CASINO PRADO
SUBURENSE
Societat cultural i recreativa
Fundada l’any 1877

CARNAVAL 2009
fins el 6 de gener
Tradicionals sessions del “Quinto”

7 de gener
Inici 2on. trimestre escola pintura

18 de gener
Jornada de portes obertes

Dijous gras i Dissabte de Carnaval
ACTES TRADICIONALS

Divendres de Carnaval
Diumenge i Dimarts desprès Rues
DISCOTECA

1 de febrer
Inici del Campionat de Catalunya
per Equips d’Escacs

del 19 al 25 de febrer
Carnaval 2009

Dilluns de Carnaval
ESPECTACLE INFANTIL AMB
XOCOLATADA PER ALS NENS i NENES
DEL CARNAVAL DEL PRADO

Dimecres de cendra
FESTA DE CLOENDA
AMB LLIURAMENT DE DIPLOMES i
RECORDATORIS ALS COL·LABORADORS

Informació més detallada properament a:
www.casinoprado.cat

Ja son a la venda, a la secretaria de l’Entitat, les butlletes de la
Loteria del Nen de la Penya d’Escacs amb el número 85.273.
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Representació del Tenorio
Els passats, 31 d’octubre i 1 de novembre, va tenir lloc a la nit, a la Sala del Teatre de la
centenària Entitat pradista, dues magistrals representacions de l’obra Don Juan Tenorio.
Es va tractar de la tercera reposició magníficament adaptada per en Janio Marti, tot un expert
d’aquesta obra de teatre clàssica que va estrenar José Zorilla l’any 1844.
Un ampli repartiment de la Gent de Teatre de Sitges, encapçalat per Miquel Forns (Don Juan
Tenorio) i Joan Duran (Luís Mejía), va fer les delícies dels sitgetans assistents que omplien de
gom a gom la Sala del Teatre, durant les quasi tres hores de duració de cadascuna de les dues
representacions plenes d’ingeni que varen ser molt aplaudides a la seva fi, quasi a les tres de la
matinada!!!.
Felicitats a Janio Marti i a Xavier Canals per la seva magnífica direcció.
Dies després l’esmentat grup encapçalat per Xavi Canals va lliurar al President del Casino Prado
un quadre (realitzat per en Jofre Vilà) recordatori d’aquest esdeveniment teatral.

XIè. Campionat de Botifarra
El passat dissabte dia 29 de novembre va tenir lloc
la cloenda de l’Open de Botifarra que organitza cada
any el Casino Prado.
Es tracta d’un torneig ja consolidat que, sota
l’encertada direcció d’en Toni Tudela, ha assolit la
seva onzena edició.
Enguany ha comptat amb la participació de 17
parelles, del Casino Prado i d’altres Entitats i indrets
sitgetans, que des del mes d’octubre han lluitat de
valent per conquerir el campionat.
El títol finalment ha estat per la parella formada pels
senyors: Lorenzo i Gòmez, seguit per les parelles:
Plaza - Tudela i Rodríguez - Martínez.
L’acte de lliurament de premis ha estat molt animat i ha comptat amb la presència del President i
altres directius de l’Entitat pradista, esponsors, i parelles participants; asseguts tots a una bona
taula, a la nova cafeteria dels baixos de l’Entitat.

Nadales
El passat diumenge dia 14 de desembre a la Sala del Teatre, a les 12 del migdia, ha tingut lloc
una audició de nadales interpretades per la Cobla Catània de Vilafranca del Penedès, sota la
direcció del prestigiós Mestre Sr. Juanjo Rocha Muntaner.
La matinal va resultar molt lluïda per l’habilitat dels músics en barrejar peces clàssiques amb
innovadores i desenfadades adaptacions actuals.
L’entrada a aquest acte obert a tothom, amb el patrocini de la Caja de Navarra, ha sigut lliure.
Amb aquest acte, les Juntes Directiva i Consultiva del Casino Prado volen desitjar a totes les
seves sòcies i socis, i a tots els sitgetans en general, que passin unes Felices Festes
Nadalenques.

Pastorets
Com ja és una tradició, els Nadals de Sitges conviuen amb les Pastorets al Prado.
Un any més la Sala del Teatre de la centenària Entitat pradista ha acollit la representació dels
Pastorets. Quasi un centenar d’artistes dirigits per Josep Maria Rosés i Carme Almirall han fet les
delícies de tothom que s’ha apropat a la Sala del Teatre.
Enguany han estat tres les representacions ofertes, dues matinals (els dies 21 i 26 de desembre) i
la darrera la nit del dia 28.
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Quinto
Cada nit a les 10 i fins el dia 6 de gener es pot gaudir de les tradicionals sessions del quinto,
enguany al 1er i 2on pis de l’Entitat. Com ja és tradició també, els dies 1 i 5, es celebraran els
quintos acumulats, que cada any suposen uns premis més atractius.

