
CASIMIRO VILASECA TUÀ

Nascut a cal Vilaseca el 30 novembre
de 1928, casat amb Angelina
Masferrer, filla de la casa de Cal Fuster,
la primera casa del carrer a
Castellnou. Després d’estudiar músi-
ca a Sallent amb el professor Vinyes i
amb Andreu Peralba, va fer una
important carrera musical com a
vocalista i, especialment, com a inter-
pret d’acordió.

Benvolguts veïns i veïnes,

Celebrem enguany una Festa Major

diferent. Volem, malgrat els moments

difícils que ens toquen viure, buscar

aquells moments per retrobar-nos i

celebrar-ho amb alegria i esperança. 

És també un moment per poder

agrair el treball i la responsabilitat

que tots hem demostrat durant

aquests darrers mesos. 

Concentrem la nostra Festa Major

en tres dies, amb activitats pen-

sades per a tots, posant especial

atenció al diumenge 16 d’agost,

dia de Sant Roc. 

Prendrem les mesures adients

per fer la nostra festa de la

forma més segura. 

Us hi espero!

Domènec Òrrit

Alcalde de Castellnou de Bages



DIVENDRES, 14 D’AGOST

21:30 CINEMA 
A LA FRESCA

Lloc Plaça de l’Església

DISSABTE, 15 D’AGOST

20.30 h PREGÓ a la plaça de l’Església

21 h SOPAR DE FESTA MAJOR
La millor gastronomia elaborada per l’equip de Dom Bosco. 
Reserves a l’Ajuntament (938272091) fins el 12 d’agost.
Preus: Adults (20 €) i infantil (10 €), amb opcions a triar. 

22:30 h V CANTADA D’HAVANERES
amb el grup 

DIUMENGE, 16 D’AGOST “SANT ROC”

9:30 h MISSA DE SANT ROC a l’Església de Sant Andreu
CANT DELS GOIGS, BALL  
i REPARTIMENT DEL PANET 

PRESENTACIÓ DE LES 
BASTONERES DE CASTELLNOU

11:00 h ACTUACIÓ  DE 
L’ESBART 
DANSAIRES 
MANRESANS

12:00 h APERITIU de Festa Major (col·labora: F. Vilaseca)

A la paça de l’Església

19:00 h ESPECTACLE FAMILIAR
Cia de Jordi del Rio

Entrega de premis del concurs 
de Sant Jordi
XOCOLATADA oferta per Dom Bosco

20:30 h CONCERT DE MUSICA TRADICIONAL 

HOMENATGE A CASIMIRO VILASECA (veure contra)
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!!!!!!!!
CRISPETES 

PER A 
TOTHOM!

AMB
ROM

CREMAT
Una proposta basada en composicions pròpies, cançons, 
i gèneres del folk català i europeu: jotes, bolangeres, 
rumbes, havaneres, masurques, borrèias... En definitiva: 
un espectacle català i europeu, arrelat i modern, ple d'energia.

                                    


