C A S IN O P R A D O
S UB UR E N S E
1877 - 2006

juny i juliol – nº 1

Salutació
Benvolgut/da Soci / Sòcia:

En nom del meus companys de la Junta Directiva
que tinc l’honor de presidir i en el meu propi,
m’adreço a vostè per transmetre-li la nostra
voluntat de informar-li amb la deguda antelació, de
totes les activitats que anem programant per tal de
que pugui gaudir d’elles, així com notes d’interès
que esperem mereixin la seva consideració.
Esperem també que aquesta informació que li
adrecem tingui continuïtat en el futur.
Tot esperant merèixer la seva aprovació, aprofitem
l’avinentesa per saludar-lo/a molt afectuosament.

Francesc González Alonso
President

Tradicional paella d’inici de temporada d’estiu
El passat diumenge dia
4 de juny es va celebrar
als nostres jardins la
tradicional paella gegant
que dona inici a les
activitats
d’Estiu
de
l’Entitat, enguany la
vintena edició.
Mes de 180 socis i
simpatitzants
van
compartir taula i van
gaudir d’aquest àpat.
Als postres es van
sortejar
entre
els
assistents
obsequis

amablement cedits per:
Àgora Sala 3 (un quadre
i
una
litografia),
Perfumeria Venus (lot de
bellesa i bossa de
viatge) i un lot de
productes cedit pels
representants de la Fira
d’Artesans
de
l’Alimentació que ens
visitava
per
segona
vegada.
El nostre agraïment a
tots ells per la seva
valuosa aportació, que
va fer la festa mes lluïda.

Programació
23 de juny
a les 22 hores
revetlla de Sant Joan

del 30 de juny al 2 de juliol durant tot el dia
exposició de pintura a càrrec
dels components de la secció

7 de juliol
a les 22 hores
jazz - the spirit of New Orleans

15 de juliol

a les 20 hores
fiesta por sevillanas

del 20 al 23 de juliol
durant tot el dia
escola de gospel

Programació
20 de juliol
a les 22 hores
gospel – reverend R. Lee Brown
del 21 al 29 de juliol
a les 16’30 hores
32 open internacional d’escacs
“Vila de Sitges”
27 de juliol
a les 22 hores
jazz – Gemma Genazzano sextet
29 de juliol
a les 16’30 hores
2 open internacional d’escacs de
partides ràpides “Vila de Sitges”
del 31 de juliol al 5 d’agost durant tot el dia
curs de ball flamenc
Programació confirmada en el moment de redactar el butlletí

sap vostè que el Soci número 1 de
l’Entitat té una antiguitat de 78 anys ?

sap vostè que actualment la nostra Entitat
té les següents 18 seccions:

Biblioteca i Arxiu
Capoeira
Caramelles
Carnaval
Carrusel
Cinema
Club Gastronòmic
Espectáculos
de Música y Danzas
Dansa i Ballet

Dominó
Escola de Grallers
Escola de Pintura
Flamenc
Futbol Sala
Ioga
Joventuts Musicals
Penya Botifarra
Penya d’Escacs

que desenvolupen activitats periòdicament,
la majoria a les nostres instal·lacions ?
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Divendres, 23 de juny a les 22 hores

Ball amb la Swing

Orchestra

Degustació de Coca i Moscatell
amb punt de venda de Cava
per reserves a Secretaria en horari d’oficina
previ pagament del tiquet fins el dia 20
tel. 938940174

Col·laboren:

Francesc Gumà, 6-14 · 08870 Sitges
Tel. 938940174 · Fax. 938943110
e-mail: casino.prado@arrakis.es
web: www.casinoprado.arrakis.es

