CASINO PRADO
SUBURENSE
1877 – 2007

6 setembre
19h - taller de cuina
“cuina de l’aviram”
23 setembre
Santa Tecla
13h - aperitiu concert
17h - cafè concert
28 setembre
22h - teatre - “Mikado”
30 setembre
14h - tradicional paella de
cloenda de temporada d’estiu
del 4 al 14 d’octubre
40 Festival de Cinema
de Catalunya
18 d’octubre
19h - taller de cuina
“cuina àrab”
27 i 28 d’octubre
desplaçament a Sant Sebastià
de la Penya d’Escacs
28 d’octubre
12h - diumenges animats
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La Penya d’Escacs al Campionat d’Espanya
La Penya d’Escacs ha participat, del 15 al 19 d’Agost, amb 31 equips mes enquadrats en
el Grup Nord amb seu a Sabadell, al Campionat d’Espanya 2007 de Primera Divisió en la
modalitat de clubs.
La classificació final assolida ha estat la catorzena posició, si mes no es enganyosa ja
quan es portaven quatre jornades l’equip format per: Beltran, Fernández, Ayas i A. Marcet
marxava en tercera posició, però en les dues darreres i decisives rondes les absències de
Beltran i Ayas (cobertes per Lecha i Roca) no es va pogué mantenir el fort ritme i tot i
lluitar aferrisadament, només es van pogué assolir 2 punts de vuit possibles, la qual cosa
ens va fer retrocedir fins la zona mitja final.
Ha estat per això una gran experiència per la Penya que no treu cap mèrit a l’actuació
global dels sitgetans doncs van tenir que enfrontar-se a equips plens de Mestres i molt
mes ELO.
Cal destacar que l’Antoni Marcet va finalitzar la seva participació sense conèixer la derrota
amb 4 ½ punts de 6 possibles.
Per il·lustrar la gran actuació dels nostres representants que han disputat partides molt
destacades, hem escollit una d’elles, la gran partida feta per Fernández en la darrera
jornada front un rival de potencial similar a ell a qui va derrotar contundentment amb un
enèrgic atac, que reproduïm a continuació:
Blanques: E. Fernández 2.355 (Penya d’Escacs)
Negres: S. Bolado
2.356 (C. Regatas Cantabria)
1. e4, c5
2. Cf3, d6
3. d4, cd4
4. Cd4, Cf6
5. Cc3, a6
6. Ae3, e5
7. Cf3, Dc7
8. a4, b6
9. Cd5, Cd5
10. Dd5, Ab7
11. Db3, Ae4
12. Ac4, h6
13. Ab6, Db7

14. 0-0-0, Cc6
15. The1, Ag6
16. Ad5, Ae7
17. Te5 !!, de5
18. C65, Ag5+
19. Rb1, Tc8
20. Cg6, fg6
21. Te1+, Ae7
22. Af7+, Rf8
23. Ag6, Ad6
24. Df3+, Rg8
25. Dd5+, aband

Espectacles de Ballet Flamenc
Durant els dijous del mes d’Agost ha continuat l’espectacle de flamenc ‘Ojalà pudiera’ a la
sala del Teatre del Casino Prado Suburense, amb gran acceptació de públic.
Els canvis fets en la programació a rel de la primera representació en el mes de Juliol, han
donat el seu fruit i la resposta no s’ha fet esperar.
Atenent aquesta resposta positiva no es descarta la seva repetició el proper any, sempre i
quan Sala Vors i estigui d’acord, a qui aprofitem l’avinentesa per agrair la seva
desinteressada i valuosa col·laboració al cedir-nos la Sala del Teatre en dites dates.
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Proclamació de les Pubilles del Prado i del Carrusel
El passat divendres dia 24 d’Agost l’entitat pradista ve celebrar el seu tradicional sopar
ball de Festa Major.
En el decurs de la gala, també va tenir lloc
la tradicional proclamació de les Pubilles de
l’Entitat i del Carrusel del Prado, d’enguany.
En primer lloc el President de l’Entitat, va
fer pujar a l’escenari a la Pubilla del Prado
2006 i actual Pubilla de Sitges, Bàrbara
Vidal, a qui va agrair i felicitar la seva
valuosa i destacada aportació. No hi era
present la Pubilla del Carrusel 2006, Laura
Pomares.
Seguidament es van proclamar les noves pubilles per l’any 2007, del Casino Prado: Judith
Paretas i del Carrusel del Prado: Maria García, a qui lis va ésser imposada les bandes
acreditatives a càrrec de la Pubilla sortint, Bàrbara Vidal.
Seguidament va tenir lloc el tradicional ball amb les tres pubilles, que va obrir la posterior
vetllada.

