CASINO PRADO
SUBURENSE
1877 – 2008

Els divendres
11 Campionat de Botifarra

31 d’octubre i 1 de novembre
Representació “Don J. Tenorio”

6, 10, 14 i 24 de novembre
Anem al teatre (Escoles)

Victòria Alba
Pubilla del Carrusel i de Sitges

9 i 23 de novembre
Diumenges animats

18 i 19 de desembre
Festivals de Nadal (Escoles)

Del 25 de desembre al 6 de gener
Tradicionals sessions del “Quinto”

31 de desembre
Sopar ball de Fi d’Any

Carla Comas
Pubilla del Casino Prado

Estan a la seva disposició, a la secretaria de l’Entitat, en horari d’oficina,
les paperetes de la Loteria de Nadal amb els números següents:
Casino Prado: 63.371 - Penya d’Escacs: 83.675 – Carnaval: 04.054
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Nit de les Pubilles
El divendres dia 12 de setembre el Casino Prado va acollir la tradicional festa de la Nit de les
Pubilles.
Novament una representació de l’Ajuntament
encapçalada pel nostre batlle Jordi Baijet,
una delegació de Bodegues Torres amb el Sr.
Miquel Torres al cap així com els seus invitats
(una representació dels alcaldes de la
província
de
Màlaga),
una
amplia
representació de les Entitats i Associacions
sitgetanes que tenien pubilles i vilatans a
nivell particular, van omplir de gom a gom el
jardí de la centenària Entitat pradista.
Va estar com sempre una festa molt lluïda
que va començar amb un ‘lunch’ servit per
Rogalindas, els nous llogaters de la cafeteria
- restaurant del Prado.
Als postres, la secció del Carrusel d’en Jofre Vilà va fer un preciós espectacle reduït, al·lusiu a la
festa que es celebrava.
Seguidament van prendre protagonisme les Pubilles que van pujar molt ben acompanyades a
l’escenari d’estiu, on desprès d’un torn de parlaments es va donar a conèixer el ‘fallo’ del Jurat que
va escollir com a Pubilla de Sitges 2008 a la representant del Carrusel del Prado: Victòria Alba
Montolio, que molt emocionada va rebre la banda acreditativa a mans de la Pubilla de Sitges 2007
Maria Garcia, casualment també representant del Carrusel del Prado.
La festa va cloure amb un lluït ball a càrrec de la Swing Orquestra, que va començar amb el
tradicional vals de les Pubilles.

Concurs de trepitjadors
Dins les festes de la Verema 2008, el diumenge dia 14
de setembre va tenir lloc a la Fragata el tradicional
concurs de trepitjadors del primer raïm de la temporada.
La nostra Entitat va estar representada pels trepitjadors
del Carrusel del Prado i de la pròpia Entitat.
El concurs va ésser molt lluït i disputat, i a la seva fi el
nostres representants del Casino Prado van assolir un
molt meritori segon lloc.

Santa Tecla
La nostra Entitat es va afegir als actes de celebració de la
Festa Major de Santa Tecla amb els tradicionals actes
programats a l’efecte.
Al migdia va tenir lloc al jardí un aperitiu - concert a càrrec de
la Banda Municipal del Prat. Malauradament però, el temps
no va volgué col·laborar i es va haver de suspendre a la
meitat de la seva actuació.
Per la tarda el temps si va permetre celebrar el tradicional
cafè amenitzat per la tradicional audició de sardanes a càrrec
de la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
Ambdós actes van comptar amb l’assistència de nombroses
persones que van omplir el jardí.

novembre i desembre – nº 18

3

Xerrada al Prado
El divendres dia 26 de setembre va tenir lloc a les nostres dependències una xerrada promoguda
pel Centre de Mediació i Convivència de l’Ajuntament Sitges.
Tot i que el tema era ‘a priori’ interessant, doncs pretenia donar vies de solucions a problemes
d’actualitat com és la convivència entre veïns, malauradament no va enregistrar molta
assistència.

