CASINO PRADO
SUBURENSE
1877 – 2008

8 de març, 22 h.
Concert de Jazz
16 de març
VII concurs de pintura ràpida
16 de març, 12 h.
Diumenges animats
22 i 24 de març
Cantades de les Caramelles

Cristall, la Reina del Carnaval
amb el seu grup Fantàstik Show

29 de març
Assemblea General de Socis
12 d’abril, 22 h.
Concert de Jazz
27 d’abril, 12 h.
Diumenges animats

Turbelina, Alegre, Caramela i les seves dames d’honor

Carnaval
Un any mes cal destacar la lluïda participació de la nostra Entitat en les recents rues Infantils i
Grans del Carnaval 2008. Van ésser els moments culminants on va aflorar la bona tasca feta
durant tot l’any 2007 per un seguit de persones que desinteressadament van aportar el seu esforç.
Felicitats a la nostra excel·lent Reina del Carnaval 2008, Cristall, i a les 3 reines infantils
(Turbelina, Alegre i Caramela) i les seves dames d’honor, per la lluentor en la que totes elles han
desenvolupat els seus personatges.
També mereix una felicitació el Carnestoltes vingut de Baviera, que semblava boix però res mes
lluny de la realitat.
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Carrusel
Novament les xatonades del dijous Gras i dissabte de
Carnaval han permès gaudir de dues noves representacions a
càrrec de la secció del Carrusel del Casino Prado.
Com sempre la Sala del Teatre feia goig plena de pradistes
que varen aplaudir de valent l’espectacle anomenat enguany
“Galindaines” que va oferir en Jofre Vilà, que tot i que els anys
no passen de buit, segueix brillant com sempre en els
muntatges de les diferents coreografies que han composat el
‘show’ musical d’aquest any.
Enhorabona a ell i a tots els que ho han fet possible un cop
mes, a una banda i l’altre del ‘seu’ artístic telo inaugurat l’any
passat.
Fins la propera!!

Nova dependència social
En el moment d’editar aquest butlletí s’estan ultimant els darrers detalls pel traspàs a la nova seu
social de la nostra Entitat que estarà ubicada al primer pis i que acollirà exclusivament (a excepció
de situacions especials) a les senyores i senyors socis de l’Entitat, així com les oficines actuals.
Aquest nou espai, dotat de sala de fumadors i no fumadors, substitueix a les actuals ubicacions i
prestacions habilitades per socis no fumadors (fins ara en la cafeteria) i socis fumadors (instal·lada
en el pavelló del jardí). La fins ara ubicació actual de socis no fumadors formarà part del nou espai
llogat en aplicació del nou contacte. La corresponent a socis fumadors es transforma en espai
polivalent i es reserva únicament per esdeveniments puntuals.
Paral·lelament i en aplicació de la adequació a la Llei de Intervenció Integral de la Administració
Ambiental, i al Codi d’Accessibilitat de Catalunya, s’està treballant en la instal·lació d’un ascensor
que comunicarà aquest nou espai amb la planta baixa i el 2on pis.
Coincidint amb l’inici d’aquesta nova etapa, volem agrair a la família Marrades-Torrijos la seva
dedicació al Casino Prado durant els quasi dos anys que han estat entre nosaltres.
La seva valuosa tasca ha estat molt ben rebuda per les Sòcies i Socis de l’Entitat, com així ho
referma l’augment de la seva presència en les diferents dependències.