Marató de donació de sang
El passat dilluns dia 28 d’Agost es va celebrar a la Sala del Teatre de l’Entitat pradista la II
Marató de Donació de Sang, que repeteix visita a la Vila de Sitges.
Enguany han escollit un espai on els donants
trobessin un marc mes atractiu per fer dita
donació.
Sense cap mena de dubte la Sala del Teatre
reuneix aquestes característiques, fins i tot
es va habilitar música ambient a fi d’afavorir
al màxim les condicions per poder portar a
terme aquest desinteressat i valuós acte
cívic, als vilatans que si han apropat en un
nombre de 129 donants, 19 dels quals ho
feien per primer cop, a més de 19 oferiments
que no ho varen poder fer per diferents
motius, representant aquesta afluència el
cobrir les expectatives previstes.

Loteria de Nadal
A partir del dia 1 d’octubre ja es podran comprar, a les oficines de l’Entitat, les
participacions de la loteria de Nadal d’enguany.
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Paella gegant de cloenda de temporada d’estiu
El proper diumenge dia 30 de setembre, a un quart de tres de la tarda aproximadament,
tindrà lloc als jardins del Casino Prado Suburense la tradicional paella que posa punt i
final a les activitats de l’Estiu de l’Entitat pradista. Novament el prestigiós cuiner Ivan
Martínez serà l’encarregat de la seva realització.
L’esdeveniment de gran acollida entre les sòcies i socis, comptarà també com ja es
tradicional amb la visita de la Fira d’Artesans de l’Alimentació i el tradicional sorteig entre
els assistents.

Sap vostè que ...
ara que som a prop de l’inici de la 40ena edició del Festival Internacional de Cinema de
Catalunya, a l’any 1968 va tenir lloc la inauguració de dit Festival, denominat aleshores
“Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror", creat i dirigit pel Sr. Antoni
Ràfales i Gil (acs).

Desplaçament de la Penya d’Escacs a Sant Sebastià
La Penya d’Escacs dins del seu programa d’actes commemoratius del
seu 75è aniversari, el proper mes d’octubre es desplaçarà al País Basc
concretament a Sant Sebastià, a fi de celebrar un matx de germanor
amb el potent equip Gros Xake Taldea, campió d’Euskadi i un dels 4
millors equips, enguany, d’Espanya.
Concretament serà el cap de setmana del 27 i 28 d’octubre, en que la Penya desplaçarà a
8 jugadors i els simpatitzans que vulguin acompanyar-los.

Curs de pintura 2007-2008 exclusiu per a Socis/es
A partir d’aquest mes de Setembre, la Secció de Pintura de l’Entitat reprendrà la seva
activitat amb la programació dels cursos 2007 / 2008 on s’aportaran diferents tècniques
de pintura a càrrec de destacats professors. L’inici del curs serà el dia 17 de setembre,
amb horaris de matins i tardes els dimarts i dijous, i els dimecres a la tarda exclusivament
per a nens d’entre 9 a 14 anys.
També des del proper curs la secció comptarà amb la incorporació d’una prestigiosa
pintora, com és la Hanna Tingsgard, que sense cap mena de dubte, potencia encara més
l’actual alt nivell del professorat, juntament amb la Josefina Sala.
Tothom que estigui interessat en tenir més informació i inscriure’s pot adreçar-se a les
oficines de l’Entitat en hores d’oficina.
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