CASINO PRADO
SUBURENSE
1877 – 2008

del 3 al 18 de maig
Foto-Maig 2008
17 de maig
XX Concert de Primavera
Amics de la Sardana
18 de maig
Diumenges animats
24 de maig
Concert de Jazz
25 de maig
Catifa de Corpus
1 de juny
Tradicional paella
7 de juny
Festival fi curs secció Ballet
23 juny
Revetlla de Sant Joan

Venus
col·labora especialment amb la
tradicional paella des de ja fa 5 anys

El Casino Prado Suburense felicita al
Foment de Turisme de Sitges, per la 50ena.
Edició del Ral·li de Cotxes d’Epoca.
Hi varen ser presents les Pubilles del Prado
i del Carrusel, actualment Pubilla de Sitges,
col·laborant en tot moment amb els diferents
actes de la Festa.
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Caramelles
Després d’uns anys d’inestabilitat, la colla de
Caramelles va poder sortir amb goig al
carrer, amb gent molt jove i quatre veterans
fent possible que la tradició no es perdi,
essent un total de 42 cantaires.
Volem donar les gràcies al Pere Camps
“mestre i director” i als músics sitgetans que
una vegada mes, ens han acompanyat
durant els dies de les cantades.
A la Família Montserrat per les cistelles que
durant tants anys ens ha confeccionat
desinteressadament.
Un cop passada la Pasqua, la colla de
Caramelles ha fet una sortida de germanor a
Mallorca (Can Pastilla).
També volem donar les gràcies a tots els col·laboradors i Socis que any rera any fan possible que
segueixi la tradició.
Salvador Paretas i Curtiada - Cap de Colla

Escacs
El passat diumenge dia 13 d’abril va finalitzar una nova edició del Campionat d’Escacs de
Catalunya per equips amb balanç desigual dels equips de la Penya.
El primer equip malauradament ha perdut la categoria i torna a la primera Divisió, cosa que si be
causa decepció d’altre banda era esperat degut a la diferència d’ELO entre els nostres jugadors,
molt inferior a la resta d’equips de la Divisió d’Honor.
L’equip ‘B’ en canvi si ha fet els deures i ha conquerit invicte el primer lloc del seu grup, recuperant
la categoria Preferent perduda l’any anterior. Cal destacar la bona aportació general dels seus
components, tots ells per sobre del 60%.
Pel que fa al tercer equip, ha assolit una classificació final en una còmoda zona mitja, meritòria
considerant que els dos darrers taulers han estat ocupats per jugadors en formació, procedents de
l’escola de la Penya.

Trobada d’intercanvi de plaques 2008
El passat diumenge dia 27 d’abril al jardins de l‘Entitat va tenir lloc una nova trobada d’intercanvi
de plaques que es celebra a Sitges cada any, darrerament al Casino Prado, organitzat per en
Joan Cimorra. Des de les 10 del matí i fins a migdia, tots els col·leccionistes que es van apropar
varen canviar i comprar plaques de cava i cervesa.

Fotomaig 08
Novament el Casino Prado col·laborarà amb el Fotomaig 08 promocionant un concurs de
fotografia, tema lliure, adreçat a tots els nois i noies fins a setze anys dividits en dos grups (grup A
fins a dotze anys i grup B, de 12 a 16 anys), subvencionant els premis conjuntament amb els
“Amics de la Sardana de Sitges”.
També acull a les seves dependències l’exposició de les fotografies abans esmentades, del 3 al
18 de maig. La inauguració i el repartiment de premis es durà a terme el diumenge dia 4 de maig a
les 12 hores.
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Concert de Jazz: The Cannonball Adderley Legacy sextet
Dissabte, 24 de maig a les 22h.
Santiago de la Rubia: Saxo Tenor
Xavi Hinojosa López: Batería
Luis Miguel Valladares: Contrabajo
Xavi Plaza Pujol: Saxo alto/soprano
Josep M. Riera Álvarez: Piano
Idafe Pérez: Trompeta/Flugelhorn
The Cannonball Adderley Legacy és un sextet format per músics de nova generació però que
tenen com a referent la tradició del jazz al punt de mira. El sextet, a part de reviure la música i
l'esperit del saxofonista Cannonball Adderley i inspirar-se en la seva obra, interpreta temes propis i
originals amb un enfocament cap a l'estètica més actual.
El grup es va presentar el 2006 en l'Auditori de Barcelona en la sala Tete Montoliu, com a projecte
de "l'ESMUC" amb joves talents i músics reveladors. Amb la intenció de ser un laboratori per a
explorar la sonoritat del sextet, els arranjaments dels tres vents es combinen amb els "solos", la
intensitat rítmica de la base….. Ingredients essencials per a una bona dosi de "hard bop". En 2007
és seleccionat per l'institut de la joventut (INJUVE) per a tocar en diversos festivals de jazz com el
de Getxo, Gijón, Madrid o Lugo.
Preu de les entrades: 5€ entrada general. Entrada gratuïta socis de JMS i alumnes de l’EMMMAS
(és imprescindible presentar el carnet)

