Festival de fi de curs de la secció de Dansa i Ballet
El passat dissabte dia 7 de juny a les 11’30 del matí, els
alumnes de la secció de dansa van realitzar els seus
exercicis i coreografies de final de curs.
La primera part fou realitzada pels mes petits de la secció
posant en escena la famosa obra del “Trencanous” de
Tchaikovsky. La segona part la van protagonitzar els
alumnes avançats realitzant coreografies de ball clàssic,
contemporani i modern.
Agraïm la col·laboració de tots els professors i
professores que van fer possible que dits alumnes
interpretessin amb il·lusió i motivació els seus balls.

Sap vostè que...
els dies 24 i 25 d’octubre de 1998, la Federació d’Ateneus de Catalunya i el Casino Prado
Suburense van organitzar la 2a. Festa de l’Associacionisme Cultural.
Durant aquells dies van tenir lloc una Fira
d’Associacions, un espectacle del Carrusel, una obra
de teatre, una exposició fotogràfica de la història i
activitats del Prado, audicions i concerts de sardanes,
visites guiades a diferents indrets de Sitges, lliurament
de diplomes i recordatoris i diversos còctels i aperitius.
La Festa va cloure amb un dinar de germanor als
jardins de la nostra Entitat on l’estimat soci Ramon
Matas i Barceló (a.c.s.) va cuinar una suculenta paella
gegant.

CASINO PRADO
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1877 – 2008

6 de juliol
Cloenda Festa Poesia 2008
6, 13 i 20 de juliol
Concerts infantils i familiars
del 22 al 30 de juliol
34 Open internacional d’escacs
Vila de Sitges
31 de juliol
Concert de Jazz
La Vella Dixieland
7 d’agost
Concert de Jazz
Julian Vaughn quartet
24 d’agost
Festa Major
Concert aperitiu
Cafè concert
Ball de Festa Major

FESTA MAJOR 2008
13h. Concert aperitiu

Avís

18h. Cafè concert

Degut al canvi del local social a
la primera planta, el número de
telèfon i fax de l’Entitat és des
d’aleshores el següent:

22h. Ball de Festa Major

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

Lunch degustació amb cava brut nature i
lluït ball amb la Swing Orchestra
Durant el ball es presentaran les Pubilles
del Prado i del Carrusel
Reserves fins el dia 20 d’agost

juliol i agost - nº 15

Fotomaig 08

Revetlla de Sant Joan

El diumenge dia 4 de maig, dins del marc del Fotomaig 08 i amb l’assistència de nombrós públic,
el Casino Prado va lliurar els premis als guanyadors de les categories infantil i juvenil del concurs
fotogràfic organitzat per la centenària Entitat pradista, a la vegada que es va procedir a la
inauguració de l’exposició dels treballs presentats a concurs que va durar fins el dia 25.

El dilluns dia 23 de juny, als jardins de l’Entitat, va tenir
lloc la tradicional revetlla de Sant Joan a la que van
assistir quasi 150 sòcies i socis que van gaudir d’una
agradable vetllada.

Els guanyadors en la categoria infantil van ésser:
1er class. Paula Martínez Mesia - 2on class. Eyob Blasco Molina - 3er class. Marta Ferret i Rossell

Van menjar coca amb cava i desprès va tenir lloc una
lluït ball a càrrec de la Swing Orchestra que es va
prolongar fins quarts de tres de la matinada.

Pel que fa a la categoria juvenil:
1er class. Júlia Piqué Muniategui - 2on class. Rafel Ferret - 3er class. Adrià Gómez i Olivella
Paral·lelament els Amics de la Sardana van atorgar els premis a les millors fotografies de temes
sardanístics:
1er class. Infantil, Meritxell Domingo Puigventos - 1er class. Juvenil, Rebeca Sánchez Caro
També cal esmentar que la Pubilla del Prado, Judit Paretas, va assolir un destacat segon premi en
el concurs de fotografies vers temes Caramelles, que organitzava el Retiro.

Catifa de Corpus
El diumenge dia 25 de maig, la centenària entitat pradista va col·laborar un cop mes en aquesta
festivitat.