Tradicional paella de cloenda de temporada d’estiu
El diumenge dia 28 de setembre va tenir lloc al nostre
jardí, la tradicional paella que posa fi a les activitats de
la nostra Entitat a l‘aire lliure.
Aquest cop amb un temps excel·lent el ‘cheff’ Ivan
Martínez, va cuinar novament paelles gegants d’arròs
que van fer les delícies del quasi 300 comensals
presents a l’acte.
Varem comptar, entre d’altres, amb la presència del
Regidor Marc Quero i de les Pubilles del Carrusel i
Sitges 2008, del Casino Prado, de la Penya
Barcelonista i del Poble Sec.
Després d’un suculent àpat va tenir lloc el tradicional
sorteig d’obsequis. A la seva fi es va lliurar un
reconeixement a en Jaume Saltó per la seva aportació
durant molt anys a les diferents manifestacions de la
nostra Entitat, aquest acte que posar fi a la trobada.

El Festival de Cinema al Prado
Aquest passat mes d’octubre, des del dia 2 i fins al 12, ha tingut lloc una nova edició del Festival
de Cinema Fantàstic de Catalunya.
El Casino Prado, col·laborador oficial, ha acollit a la nostra Sala de Cinema cada dia durant més o
menys 18 hores, tot un seguit de projeccions que han estat seguides per molts aficionats a aquest
gènere de cinema.

Sap vostè...
Que totes les pel·lícules estrenades al nostre local, durant la dècada dels anys 20,
eren amenitzades per el Sextet Mozart, orquestrina del Casino.

Remodelació de les instal·lacions
Des del mes d’abril i durant tot aquest any, s’han vingut fent un seguit de adaptacions en les
nostres dependències. Entre d’altres: adequació de la nova seu social al primer pis, millores en la
sala polivalent del segon pis, reformes totals a la cafeteria, celler i cuina de la planta baixa i
instal·lació d’un ascensor que comunicarà totes les plantes.
Propera la culminació de totes aquestes reformes, durant el mes de novembre està previst
celebrar una jornada de portes obertes, de la que oportunament s’avisarà, a fi de que totes les
nostres sòcies i socis, i tothom que hi estigui interessat puguin visitar-les.
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Carnaval 2009
El Carnaval escalfa motors. Ja estem treballant de cara al 2009. Aquest any el personatge de la
Reina el farà la colla pradista “Carnavàlia”. Si voleu venir a donar un cop de mà, us esperem a la
nau de Les Pruelles “Carrossodrom” a partir del dia 3 de novembre, de 17 a 21 hores.
La Comissió de Carnaval del Prado informa:
- Vols participar a la rua amb el Prado? si ets major d'edat i estàs interessat, vine amb la Colla
Fantàstik Show. Som una colla de gent amb ganes de passar-ho bé, de ballar, gaudir, tot fent
pinya i sortir al millor carnaval del món. interessats contactar amb Roger 626664723
- COLLA EL QUINTO. Aquest any celebrem el nostre 25è aniversari, i ...
Busquem nens i nenes de 3 a 12 anys amb moltes ganes de "gresca" que vulguin participar
Interessats contactar amb Loli 93-8962719 (horari d’oficina)
- Com cada any, des del Prado entenem la necessitat que tenen els joves d’entre 16 i 18 anys que
volen participar a les rues de la nit. És per aquest motiu que disposem d’una carrossa de la Colla
Oasis, sense cap tipus de beguda alcohòlica, per encabir aquest col·lectiu. Si hi voleu participar,
adreceu-vos a les oficines de l’Entitat, telèfon 938943110.

Exclusivament per als Socis,
ja son obertes les inscripcions
per al Sopar ball de Fi d’Any.
A secretaria en horari d’oficina
i al telèfon 938943110

Loteria de Nadal
Com cada any, el Casino Prado obsequia als seus Socis amb la quantitat de 0’15 euros en el
número 63.371 del sorteig de la Loteria Nacional que es celebrarà a Madrid el dia 22 de desembre
del 2008. Cas de sortir premiat, serà necessària acreditar la condició de Soci.

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

