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

Nova Junta Directiva
L’Assemblea General Ordinària del passat 28
de març, aprovà la renovació parcial de la
Junta Directiva, quedant formada per:

3 de maig
Lliurament de Premis del concurs
de fotografia Fotomaig 09

del 3 al 17 de maig
Exposició de les fotografies
del concurs Fotomaig 09

6 de juny
Festival de fi de curs
de la Secció de Dansa i Ballet

7 de juny
Tradicional paella d’inici de
temporada d’estiu

President

Wifredo Vilà Carbonell

Vice-President

Salvador Paretas Curtiada

Secretari

Miquel Marrades Puig

Vice-Secretari

Josep Carbonell Alquezar

Tresorer

Max del Burgo Manrique

Vice-Tresorer

Manel Blanes Piedra

Vocal

Jaume Almirall Albet

Vocal

Joan Pros Borras

Vocal

Josep Surià Guillaumes

Vocal

Mª del Carme Artigas Ojeda

Vocal

Jaume Vidal Alcalà

Recta final de les obres d’Endesa

7 de juny
Mostra de Joves Intèrprets

14 de juny
Festivitat de Corpus

23 de juny
Revetlla de Sant Joan

Imatge de la instal·lació del nou centre de
transformació instal·lat al Jardí de l’Entitat.
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XVIII Concurs de Mestres Xatonaires
El passat diumenge 15 de març de 2009 va tenir lloc una nova edició del popular concurs de
Mestres Xatonaires i juvenil d’aspirants a Mestres, organitzat pel Casino Prado Suburense i
l’Associació Bernat de Fonollar, amb el suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Sitges.
Així doncs els jardins de la centenària Entitat pradista van acollir una esplèndida matinal amb els
ja consolidats mestres i els joves aspirants en franca línia ascendent, doncs quasi doblaven el
nombre de participants del darrer any fruit de la bona tasca feta pel Gremi d’Hostaleria a les
escoles.
Tots els concursants ens van delectar amb les seves habilitats per elaborar el tradicional xató de
Sitges.
El ‘fallo’ del Jurat que va estar molt disputat,
va ésser el següent:
1er mestre classificat: Joan Antoni Cánobas.
2on mestre classificat: Abraham Díaz.
3er mestre classificat: Pilar López.
1ers classif. infantils: Paula Von Jess i Dafne Forgues.
2ons classif. infantils: Fede Montornés i Marta Gutiérrez.
3ers classif. infantils: Roger Bernad i Aleix Almirall.
Com ja és habitual, els assistents varen ésser obsequiats amb un tast dels plats elaborats.
L’esdeveniment es va completar amb una nova edició, molt animada, de la Fira de Mestres
Artesans de l’Alimentació que ens visita des de fa ja varis anys, oferint-nos productes diversos de
les terres catalanes.

VIII Concurs de Pintura Ràpida
El passat diumenge dia 22 de març va tenir lloc, dins del
marc de la Setmana d’Art que organitza la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Sitges, una nova edició (la
vuitena) del ja tradicional concurs de Pintura Ràpida que
organitza cada any la centenària Entitat pradista.
Enguany 22 pintors (quasi el doble de la passada edició)
van apropar-se per pintar espais de la Vila de Sitges.
En aquesta edició, i per fugir de la típica pintura de la
punta, els responsables del concurs van demanar que es
pintessin alguns dels molts edificis modernistes presents
a Sitges.
Així ho van reflectir en molta qualitat en les seves teles i per això el ‘fallo’ del jurat va resultar prou
difícil, arribant a la següent decisió:
1er classificat: Joan Josep Catalán Paysán (Lleida)
2on classificat: Diego Reyes Rivera (Terrassa)
3er classificat: Ramon Pujolà Font (Sitges)
Premi Jurat (accèssit): Marcial Fernández Subirana (Igualada)
Els seus treballs, com preveuen les bases, van passar a ampliar el patrimoni artístic del Prado.
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Sap vostè que...

el Soci número 1 de l’ Entitat té una antiguitat de 79 anys

Visita a l’Autòdrom de Terramar
El passat dilluns dia 23 de març: Francesc González i
Salvador Paretas van assistir, representant l’Entitat, a la
jornada de portes obertes que van organitzar els
responsables de la recuperació de l’antic autòdrom
ubicat entre Ribes i Sitges, tot coincidint amb la cloenda
dels actes del recent Rally de cotxes d’època Barcelona
- Sitges.
Després d’una interessant xerrada vers l’història
d’aquest recinte així com del seu projecte de reobertura,
varem fer un recorregut a peu per part del circuit de 2
Km de longitud i també per altres indrets del complex.
La visita va finalitzar amb un recorregut, aquest cop motoritzat, per part dels cotxes d’època i
també per cotxes i motos moderns dels diversos visitants que ens varem apropar, tenint en
Salvador Paretas, “l’honor” d’ésser el primer taxi de Sitges que va rodar pel circuit.
A la fi, va resultar una grata experiència, de la que esperem tornar a gaudir un cop obri de nou les
portes aquest emblemàtic espai.
Tot seguit es va fer una volta per Sant Pere de Ribes finalitzant amb una a les Caves Jaume Serra
de Vilanova on es va fer petit refrigeri per donar per acabat el Rally d’enguany.