Penya d’Escacs
Encara dins de l’any natural de celebració del seu 75è aniversari (que clou el proper mes de març)
la Penya d’Escacs del Prado, la secció més antiga de la nostra Entitat, està hores d’ara en plena
disputa d’una nova edició del Campionat d’Escacs de Catalunya per Equips, en el que participa
amb tres equips.
Aquesta és una edició especial, doncs el primer equip ho farà a la màxima categoria, la Divisió
d’Honor, on ha tornat després d’un curt parèntesi de militància en la Primera Divisió, amb el difícil
objectiu de conservar la categoria, tasca feixuga ja que és ‘a priori’ l’equip mes feble de dita
categoria. El segon equip militarà a la Primera Categoria amb l’objectiu posat en recuperar la
categoria superior que va perdre l’any anterior. L’equip ‘C’ participarà a la Segona Categoria, amb
l’aspiració de mantenir la categoria i si es posa a “tiro”, lluitar per l’ascens.
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XVII Concurs de Mestres Xatonaires
El passat diumenge 24 de febrer va tenir lloc una nova edició del
popular concurs de Mestres Xatonaires i juvenil d’aspirants a
mestres, organitzat pel Casino Prado Suburense i l’Associació
Bernat de Fonollar amb el suport de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Sitges.
Així doncs els jardins de l’Entitat van acollir una esplèndida
matinal on els ja consolidats mestres i els joves aspirants ens van
fer gaudir amb les seves habilitats per elaborar el tradicional Xató.
Tots els assistents van ser obsequiats amb un tast dels plats
elaborats.
Cal destacar el notable increment en la participació dels joves
aspirants ja que amb 33 parelles es va doblar la de l’any anterior.
Els guanyadors van ser els següents: pel que fa als Mestres el Sr.
Antoni Montaner i pels Joves Aspirants la parella formada per
Andreu Vicens i Alejandro Contel.
L’esdeveniment es va completar amb una nova edició, la
cinquena, de la Fira de Mestres Artesans que oferí productes
diversos de les terres catalanes.

VII Concurs de Pintura Ràpida
El proper diumenge 16 de març de 2008 tindrà lloc una nova edició, la setena, del ja consolidat
concurs de Pintura Ràpida que organitza el Casino Prado Suburense amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges. L’esdeveniment es portarà a terme dins dels actes
de la Fira d’Art que organitza dita Regidoria. El tema a pintar serà únic vers la Vila de Sitges.
Les inscripcions així com la presentació dels treballs, es faran en la pròpia Fira.

Torna el jazz de Joventuts Musicals al Prado
Els propers dies 8 de març i 12 d'abril podrem gaudir de jazz al Prado organitzat per Joventuts
Musicals de Sitges. A més estrenarem espai (l'antic Bingo). Aquests primers dos concerts
d'enguany seran el G.A. Quartet, format per músics catalans d'alt nivell, i pel Bobby Durham Trio,
un conjunt format pel bateria Booby Durham, bateria del desaparegut Oscar Peterson i també
d'Ella Fitgerald en certes ocasions. Aquest trio comptarà també amb la presència del pianista
català Ignasi Terraza, ben conegut pel públic de Sitges. Estem segurs que aquests dos concerts
faran el delit del públic assistent. Els concerts començaran a les 22h de la nit i tenen un preu de
5€. Els socis del Casino Prado i de Joventuts Musicals de Sitges tindran l'entrada gratuïta
(imprescindible presentar el carnet). El proper concert de jazz al Prado serà el 24 de maig amb el
sextet "The Cannonball Adderley Legacy" format per joves músics catalans, en un homenatge al
mític saxofonista "Cannonball" Adderley.
Formacions dels concerts:
- G.A. Quartet: Jordi Gaspar, contrabaix. Jordi Gardeñas, bateria. Martí Ventura, piano. Gaby
Ardèbol, saxos.
- Bobby Durham Trio: Bobby Durham, bateria. Ignasi Terraza, piano. Dimitri Skidanov, contrabaix.
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Colla de Caramelles
Enguany la Colla de Caramelles ha preparat per a les seves cantades, sota la direcció d’en Pere
Camps, l’Americana “Cançó de Convit”, música del Mestre Torrents i lletra de Joan Puig i Mestre i
la Sardana “Caramella de l’Amor Confós”, música de Pere Camps i lletra de Xavier Gimeno.

Sap vostè que ...
al Saló Teatre del Prado es va celebrar, a l’any 1959, el dinar de germanor
de la primera edició del Ral·li de Cotxes d’Època Barcelona - Sitges

El Casino Prado felicita al Foment de Turisme de Sitges per haver assolit
la cinquantena edició del Ral·li de Cotxes d’Època Barcelona - Sitges
El Casino Prado i la seva Comissió de Carnaval vol agrair
la valuosa col·laboració en les Festes de Carnaval 2008 a:

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