Jornada de portes obertes
Durant tot l’any 2008 s’han vingut portant a terme diverses
remodelacions en les dependències de la nostra estimada
Entitat, a fi i efecte d’afavorir la seva accessibilitat així com
fer més agradable l’estància a totes les seves sòcies i socis.
Cal destacar que el passat dia 9 de desembre va entrar en
servei el nou ascensor que comunica la planta baixa amb la
primera i segona i que millora notablement l’accés a totes
les instal·lacions. És per això que el proper diumenge dia 18
de gener de 2009, des de les 11 del matí i fins l’1 del migdia,
tindrà lloc una jornada de portes obertes a fi de que tots els
que formen part de la gran família pradista puguin apreciar
‘in situ’ dites reformes.

Escola d’escacs i Temporada 2009
El passat mes d’octubre es va inaugurar el curs 2008 – 2009 de l’escola d’escacs de la Penya
amb el Patrocini de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sitges, i que te una durada
aproximada de 7 mesos. Les classes s’imparteixen tots els dissabtes, d’11 a 13 hores, en dos
grups: un d’iniciació i un altre d’avançat. Tothom que hi estigui interessat, encara pot inscriure’s,
trucant al telèfon 938943110, adreçant un e-mail (casino@casinoprado.cat) o dirigint-se a les
oficines del Casino Prado Suburense, carrer Francesc Gumà 6 - 14 de Sitges.
La Penya, amb ja 76 anys d’història, es prepara de valent per enfrontar-se a una nova temporada
que començarà l’1 de febrer de 2009. Per fer-hi front compte amb els mateixos jugadors de la
temporada passada als que si han afegit 6 nous fitxatges. Per primera vegada la Penya comptarà
amb el reforç d’un Gran Mestre, el suec Lars Karlsson, també han fitxat per l’equip pradista: el
jugador d’Alemanya Frank Mayer, Joan Josep Garcia Miracle i Jordi Milà procedents de la Gran
Penya de Vilanova i dues jugadores femenines de Rússia i Suècia respectivament: Arina i
Anastasia Mossiaguine. Amb aquestes incorporacions la Penya disposarà de 44 jugadors(es)
inscrits a la Federació Catalana d’Escacs, amb els que afrontarà a partir de l’1 de febrer de 2009
amb molta il·lusió el Campionat de Catalunya per Equips.
Participaran 4 equips de la Penya: el Primer equip a Primera Divisió amb els deures de retornar a
la màxima categoria perduda l’any passat, el segon equip o farà a la recuperada Categoria
Preferent amb la il·lusió de seguir escalant categories, el Tercer equip militarà a Segona Categoria
amb aspiracions d’ocupar llocs de privilegi i el Quart equip ho farà a Tercera Categoria amb la
prioritat de foguejar als jugadors procedents de l’Escola.
Abans, però, de cloure l’any 2008 te programades les següents activitats:
Dies 22, 23 i 24 de desembre: a les 5 de la tarda a la Sala d’Escacs del Casino Prado,
Campionat infantil d’Escacs de Nadal. Inscripció gratuïta, just abans de l’inici del torneig. Trofeus
pels primers classificats i medalles a la resta de participants.
Dia 29 de desembre: acomiadament de l’any amb el tradicional torneig de ‘Ràpides amb coca i
cava’, partides a 5 minuts on els pinyons de les coques i els xarrups de cava es barregen amb les
peces d’escacs.
Mitjans de gener: tradicional sopar de germanor d’inici del campionat, on els jugadors
enforteixen la moral i les seves parelles reben un homenatge per ‘resistir’ un quants diumenges
sense ells.
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Felicitació de Nadal al Soci nº1
Com ja és tradicional, el passat dilluns dia 15, varem visitar al seu domicili, al Soci nº 1 de l’Entitat,
al Sr. Joan Corella per desitjar-li a ell i a la seva esposa el millor per aquestes assenyalades dates.
En aquest entranyable acte se li va regalar una panera.

Sap vostè que...
l’any 1918 es va iniciar una època de grans reformes a l’Entitat i que van començar
amb el trasllat de l’entrada del Carrer Jesús al Carrer Francesc Gumà.

Comissió de Carnaval
La Comissió de Carnaval participarà amb dues plataformes com el darrer any per a dur els regals
dels Reis Mags d’Orient en la nit més màgica de l’any.
També volem aprofitar aquestes línees per recordar el nostre amic, gran pradista, i una excel·lent
persona en Jordi Sabater i Moreno, no només vinculat al Carnaval sinó també a les altres seccions
de l’entitat. Volem donar el més sentit condol a la família. Jordi, no t’oblidarem mai.
Ignasi Rubí i Gonzàlez

2on trimestre del curs de pintura 2008-09
A partir del dia 7 de gener, la Secció de Pintura de l’Entitat
reprendrà la seva activitat amb la programació del 2on
trimestre del curs 2008 / 2009. S’aportaran diferents tècniques
de pintura a càrrec de destacats professors. L’horari de les
classes és els dimecres d’11 a 13 ó de 17 a 19 hores.
Tothom que estigui interessat en tenir més informació i
inscriure’s pot adreçar-se a les oficines de l’Entitat en hores
d’oficina.

El Pessebre
Un any més, l’entrada del jardí, és el lloc triat per al muntatge
del pessebre del Casino Prado.

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

