CASINO PRADO
SUBURENSE
1877 – 2008
Salutació
De nou som a les portes d’un Fi d’Any.

fins el dia 6 de gener, 22 h.
sessions de quinto

CARNAVAL 2008
19 de gener, 20 h.
elecció Reina Infantil
31 de gener, 21.30 h.
tradicional xatonada i
espectacle Carrusel
1 de febrer, 23 h.
discoteca
2 de febrer, 21.30 h.
tradicional xatonada i
espectacle Carrusel
3 de febrer, tarda i nit
rua i ball de disfresses

S’apropen diades especials i entranyables on tothom
es disposa a oblidar els seus mals de cap, i gaudir amb
els seus éssers estimats al voltant d’una bona taula,
d’unes festes on ben segur es faran els millors
propòsits per l’any que ja comença a despuntar.
També la Junta Directiva del Casino Prado aparca el
seu ‘dia a dia’ i es disposa a celebrar amb les seves
famílies, les nostres sòcies i socis, i com no també
amb tots els sitgetans, les properes festes que
acomiadaran l’any 2007, amb l’esperança que el
proper any porti a tothom salut i felicitat, i també
sigui un molt bon any per la nostra estimada Entitat.
La Junta Directiva

Joan Corella Miracle, Soci Nº 1 del Casino Prado
Com a conseqüència de l’irreparable pèrdua del nostre
estimat soci Ignasi Planas Pascual (q.e.d.) el soci fins
llavors número 2, Joan Corella Miracle passa a ser el
nostre nou soci degà.

5 de febrer, tarda i nit
rua i ball de disfresses
6 de febrer, 21.30 h.
cloenda Carnaval i lliurament
de diplomes i recordatoris
A aquest ‘jove’ soci de 91 anys d’edat i amb 78 anys
d’antiguitat, el felicitem molt cordialment i esperem que
per molts anys pugui ostentar aquesta prestigiosa
titularitat, com també ho ha pogut fer el seu predecessor.

15 de febrer, matí
anem al teatre
24 de febrer, 12 h.
diumenges animats

Amb motiu d’aquesta seva nova condició va ser visitat
pel President de l’Entitat de qui va rebre la felicitació
nadalenca així con la tradicional panera en la que
l’Entitat pradista obsequia als seus socis nº 1.
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La Fundació Gusravo Puente continua les seves xerrades
De nou el passat dilluns 19 de novembre es va fer una nova edició – la segona- de les Xerrades al Prado
que organitza la Fundació Gustavo Puente, unes Xerrades que tenen la gràcia de fer-se damunt de
l’escenari i sense públic..
En aquesta darrera Xerrada al Prado hi varen prendre part al voltant d’una llarga taula amb pa amb
tomàquet i pernil: Jordi Niubó, Expert en Marketing ; Joan Font, Representant d’Art; Pep Romeu, Artista
pintor; Jaume Torras, Dissenyador;
Joan Manuel Cabezas, Doctor en Antropologia Social i
Llicenciat en Geografia i Història; Gustavo Puente , Ing. Tèxtil de Producte, Graduat a l’Escola Superior de
Disseny, Homologat per la Univ. De la Sorbona amb Beca Inten. de la Llana i President de la Fundació
Gustavo Puente; Martí Ballada , Artista i Dissenyador; Santi Roig, Productor de TV; Víctor Lluelles , Director
del diari digital Sitges News; Xavi Massip, Fotògraf; i Brandon Jones, Comunicador.
La Xerrada d’aquest dilluns que va durar al voltant de dues hores es va parlar i debatre moltes coses però
aquesta vegada mes concentrades que en l’edició anterior, com :
“Es va començar a parlar de que es te de fer per canviar el món , d’allí es va passar al canvi climàtic, del
que es tocaren totes les variants possibles, des qui en te la culpa, que podem fer per parar-ho, de les
noves tecnologies o quan durarà el petroli al mon ..., fins acabar en el mon del disseny de tota classe i dels
diferents dissenyadors - i n’eren gairebé de la meitat- , es va anar del disseny d’edificis a mobles fins al
tèxtil, dient que Catalunya s’està ensorrant el mon del disseny.. Es va incidir en el mon de les persones amb
discapacitats. i tambè de nou ...la Sagrada Família...”
Una nova Xerrada al Prado de la Fundació Gustavo Puente que ja sabeu es fa en una taula al bell mig de
l’escenari del Teatre Prado, on el públic i els actors som nosaltres mateixos i com diu el seu fundador : “ ...es
un lloc meravellós, poguer parlar en l’escenari, sense públic i poguer dir el que ens vingués de gust sense
cap condicionant; crec sense cap mena de dubte que és el que tothom desitja.” - Víctor Lluelles i Cardona

Campionat social d’escacs
Seguint amb la successió d’esdeveniments de la Penya d’Escacs, en una de les seves temporades mes
emblemàtiques, recentment ha celebrat a la seva seu el torneig anual social corresponent a l’any 2007 amb
una acceptable participació, 14 jugadors. Durant dues jornades (els divendres 23 i 30 de novembre) s’han
celebrat 6 rondes en la modalitat de sistema suïs amb partides d’escacs actius (15 minuts de durada a
‘finish’).
A la seva fi els llocs capdavanters han estat per: Tomas Deggerhammar brillant guanyador invicte i la resta
del podi per: Joan García i Dani Caldentey (2on i 3er respectivament).

