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Contes sobre dones per tancar la Festa
de Santa Àgueda
Prop d’un centenar de persones s’han reunit aquest diumenge a l’antic Cafè de Sedó per
celebrar la primera festa de les dones de Torrefeta i Florejacs.
Organitzada a proposta i pels homes del municipi, han aprofitat la diada de Santa Àgueda
per retre homenatge a la dona, descobrint una placa en honor d’elles a la placeta del
poble i entregant un present a la dona més jove del municipi, Isona Roca, i a la més gran,
Bepa Porta, de 96 anys, qui ha rebut emocionada un ram de flors.
La festa ha continuat amb un dinar servit pels mateixos organitzadors i ha acabat amb les
històries sefardites sobre dones que el conta-contes Carles Alcoy ha explicat al públic
assistent. La satisfacció per part d’organització i assistents s’ha fet palès amb un brindis
en honor de tots plegats i ja es comença a pensar en la nova edició de Santa Àgueda.
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