CASINO PRADO
SUBURENSE
1877 – 2008
FESTES DE LA VEREMA
12 de setembre
Festes de la Verema
Nit de les Pubilles

23 de setembre
Santa Tecla
Concert aperitiu
Cafè concert

26 de setembre
Xerrada del Centre de Mediació
i Convivència de l’Ajuntament

28 de setembre
Tradicional Paella

1 d’octubre
Inici del curs de pintura

Divendres, 12 de setembre
a les 22.30 hores

NIT DE LES PUBILLES
ELECCIÓ DE LA

PUBILLA DE SITGES 2008

Exquisit lunch
amb vi i cava Torres
aigües, cafè i licors Torres

Ball amb la

Swing Orchestra

del 2 al 12 d’octubre
41 Festival de Cinema de Catalunya

a partir del 31 d’octubre
11 Campionat de Botifarra

Reserves a Secretaria,
tel. 938943110,
fins el dia 9 de setembre,
previ pagament del tiquet

A partir del dia 1 d’octubre, ja es podran adquirir a la secretaria de l’Entitat,
les butlletes de la Loteria de Nadal del Casino Prado amb el número 63.371,
i les de la Penya d’Escacs amb el número 83.675.
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Cloenda de la II Festa de la Poesia
El passat dia 6 de juliol el Casino Prado va acollir la cloenda de la II Festa dels Poetes
que van visitar novament la Vila de Sitges.
A quarts de dotze del matí en un càlid acte, previst en un principi al jardí de la nostra
Entitat però que una pluja d’estiu va traslladar al pavelló, es va acomiadar als il·lustres
visitants amb una cantada de poemes a càrrec dels alumnes de l’escola de música de
Sitges. L’acte senzill però emotiu va cloure amb un aperitiu servit de nou al jardí, un cop
recuperat el clima estiuenc.
Així doncs els poetes van marxar amb unes bones sensacions, no només per la cloenda
sinó també per tots els actes als que van assistir durant tot el cap de setmana.

34 Open internacional d’escacs Vila de Sitges
L’edició d’enguany ja és història, ara toca
fer balanç i aquest no pot esser mes
positiu, doncs han participat fins a 186
jugadors d’arreu del Mon, la qual cosa ha
representat la millor participació de totes
les edicions.
A aquestes dades s’ha d’afegir l’alt nivell,
en general, respecte a edicions anteriors.
Val a dir que enguany han participat: 8
Grans Mestres, 19 Mestres Internacionals i
23 Mestres Fide i/o Catalans. També s’ha
incrementat notablement la participació
femenina, respecte a passades edicions.
Un altre dels indicadors de la potència d’aquest Open ha estat que en ell s’han assolit 3
normes, 1 per GM i 2 per MI.
Els llocs d’honor de la XXXIV edició han estat els següents:
posició
1
2
3
4
5

títol nom
IM PAKLEZA, Zbigniew
GM MOVSZISZIAN, Karen
IM PAPP, Gabor
IM BANUSZ, Tamas
IM KONGUVEL, Ponnuswamy

elo
2495
2560
2509
2481
2415

país punts des.
POL
7
44½
ARM
7
43
HUN
7
43
HUN
7
41½
IND
7
41½

El campió ha estat el Mestre Internacional polonès PAKLEZA. Cal destacar la qualitat dels
Mestres participants, valgui a dir que el jugador que partia en la primera teòrica posició,
l’hongarès ERDOS ha anat fins a la novena posició i el campió de la passada edició,
l’ucrainès MOSKALENKO, ha quedat en la 19ª posició.
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Carnaval d’estiu
El passat 2 d’agost va tenir lloc als
Jardins de la nostra entitat el primer
sopar-lunch Carnaval d’Estiu, organitzat
per la Comissió del Carnaval del Casino
Prado. Com a President de la Comissió
vull aprofitar aquestes línees per agrair
a tota la gent que va apropar-se a
gaudir d’una nit d’espectacle amb les
nostres colles Carnavàlia, Maracuyà i
Fantàstik Show. També a la Comissió i
a tota la gent que va fer possible amb la
seva il·lusió, entrega i empenta una nit
com aquella.
Nits així ens engresquen a continuar amb més ganes que mai per portar no només el
Carnaval sinó també la nostra estimada entitat a la primera fila, il·lusionats i amb ganes de
millorar, seguirem treballant.
Ignasi Rubí