Sopar del Club Gastronòmic amb els protagonistes del Carnaval
Com es tradicional costum del Club Gastronòmic del
Casino Prado per aquestes dates post - Carnaval, el
passat dia 26 de març van convidar al seu sopar
nombre 337, als recents Carnestoltes i Reina del
Carnaval, i també al President de la Comissió de
Festes de l’Ajuntament de Sitges, David García.
Així doncs al voltant d’una taula molt ben servida pel
nostre xef: José Linares, varem gaudir d’un suculent
menjar i una molt bona tertúlia en la que els invitats
ens van explicar les seves vivències d’un regnat curt
però intens. A la fi de l’àpat, seguint la tradició, se’ls
va regalar ampolles del vi servit a taula, amb la
signatura de tots els carpantes pradistes.

Activitat musical a la sala “El Corral de Sitges” – Teatre Prado
A principis del passat mes de març varem rebre la visita d’un entusiasta grup de joves sitgetans
que ens van proposar un marc de col·laboració en el nosaltres cedíem la nostra Sala del Teatre
per fer-hi concerts de grups musicals emergents i ells aportarien nous socis, la majoria joves.
La iniciativa ens semblava prou engrescadora i per això varem aprovar-ho. Així doncs en la Sala
del Teatre batejada per l’ocasió simpàticament com el ‘corral del Prado’ degut al Gall del Prado i la
traducció de l’anglès de les inicials del grup de joves empresaris (Productora Independent del
Garraf) va tenir lloc el primer concert el passat divendres dia 27 de març, on mes de 200 joves van
omplir i gaudir d’un concert musical amb dues formacions que comencen a despuntar en el mon
musical. Aquest primer concert augura un bon futur.
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Lectura teatral
El passat dissabte dia 28 de març, a les deu del vespre, la sala polivalent del segon pis de la
centenària Entitat pradista va acollir a un grup de magnífics actors sitgetans que van delectar al
públic assistent amb una lectura del tradicional conte de Charles Dickens: “Bon Nadal Mr.
Scrooge”. El quadre d’actors d’una variada gama d’edats, sota l’encertada direcció de Xavier
Canals, durant 1 hora aprox. van donar vida als diferents personatges de l’esmentat conte.
A la fi de la lectura, van ésser mols aplaudits per un públic que va seguir amb molta atenció la
seva interpretació.

Participació de la Penya d’Escacs al Campionat de Catalunya
Un cop finalitzada la fase regular del Campionat de Catalunya d’Escacs per Equips 2009, el
balanç de la Penya del Prado ha estat prou satisfactori.
El primer equip ha assolit un magnífic segon lloc en el seu grup de la Primera Divisió, fent 8 punts
de 9 possibles. Una gran actuació, i el millor està per arribar ja que fruit d’aquesta classificació, en
el moment de redactar aquesta crònica, està jugant un play-off front el Sant Boi, on el guanyador
pujarà a la màxima categoria: Divisió d’Honor. L’equip ‘B’ ha assolit un gran tercer lloc en la seva
presència en la categoria Preferent, a la que va pujar la temporada passada. El tercer equip també
ho ha fet molt be i també ha conquerit el tercer lloc del seu grup, quasi a punt de assolir un lloc
d’ascens. L’equip ‘D’, el de l’escola ha assolit un digne cinquè lloc, més si cap, tenint en compte
que en ell habitualment juguen els alumnes de l’escola, federats.

Caramelles 2009
Un cop finalitzada la Quaresma, un any mes la colla de
Caramelles del Casino Prado Suburense ha portat a
terme les seves cantades. El dissabte dia 11 (iniciant les
cantades a l’Ajuntament amb les altres dues colles
sitgetanes) i el dilluns dia 13 van tenir lloc les cantades
en diferents indrets de la Vila. Les cançons interpretades
enguany han estat: AMERICANA: NIT DE CARAMELLA
lletra de Xavier Gimeno i música de Pera Camps i el
VALS: CANT DE PRIMAVERA lletra de Rafael Costa i
música de Manel Torrens. Enguany hem estat convidats
a cantar dins l’Altar Major de la Parròquia i al Palau del
Rei Moro.

Carrusel, 30 anys
Farem 30 anys. Des de la nostra seu al Casino Prado, “Casa Nostra”,
fem la crida a tots els que durant aquest temps hem passat pel
carrusel. Tenim desig de reunir-nos per tal de celebrar el 30è
aniversari, grans i joves, avis, pares, fills, nets, tiets, tots junts.
Esperem la teva col·laboració, petita o gran. Pots posar-te en contacte
amb nosaltres trucant al 607248011 o carruselprado@hotmail.com. Us
anirem informant de les novetats.

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

