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Una cinquantena de persones vingudes de diferents pobles del municipi es van aplegar a
Sedó en un radiant primer de maig amb motiu de la tradicional caminada a la font de
Torrefeta i a l’ermita de Santesmasses.
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En arribar al final de la primera etapa, la font de Torrefeta, un generós esmorzar amb
coca i una deliciosa xocolata desfeta elaborada un any més per l’artista xocolatera
sedonina Teresa Jové va permetre als caminadors, alguns de ben joves, recuperar les
forces necessàries per a continuar cap al segon punt de trobada, és a dir, l’ermita de
Santesmasses, on s’hi va incorporar un nombrós grup de persones que va elogiar les
actuals majorales per la decoració i l’arranjament de l’espai.
Un cop acabada la missa, i després de la benedicció del capellà, que va pregar per la bona
salut dels camps i de les persones que els cuiden, un vermut va tancar els actes d’aquesta
caminada, que va ser possible gràcies a l’organització del Centre Social de Sedó i Riber i a
la col·laboració de l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs.
Aquest mateix dia també es va celebrar una missa major a l’ermita de Maig, entre els
pobles de Torrefeta, Sant Martí de la Morana, La Morana i Guissona. Un grup de persones
vingudes de diferents hi va peregrinar en romeria.
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