Escacs
XXXè. Campionat interescolar de Sitges
Després d’un període de 5 anys d’absència, la Penya d’Escacs amb el patrocini de la Regidoria
d’Esports, tornà a organitzar, com a cloenda de l’Escola d’Escacs, el tradicional campionat
interescolar d’escacs de Sitges, arribant ja a la trentena edició, obert a tots els escolars Sitgetans,
i que enregistrà una notable participació amb 32 jugadors.
La classificació, pel que fa als primers llocs, fou la següent :

Enguany va recuperar el seu lloc tradicional en un tram c/Jesús, doncs l’any passat
excepcionalment va fer el monument del Cap de la Vila amb motiu del 75 aniversari de la seva
Penya d’Escacs.
Així diferents socis, una destacada representació de la secció de Dansa / Ballet i membres de la
Junta Directiva van començar a confeccionar la catifa dibuixada un any mes per en Jofre Vilà.
El que va passar després es de sobres conegut, la pluja també va voler participar i va malmetre
moltes catifes. Si mes no i tenint en compte la nostra situació al carrer, encara va poder conservarse en prou bon estat fins l’hora de la processó.
Gràcies a tots els que van col·laborar desinteressadament, tant el diumenge com el dia abans en
la preparació del clavells.

Tradicional paella d’inici de temporada d’estiu
El passat diumenge dia 8 de juny, en segon intent doncs la pluja va impedir fer-ho en el seu dia
programat la setmana abans, vàrem poder per fi celebrar la tradicional i multitudinària paella que
dona inici a les nostres festes d’Estiu als jardins.

CATEGORIA BENJAMI
Campió :
Roger Pascual
Sots-campió :
Emilio Molina
3er Class. :
Albert Schuster
CATEGORIA ALEVI
Campió :
Guillermo Alvarez
Sots-campió :
Esther vàzquez
3er Class. :
Mercé Fernàndez
CATEGORIA INFANTIL
Campió :
Dani Xaus
Sots-campió :
Pere Planas
3er Class. :
Max Birk
CATEGORIA CADET
Campió :
Adrià Fernàndez
Sots-campió :
Marc Rojas
3er Class. :
Albero Godoy

(4 punts)
(2,5 punts)
(2,5 punts)
(4 punts)
(2 punts)
(1,5 punts)
(4 punts)
(3 punts)
(3 punts)
(4 punts)
(3 punts)
(1 punt)

34è. Open internacional Vila de Sitges

Enguany novament el nostre ‘cheff’ Ivan Martínez, molt ben recolzat culinariament, va cuinar
quatre esplèndides paelles gegants que van fer les delícies dels mes de 200 socis i simpatitzants
que omplien el jardí.

Ja s’apropa una nova edició, la 34ena, d’aquest prestigiós torneig (un dels mes antics del Circuït
Català d’Escacs) que es celebrarà durant la segona quinzena de juliol.

També vàrem comptar amb l’assistència del nostre Batlle Jordi Baijet, el Regidor Marc Quero i
d’una destacada representació de les pubilles sitgetanes que també van ésser convidades.

Novament la Sala del Teatre, per les tardes, es veurà plena de destacats escaquistes d’arreu del
Mon que lluitaran per conquerir els llocs capdavanters d’un renovat torneig que, gràcies al conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament, ha millorat els seus premis la qual cosa el converteix en un dels
mes destacats del País.

Als postres va tenir lloc el ja tradicional sorteig d’obsequis entre els assistents i a la seva fi va tenir
lloc un emotiu acte com va ésser el lliurament d’un reconeixement al nostre consoci Manel Aleacar
per la seva dilatada i desinteressada aportació a la nostra Entitat.

Bona prova d’aquesta millora es que hores d’ara, ja compta amb la inscripció de 11 Grans Mestres
i 19 Mestres Internacionals que els prestigien encara mes del que ja es.

L’acte, molt lluït, va comptar a més amb una nova presència de la Fira d’Artesans de l’Alimentació
que ja és un clàssic en aquesta diada.

Si segueix la progressió actual respecte l’any anterior, haurem de pujar també a les llotges i fins i
tot penjar el cartell de ‘complet’.

