CASINO PRADO
SUBURENSE
1877 – 2007
a partir del 2 novembre
X obert de botifarra
4 novembre
matí – simultànies d’escacs
a càrrec del GM De la Riva
8 novembre
19h - taller de cuina
“cuina amb bolets”
19 novembre
19h – trobades Fundació
Gustavo Puente
23 i 30 novembre
22h – camp. social d’escacs
10 desembre
19h – trobades Fundació
Gustavo Puente
13 desembre
19h - taller de cuina
“cuina de Nadal”

Judit Paretas, Pubilla del Prado i María García,
Pubilla del Carrusel i de Sitges

desembre
cantada de Nadales
16 desembre
col·lab. Marató TV3 - Pastorets
23 – 26 i 28 desembre
representació dels Pastorets
desembre
camp. escolar d’escacs
del 25 desembre al 6 gener
22h – sessions de quinto
31 desembre
22h – sopar ball cap d’any

novembre i desembre
nº 11
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Mor l’Ignasi Planas, Soci nº 1 de l’Entitat
En el moment de redactar aquest butlletí ens hem assabentat de
l’irreparable pèrdua de l’estimat Ignasi Planas, Soci nº 1 de l’Entitat.
Ens ha deixat a l’edat de 95 anys desprès d’una fidelitat a l’Entitat de
més de 79 anys. Des d’aquestes línies la Direcció de l’Entitat, i de ben
segur, tota la família pradista volem expressar el nostre més sincer
condol als seus familiars.
Descansa en pau amic Ignasi.

Tancament del Bingo
La Direcció de l’Entitat s’ha vist malauradament abocada a tancar
l’activitat del Bingo degut al dèficit continuat dels seus resultats
econòmics. No ha estat una decisió fàcil de prendre però del tot
necessària donat que de continuar aquesta dinàmica hauria posat en
perill la continuïtat de l’Entitat. La Junta Directiva demana disculpes a la
seva massa social pels inconvenients que això els hagi pogut ocasionar
així com agraeix la confiança dels clients que durant els quasi trenta
anys que ha estat operatiu, l’han visitat.

Pubilla de Sitges
El passat divendres dia 14 de setembre i dins els actes de la Verema, en la Festa de les Pubilles
2007 que es va celebrar al Retiro.
La representació pradista va veure proclamada com a Pubilla de Sitges, a la representant del
Carrusel del Prado. María García, una bonica noia de 17 anys va guanyar dita distinció, essent la
tercera vegada en els darrers quatre anys, que el Casino Prado veu proclamada com a Pubilla de
Sitges, una representant seva. L’Entitat pradista també estava molt ben representada per Judit
Paretas tot i que finalment no va pogué assolir el títol, d’altre banda un guardó molt difícil donada
la alta qualitat de totes les aspirants.

Paella de cloenda de Temporada d’Estiu
El passat diumenge 30 de setembre de 2007, va tenir lloc als jardins de l’Entitat pradista la
tradicional paella de cloenda amb l’assistència de quasi 200 socis i familiars. Amb aquest acte es
posa punt i final a les activitats d’Estiu que s’han vingut fent al jardí (preferentment), i tornen a
partir d’ara de nou al teatre i/o la cafeteria. La festa va ésser molt animada i els assistents van
gaudir d’una paella mixta cuinada pel ‘cheff’ Iván Martínez, després d’un aperitiu previ.
L’acte va comptar amb l’assistència del nostre Batlle Jordi Baijet, del Regidor responsable del
Casc Antic Marc Quero, i la Pubilla del Casino Prado Judith Paretas. La Pubilla del Carrusel del
Prado i de Sitges 2007, María García, va excusar la seva presència.
A la fi de l’àpat amb l’ajuda de la nostra Pubilla i de dos entranyables i fidels pradistes, en Sir
Capilla i en Salvador Vilà (Cubano), va tenir lloc el tradicional sorteig de diferents obsequis que va
ésser seguits en molt d’interès. A la seva fi va tenir lloc un darrer acte sorpresa amb els esmentat
amics Sir i Cubano com a protagonistes, el President de l’Entitat els va lliurar un Gall com a record
i agraïment a la seva continuada, valuosa i desinteressada col·laboració durant tants anys.

Sap vostè
que a l’any 1915, el mestre compositor sitgetà, D. Antoni Català i Vidal,
va compondre l'himne de la senyera de la nostra Societat.
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La Penya d’Escacs a la Gala de Campions del Mundo Deportivo
La Penya d’Escacs del Casino Prado Suburense, en un any de frenètica activitat va ésser present
en la Gala Anyal de Campions que organitza el prestigiós diari ‘El Mundo Deportivo’, per l’ascens
del seu primer equip a la màxima categoria catalana.
L’esdeveniment va tenir lloc el divendres 26 d’octubre al Hotel Rey Juan Carlos de Barcelona, on
va rebre conjuntament amb els altres clubs Campions de Catalunya, el reconeixement a la seva
gran temporada.
Es la tercera vegada que la Penya és present en aquesta prestigiosa festa, la qual cosa
constitueix un motiu mes de satisfacció en un any inoblidable, per la celebració del seu 75è
aniversari.