Dinar de cloenda del 10è obert Botifarra
El passat dissabte 24 de novembre es va celebrar el dinar de cloenda del 10è OBERT DE BOTIFARRA DEL
CASINO PRADO en el que hi participaren al voltant d’una seixantena de persones. En aquest campionat hi
participarem un total de divuit parelles que hi varen participar i la resta familiars i amics que gaudiren d’allò
mes del dinar que també va servir per acollir el lliurament de trofeus i un sorteig d’obsequis.
Tenim de destacar que en aquesta edició del total de les divuit parelles que hi varen perdre part, cinc
parelles eren de socis del Retiro i una parella de Vilanova i la Geltrú, i que entre tots ells va regnar una
bona companyonia i aquesta era una de les seves principals virtuts.
El Miquel Planas ( Miru ) un dels membres participants del Retiro que va dir unes paraules d’agraïment i
d’elogi als deu anys i a l’organització campionat de Botifarra.
També es va donar una placa per part de la Junta Directiva al Toni Tudela ànima de l’esdeveniment i pels
deu anys que porta organitzant aquest campionat, l’acte estava presidit per Manel Blanes vocal membre de
la Junta Directiva que feia de President en funcions.
Per no posar el total dels classificats un donarem les tres primeres parelles guanyadores que son :Primer la
12 formada per Martínez i Rodríguez; Segons la 7 , Vicente i Pujante i Tercer la 18 Petisco i Juan , de totes
maneres a tots els participants enhorabona. - Víctor Lluelles i Cardona
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Visita a la Fundació ‘Ave Maria’
Corresponent a una amable invitació, una representació de les Juntes Consultiva i Directiva de l’Entitat
pradista van visitar el passat dimarts dia 13 les dependències de la Fundació ‘Ave María’. Durant mes d’una
hora el seu director, Antoni Ravarté ens va mostrar les diferents instal·lacions, vàrem pogué saludar al
personal, alguns interns i voluntaris, i veure totes les àrees que composen aquesta fundació.
Des de fora ja es te una visió positiva de la valuosa tasca que allà es fa, però es quan es veu des de dins
quan es capta realment la importància de disposar d’un indret que pugui acollir a un col·lectiu marginat
durant molt temps, que gràcies a aquestes persones te un lloc mes que digne on viure i sentir-se apreciats.
Ens va causar especial impacte: els ingeniosos sistemes automatitzats de gestió de la bugaderia, i
assignació de medicaments. També vàrem poder admirar altres indrets com la piscina i un àrea polivalent
d’oci.
Darrera de tot això s’amaga una persona brillant, l’Antoni Ravarté, que durant ja vint anys ha estat el ‘alma
mater’ d’una fundació modèlica a la que han afegit tant ell com els seus col·laboradors al marge la seva
capacitat de gestió, un plus de sensibilitat i estimació cap aquestes persones que pateixen aquestes greus
malalties.
Ens emportem una gran impressió, felicitats Antoni a tu i el teu equip!

Festa de Cap d’Any
L’Entitat pradista ultima els detalls de la seva propera festa on dirà adéu a l’any 2007 i donarà la benvinguda
a un nou any en el que te dipositades moltes esperances. Com ja és habitual la festa s’iniciarà als voltants
de dos quarts de deu de la nit, on les sòcies, socis i els sitgetans que vulguin apropar-se gaudiran d’un
excel·lent àpat compost per:
Entrant:
Primer plat:
Segon plat:
Postres:

Crema de llagosta amb pernil
Còctel tropical de gambes amb pinya natural
Medallons de vedella a l’estil Prado
Sant Marc gelat de torró

Tot regat amb vins Viña Sol Torres i Gran Viejo Crianza Rioja, cava Primer Cuvée Brut Nature, cafès i licors.
A la mitja nit, per donar la benvinguda al Nou Any, cotillón, cava i raïms de la sort, seguit d’un lluït ball amb
la Swing Orquestra, i de matinada la tradicional xocolatada amb melindros. També hi ha l’opció d’incorporarse a la festa a partir de mitja nit a un preu molt mes reduït. Per mes informació i reserves podeu adreçar-vos
a les oficines de l’Entitat, abans del dia 22 de desembre.

