va ser la de
44,50 kg de Fàtima Bentoldrà; la més gran de la comarca no premiada amb anterioritat se
la va endur Lluís Villaró de Guissona amb una peça de 52,50 kg; i en categories especials,
premiades per composició i originalitat, en primer lloc van quedar les carbassetes d’Albert
de Ca la Vila de Sedó i en segon, les de Ca l’Amorós d’Albesa.
Aquest concurs va anar acompanyat d’una mostra de la terra, amb una quarantena de
parades de productes de proximitat, la degustació de productes elaborats amb carbassa, a
càrrec de Gustum, la tocada de campanes dels Campaners de Cervera, el ball dels
Bastoners de Sedó i la tercera trobada d’acordionistes de Sedó, amb un públic fidel i
entregat que va poder gaudir d’aquesta cita anual. La bona acollida que té aquest
esdeveniment consolida el Concurs de Carbasses Gegants i Mostra de la Terra de Sedó que,
juntament amb la Fira de la Flor de Florejacs, són dos esdeveniments cada cop més
importants dins el calendari de fires i festes de les Terres de Lleida.
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L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs segueix apostant pel producte sostenible i de
proximitat i vol agrair a les entitats el fet d’implicar-se en aquesta fira així com a tothom
qui s’ha fet la festa una mica seva que hi hagi participat i vol enviar un agraïment especial
a l’organització, al Centre Social de Sedó i Riber, sense la qual l’èxit d’enguany no hauria
estat possible.
Imatges: Marina Jové
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