La Penya d’Escacs a la nit dels Premis Sitges
La Penya d’escacs de l’Entitat pradista, en un any difícilment repetible, va ésser present en la
prestigiosa Gala del Premis Sitges 2007 que va tenir lloc el passat 27 d’octubre.
El motiu va ésser molt entranyable per la Penya, al recollir el Premi a la Tradició Sitgetana que li
ha estat concedit enguany.
El President de la Penya i l’Entitat pradista, Francesc González, va excusar la seva presència per
estar en l’esmentada data a San Sebastián representant a la Penya sitgetana en un ‘match’
d’escacs programat mesos abans.

Simultànies d’escacs
El diumenge 4 de novembre de 2007 pel matí, i dins dels actes de celebració del 75è aniversari de
la Penya d’Escacs del Casino Prado Suburense, tindrà lloc una sessió de partides d’escacs
simultànies a càrrec del Gran Mestre català Oscar de la Riva, recent ex-campió absolut
d’Espanya. Així doncs, 20 escaquistes sitgetans posaran a prova al destacat campió català
resident a Andorra, del qui es el seu primer tauler olímpic, a qui avala actualment un ELO de quasi
2550 punts i una gran trajectòria com a jugador i professor d’escacs.

La Fundació Gustavo Puente inicia un cicle de xerrades al Prado
Fa un temps, el dia de la inauguració de la nova seu de la Fundació Gustavo Puente en el mes de
Febrer en el Centre de Disseny de Sitges, Toni Miró em va proposar fer unes xerrades entre
diversitat de gent, a fi de que hi hagués un continu intercanvi de: idees, pensaments, formes de
concebre la vida, situacions que ens envolten i així un llarg etc., a fi d’assolir un enriquiment del
nostre ‘intelecto’.
Hi ha una frase del famós artista Ramon Folch i pedagog, que diu:
“si jo et dono un euro i em dones un altre, ens quedem igual. En canvi si jo a tu et dono una idea i
em dones una altra, els dos tindrem dues idees, la meva i la que tu m’has aportat”.
Aquest es el gran principi de les Xerrades al Casino Prado. La idea que aquell dia en va donar
Toni Miró la tenia molt present i pensava com portar-la endavant.
El dia que es va tenir lloc la jornada de portes obertes al Centre
de Disseny de Sitges, vaig tenir l’honor de conèixer al President
del Casino Prado i parlant amb ell, va sorgir la meva idea de
trobar un lloc on pogué parlar sense cap problema del que fos,
llavors el Sr. Francesc González em va oferir la possibilitat de
trobar un lloc a la seva Entitat. Quan la vaig visitar vaig quedar
enamorat del seu teatre i va ser llavors quan li vaig proposar fer
les xerrades en dit indret, però damunt de l’escenari.
Per fi un lloc meravellós, parlar en l’escenari, sense públic i pogué dir el que ens vingués de gust
sense cap condicionant; crec sense cap mena de dubte que és el que tothom desitja. Tots els que
vulgueu parlar a l’escenari del teatre del Prado, ja ho sabeu, expresseu les vostres idees, potser
us les contrastaran, però es aquí on realment hi és l’enriquiment.
Gràcies Casino Prado. Gustavo Puente
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Cantades de Nadales
En el mes de desembre tindrà lloc a la Sala del teatre de
l’Entitat, una any mes, l’acte ja tradicional i entranyable en
aquestes dates com és la Cantada de Nadales, amb l’accés
gratuït a tothom. Acte que servirà per felicitar a les Sòcies i
Socis les festes Nadalenques 2007 i desitjar el millor per al
proper any. Al moment d’editar aquest butlletí resta pendent de
confirmació l’esdeveniment i la seva data.

Marató de TV3
El Casino Prado i l’Associació Teatral els Pastorets de Sitges, estan treballant per a poder
col·laborar amb la Marató de TV3 que es celebrarà el dia 16 de desembre, oferint al poble de
Sitges l’entrada a l’assaig general de la representació dels Pastorets.
Aquest esdeveniment resta pendent de confirmació en el moment d’editar aquest butlletí.

Campionat d’escacs escolar
Dins dels actes commemoratius del 75è aniversari de la Penya d’Escacs de l’Entitat Pradista, està
previst organitzar durant les vacances nadalenques un campionat d’escacs amb els escolars de
Sitges com a protagonistes.
No es tracta d’una acte mes sinó de organitzar un torneig que tingui continuïtat i sigui la represa
del torneig que durant molt anys es venia fent tradicionalment en les esmentades dates, amb una
gran participació.

Amb el mètode Weightwatchers ens aprimem menjant
Cada dimarts, a les 18.15 hores en el Casino Prado, fem un taller de Weight Watchers amb el que
aconseguiràs aprimar-te menjant de tot de manera saludable, aprenent a gestionar els teus
aliments, sense prendre cap pastilla i sobretot sense tenir que renunciar a la vida social que tant
ens agrada. Tot això ho fem possible basant-nos en el mètode de contar punts.
En el taller ens reunim per compartir experiències i aprendre sobre la bona alimentació i sortim
d’allí amb la motivació suficient per aprimar-nos fins arribar al nostre pes saludable.
Vine a informar-te sense cap comprimís.

Loteria de Nadal
Ja son a la seva disposició, a les oficines i cafeteria de l’Entitat, les participacions de la loteria de
Nadal d’enguany, del Prado núm. 60.633 i de la Penya d’Escacs núm. 82.649.
Com cada any, el Casino Prado obsequia als seus Socis amb la quantitat de 0’15 euros en el
número 60.633 del sorteig de la Loteria Nacional que es celebrarà a Madrid el dia 22 de desembre
del 2007. Cas de sortir premiat, serà necessària acreditar la condició de Soci.
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