Comissió de Carnaval
Ja falten pocs dies per l’arribada del Carnaval, enguany la Colla del Club d’Esquí celebra el seu desè
aniversari, com sempre, ens sorprendran amb un show als carrers sense precedents. Totes les colles
ultimen els darrers preparatius per tenir-ho tot enllestit, perquè podem gaudir del millor espectacle sense
complexes i portar la marca del Casino Prado Suburense.
Portem una trajectòria ascendent, tota la família del Casino Prado hem treballat per millorar la qualitat.
Aquest any una nova colla, Fantàstic Show, s’encarregarà de dur a terme la Reina del Carnaval 2008 que
conjuntament amb la Reina Infantil en mans de Carnavalia portaran aquests personatges a l’alçada que es
mereixen, encara que l’altre entitat estancada en el passat, continuï amb la seva línia de no reconèixer els
personatges, és qüestió de temps, però l’educació sempre ha estat un senyal d’identitat del nostre tarannà.
Aquest any també s’ha demanat de poder gaudir d’una xaranga, pagada amb diners municipals, tal i com
han pogut gaudir-la els darrers anys l’entitat veïna.
Aprofito l’espai per donar les gràcies a totes les persones que fan possible que el Carnaval de la nostra
entitat, any rere any, pugi de nivell els carrossaires, tractoristes, personal de l’entitat, els caps de colla (pel
suport en els moment difícils), esponsors, amics de l’entitat i a la gran família del Casino Prado Suburense.
Ignasi Rubí i González - President de la Comissió del Carnaval del Casino Prado
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Reina Infantil del Carnaval de Sitges 2008

Turbelinalegracaramela

Sorgida de “la festa”, sorgida de “PAKUM”, sorgida de
l’escenari del seu Palau, el Casino Prado, un torbellí
d’alegria i dolçor es va convertir en Reina del Carnaval
Infantil el passat dia 19 de gener. Tot un conjunt de
frescor, d’infantesa, d’il·lusió van fer realitat el que
s’havia estat preparant tant de temps en aquell
laboratori de màgia i de fantasia del Palau de
Carnavàlia. El que s’havia preparat amb molta cura
de detall i per tot els sitgetans i visitants, amb tant
secret i expectació ja es evident i ho serà al llarg
d’aquesta fastuosa festa de Carnaval Sitgetà.

Turbelinalegracaramela, és tremenda, és inquieta i ballarina. El seu mandat és el mes llarg del Carnaval des
de la seva coronació el dia 19 de gener i fins el proper dia 6 de març. De totes formes aquest fet no li afecta.
Es incansable i belluguina, li encanta la festa, els caramels i els pastissos; també las “chuches”... es un
torbellí!
Compartirà amb Sa Majestat Carnestoltes, que serà seu gran amic i també es confabularà amb la Reina
Gran, sigui a peu pla i dins de l’aigua, on ella vulgui! Els acompanyarà a tota reu al llarg d’aquesta setmana
màgica i també junt amb ells s'acomiadarà dels Sitgetans quan arribi el moment mai esperat!
Els seus secretaris reials, el consell de màgics de Carnavalia i tot el seu seguici reial us fan saber el que
farà aquests propers dies, i ho farà plegada amb els seus dos gran amics, el Rey i la Reina del Carnaval.
19 de gener – “PAKUM”, la festa. Espectacle d’elecció i presentació de la Reina Infantil i de les seves
Dames d’Honor.
31 de gener – Arribo de Sa Majestat Carnestoltes. Compartirà amb ell la jornada, i fins i tot es deixarà
convidar a dinar si cal. Per la tarda i acompanyada del seu seguici i cort reial assistirà i participarà
activament a l’arribo d’en Carnestoltes.
Ja al tard, s’anirà a Palau Reial Pradista on xatonejarà i es divertirà i fins i tot si cal...
1 de febrer – Desprès d’arreglar-se amb pinturetes i brillantors anirà junt les altres cases reials a visitar els
col·legits de la Vila. El seu seguici també l’acompanyarà.
Es tremenda i picarona, ens ha dit que es deixa i tot convidar-se per dinar...
2 de febrer – Es tremenda! i d’haver festa infantil, evidentment s’apunta, i en cas contrari descansarà per
estar ben engrescada per la nit, on estarà present als salons del seu Palau Pradista per compartir amb tots
la famosa xatonada dels cuiners reials. El seu seguici l’acompanyarà també en aquesta vetllada.
3 de febrer – Evidentment el moment mes esperat, participarà a la Rua Infantil i serà el plat fort d’aquesta
Rua de Fantasia.
4 de febrer – Ens dona permís... descans de tota la casa reial.
5 de febrer – No es deixarà perdre la Rua Infantil i tornarà a ser el plat fort d’aquesta Rua d’alegria.
6 de febrer – Tota la cort reial acompanyarà a Sa Majestat a la seva darrera jornada. Assistirà cap al tard a
Palau Reial de Prado per a acomiadar aquesta festa i retirar-se a Palau cap al tard per tancar allà el seu
regnat màgic. Els consell de savis de Carnavàlia farà que la seva essència quedi dins de Palau ... haurà de
tornar, ella sap perquè...

Sap vostè que ...
A finals dels anys 80, per Carnaval, el Prado va organitzar
curses de llits disfressats imitant les famoses curses de Castell Serà (Pla d’Urgell)
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