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Estimada família pradista:
Arriba un any més la Festa Major, una de les manifestacions
d’alegria i joia més importants de Sitges i per suposat de la nostra
Entitat.
Són dates en les que tothom atura el ‘dia a dia’ i es prepara per
gaudir plenament d’uns dies on la festa és la protagonista.
Com cada any la Junta Directiva ha preparat amb molta il·lusió un
seguit d’actes que es detallen mes endavant, per tal que les nostres
sòcies, socis i simpatitzants així com la resta de sitgetans que ens
visitin gaudeixin d’ells.
Esperem que aquesta programació mereixi el vostre vist-i-plau així
com també la vostra participació en cadascuna de les activitats que
hem preparat.
Només resta desitjar-vos que passeu una bona Festa Major.
Salutacions cordials,
LA JUNTA DIRECTIVA

juliol i agost – nº 2

- Portada: Emma Redondo -

El Soci nº 1 - Ignasi Planas Pascual
Nascut el 5 de juliol de 1912, acabats de fer els 94 anys, l’estimat Ignasi,
amb 78 anys d’antiguitat com a Soci, ens comenta...
Estic molt content i agraït de que es
comptés amb la meva participació en els
actes de celebració del 125è aniversari del
Prado.
Enyoro molt les xerrades de cafè amb els
meus amics i el poder veure els espectacles
del Carrusel, ja que ara no puc venir.
Des d’aquí vull donar una salutació a tothom.
La Junta Directiva en nom de tots els Socis del Prado, volem felicitar a
l’Ignasi pel seu aniversari, i desitjar-li que ostenti el seu número 1 durant
molts anys més.

Corpus
El Casino Prado va participar el passat
diumenge dia 18 de juny en el concurs de
catifes del Corpus 2006. En aquesta
ocasió en un indret prou tradicional com
es el carrer Jesús. El tema vers el que
vàrem
fer
la
catifa
s’anomena:
‘Fragments’, una obra de Dolors Lujan a
qui agraïm la seva desinteressada i
valuosa col·laboració cap a la nostra
Entitat. El dibuix de la catifa feia
referència a l’Any Rusiñol (part Maricel i
Cau Ferrat).
El nostre agraïment a les noies de la
secció de Dansa i Ballet de l’Entitat així
com a la Sra. Anna Masana per la seva
desinteressada i valuosa col·laboració en
la confecció de la catifa, ja que enguany
hem assolit un meritori quart lloc.

Revetlla de Sant Joan
Un any més, la nostra Entitat va celebrar als jardins aquesta
tradicional revetlla a la que van assistir més de cent cinquanta Socis
i simpatitzants que van gaudir de coca i moscatell i ball amenitzat
per la Swing Orchestra. La festa es va complementar amb un sopar
a la cafeteria ofert pels actuals arrendataris que va tenir molt bona
acollida.

Escola de pintura
Un cop acabat el curs de pintura,
els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol,
es va celebrar la ja tradicional
exposició dels treballs realitzats
pels alumnes del curs.
El proper curs s’iniciarà el dia 4 de setembre de 2006 i acabarà el
29 de juny de 2007.
S’hi podran inscriure tots els Socis i Sòcies de l’Entitat a partir del
proper dia 7 d’agost.

Sap vostè que a data d’avui som 1.173
associats repartits de la següent manera
615
349
209

Socis/es Numeraris
Sòcies Credencials
Socis/es Juvenils

La Cafeteria
Charo
Arrendatària
de la Cantina
- Que et va portar a arrendar la cafeteria?
El tancament de l’Empresa on vaig treballar durant 30 anys

- Passat el primer mes, quines sensacions tens?
Estic molt contenta, però, em falten detalls per aprendre

- Com veus el Prado des del dia a dia?
Com una gran família

- Que esperes en el futur?
Que sigui un punt de trobada i que els Socis notin un bon caliu

Programació
del 21 al 29 de juliol
a les 16’30 hores
32 open internacional d’escacs
“Vila de Sitges”

23 de juliol
de 10 a 14 hores
trobada d’intercanvi de plaques de cava

27 de juliol
a les 22.30 hores
jazz – Gemma Genazzano sextet

29 de juliol
a les 16’30 hores
2 open internacional d’escacs de
partides ràpides “Vila de Sitges”

Programació
del 31 de juliol al 5 d’agost durant tot el dia
curs de ball flamenc

12 d’agost
a les 22.30 hores
òpera: il re pastore de Mozart

18 d’agost
a les 22.30 hores
jazz – la Vella Dixieland

24 d’agost – Festa Major
durant tot el dia
Aperitiu Concert – Cafè Concert
Ball de Festa Major i presentació de les
pubilles del Prado i Carrusel

programació confirmada en el moment de redactar el butlletí

Cinema d’estiu
Torna el cinema d’estiu al Prado

Torna la programació de cinema que ofereix Sala Vors, al jardí del
Prado, del 20 al 31 de juliol, totes les nits i durant el mes d’agost,
tots els dilluns i dimarts.