Festa Major
El passat diumenge dia 24 d’agost, a la nit als jardins de la centenària Entitat pradista,
com ja és tradicional, el Casino Prado es va afegir als actes de celebració de la Festa
Major de Sant Bartomeu celebrant un lluït lunch - ball que va acollir quasi a dues-centes
persones, la majoria socis de l’Entitat. Com també ja és tradició, en el seu decurs es va
procedir al relleu de les Pubilles de l’Entitat i de la secció de Carrusel, que durant els 365
dies transcorreguts fins aquesta data, ens han representat.
Així doncs, les pubilles sortints Judit Paretas i Maria Garcia (aquesta darrera en qualitat
de pubilla del Carrusel, ja que segueix encara com a flamant pubilla de Sitges) van
imposar les bandes acreditatives a les noves Pubilles del Prado i del Carrusel: Carla
Comas i Victòria Alba, respectivament. El President de l’Entitat va obsequiar i agrair la
seva aportació a les pubilles sortints a la vegada que donava la benvinguda a les noves
pubilles que durant un any ens representaran.
Seguidament les quatre pubilles van obrir el lluït ball que va tenir lloc fins la matinada.

Sap vostè que ...
la nit del 16 de maig de 1964, sota la presidència
del Sr. Antoni Marcet Castelló, es va inaugurar la
pista elevatòria lluminosa al jardí, única a tot
Espanya, amb set metres de diàmetre i 90
centímetres d’alçada, amb un espectacular show
inaugural amb la participació de destacats artistes
de l’època.
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Xerrada del Centre de Mediació i Convivència de l’Ajuntament
Aquesta àrea de recent creació, neix amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans i
ciutadanes sitgetans la possibilitat de resoldre els seus propis conflictes. Les eines més
utilitzades son els processos facilitadors de diàlegs constructius i la mediació, que aporten
clares avantatges. El 90 % de les mediacions acaba amb un acord.
Per a tothom que hi estigui interessat, el proper dia 26 de setembre, a les 19:30 hores a
les nostres dependències, es farà una xerrada seguida d’un col·loqui.

Tradicional Paella
El proper diumenge dia 28 de setembre, a les dues de la tarda, tindrà lloc als jardins la
tradicional paella que posa punt i final a les activitats de l’Estiu de l’Entitat. Novament el
prestigiós cuiner Ivan Martínez serà l’encarregat de la seva realització.
L’esdeveniment de gran acollida entre les sòcies i socis, comptarà també com ja es
tradicional amb la visita de la Fira d’Artesans de l’Alimentació i el tradicional sorteig entre
els assistents.

Curs de pintura 2008-09 exclusiu per a Socis/es
A partir del dia 1 d’octubre, la Secció de Pintura de l’Entitat reprendrà la seva activitat
amb la programació del curs 2008 / 2009 on s’aportaran diferents tècniques de pintura a
càrrec de destacats professors. L’horari del curs serà els dimarts a la tarda i els dimecres
al matí i es podrà triar un d’ells.
Tothom que estigui interessat en tenir més informació i inscriure’s pot adreçar-se a les
oficines de l’Entitat en hores d’oficina.

Nova secció
Recentment s’ha donat d’alta una nova secció a l’Entitat pradista. Es tracta d’un club
gastronòmic femení, paral·lel al veterà club gastronòmic masculí.
Vàries sòcies han format un club anomenat ‘Dit i Fet’ que ja han celebrat varis sopars a la
seva seu del Prado.
Es tracta d’una secció innovadora, ja que creiem no te ‘competència’ a la nostra comarca i
potser fins i tot a la província.
La Junta Directiva del Casino Prado i ben segur tota la família pradista, els desitgem
llarga vida a aquesta secció.

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