Catifa de Corpus
Un cop elaborada la catifa del Cap de la Vila l’any passat amb motiu del 75è aniversari de la
Penya d’Escacs, enguany la nostra Entitat torna al seu espai habitual, al c/ Jesús, a l’alçada del
nostre carrer Francesc Gumà.
Així, el diumenge 25 de maig a primera hora elaborarem una catifa de 20x3 ms., dissenyada per
en Jofre Vilà. El dia abans per la tarda es procedirà a tallar els clavells. Si algun sòcia/soci vol
col·laborar en tallar clavells o muntar la catifa, aportació molt benvinguda, pot comunicar-ho a la
Secretaria.

Tradicional paella d’inici de temporada d’estiu
El proper diumenge 1 de juny, tindrà lloc als jardins de l’Entitat pradista la tradicional paella que
dona inici a la temporada d’Estiu. La festa s’espera molt animada amb l’elaboració d’una suculenta
paella mixta cuinada pel ‘cheff’ Ivan Martínez, després d’un aperitiu previ.
Als postres tindrà lloc novament un tradicional sorteig de productes entre els comensals
assistents. A més comptarem amb una nova visita de la Fira d’Artesans de l’Alimentació que tan
bona acollida ha tingut en les seves darreres visites.
Enguany s’espera comptar amb l’assistència de les primeres autoritats així com les Pubilles
sitgetanes a qui se’ls ha cursat una invitació.

Revetlla de Sant Joan
El dilluns dia 23 de juny a les 22 hores, als jardins, celebrarem la Revetlla de Sant Joan i ball amb
la Swing Orchestra. Les reserves ja es poden fer a la Secretaria com a màxim fins el dia 19. A la
data de realització d’aquest butlletí queden per concretar els aspectes definitius de la festa, que
seran anunciats a les cartelleres de l’Entitat.
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Sap vostè que...
Al Monestir de la Mare de Deu de Montserrat, no
ho sabíeu?, hi ha un monjo de tota la vida que és
pradista. Es va destapar quan li vam presentar al
president de la centenària societat sitgetana, el
senyor Francesc, al qual vam acompanyar junt
amb la seva senyora Lourdes.
Que en va estar de content, amb abraçades i tot,
l’Antoni Picas i Figols, que va rebre en el seu
ingrés a Montserrat el nom de Reverend Pere
Crisòleg, va dir que sempre mentre visqués
recordaria aquest moment.
Jo, en Josep Manel Soler, retirista de sempre i soci nº. 6 del Prado, em vaig emocionar davant de
la sencillessa inefable de l’Antonet Picas, aquest sitgetà pradista que resa davant la Verge, per
tots nosaltres.
Josep M. Soler

VII Concurs de Pintura Ràpida
El passat diumenge 16 de març de 2008 va tenir 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 va dur a terme dins dels actes de la Fira d’Art
organitzada per dita Regidoria. El tema a pintar va
ser únic vers la Vila de Sitges.
La classificació final va ser la següent:
1er. Sr. Joan Josep Català Paysan
2on. Sr. Ramon Pujolà Font
3er. Ricard Terraza Llastarri
Premi especial Jurat: Srta. Emma Redondo Ferret

1er. Premi – Sr. Joan Josep Català
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