Loteria
Un any més, tant el Prado com la Penya d’Escacs, jugaran a la
Loteria de Nadal amb els següents números:
Prado
Penya

24.507
65.208

Recordem a tots els Socis que podran passar a recollir per
Secretaria, la loteria que desitgin, a partir de mes d’octubre.

Festa Major
Dijous dia 24 d’agost
jardins
A les 13 hores

Aperitiu Concert
A les 18 hores

Cafè Concert
A les 22.30 hores
Lunch degustació amb cava Brut Nature
Ball de Festa Major amb la Swing Orchestra
Presentació de les pubilles del Prado i Carrusel

reserves pel ball fins el dia 21 d’agost

Les Seccions
BIBLIOTECA
La Biblioteca de la nostra Entitat actualment consta d'un seguit de llibres des del
1879 amb un total de 1755 llibres registrats en un catàleg general en el que
consten l'autor, editor i l'any. Consta d’obres generals, enciclopèdies, anuaris,
religió, història en general, obres socials, polítiques, comerç, indústries, belles
arts, natura, obres literàries, novel·la, poesia, teatre, geografia, tradicions,
viatges, biografies, etc... Està a disposició de tots els socis que ho desitgin el
poder gaudir del fons documental i de la lectura de la nostra biblioteca.
ARXIU
Fins l'any 1987 l'arxiu del Casino Prado era una habitació que estava al primer
pis al costat de l'oficina del bingo i allí anava a parar tot, hi havia un armari ple de
papers, documents, fotos, factures, actes, programes, plànols i un prestatge
igualment plena de tota classe de coses, al terra unes caixes de cartró igualment
plenes que cada una era una sorpresa per lo que contenia. En aquest any va
entrar a formar part de la Junta Directiva en Ramon Matas i Barceló que des del
primer dia es va encaparrar amb que tenia que posar en ordre tota aquella pila de
coses i formar un arxiu com es mereix la nostra centenària Entitat. Va ser una
feina d'hores i hores, de dies de festa i de treball, cada tarda venia, prenia el cafè
i es passava tota la tarda ordenant tot el que li anava sortint de cada caixa, de
cada pila de papers, de cada prestatge. Primer classificava i quan en tenia uns
quants de la mateixa cosa ho ensenyava content de la feina feta. Aquest treball
va durar 12 anys, solament interromputs a l'any 1992 quan va estar molt malalt,
però al tornar tot i estant delicat de salut no va para la seva tasca fins l'any 2000
que malauradament ens va deixar. Ens a deixat un arxiu amb tota la història del
Prado classificada, amb totes les seves activitats, teatre, cinema, caramelles,
festes majors, concerts, actes, documents, plànols, juntes directives, escriptures,
contractes, actes notarials, temes de societat en general. Un arxiu de totes les
fotografies que va poder recollir i que va anar acumulant darrerament i que
consta de més de 50 àlbums numerats i catalogats per contingut. Una col·lecció
dels retrats dels 23 Presidents de la nostra societat, emmarcats i amb la seva
placa amb el nom i anys de mandat, així com també de tots els Presidents de la
Junta Consultiva. En aquests últims anys son varis els historiadors de la nostra
Vila que han passat per el nostre arxiu a recollir informació per fer els seus
treballs.
Aquesta dependència és la única del Prado que te un nom:
BIBLIOTECA - ARXIU
SALA
RAMON MATAS BARCELÓ

32 Open internacional d’escacs
Vila de Sitges
El divendres dia 21 de juliol s’inicia a les dependències del teatre
del Casino Prado Suburense una nova edició de l’Open
Internacional d’Escacs que porta el nom de la nostra Vila.
Es tracta d’un dels torneigs degans de Catalunya que enguany
arriba a la seva 32ª edició.
Forma part del Circuit Internacional que organitza la Federació
Catalana d’Escacs dins del grup A (el de primer nivell) la qual cosa
farà que ens visitin destacades figures d’arreu del mon, que durant
9 jornades (des del divendres 21 fins al dissabte 29, de juliol)
lluitaran per conquerir els llocs capdavanters que donen accés als
premis
Enguany esperem rebre la inscripció ja habitual els darrers anys al
voltant dels 200 jugadors.

Escacs
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Col·laboren:

Francesc Gumà, 6-14 · 08870 Sitges
Tel. 938940174 · Fax. 938943110
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web: www.casinoprado.arrakis.es

