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

Ascens a Divisió d’Honor
del primer equip de la Penya d’escacs
2 de juliol
Representació benèfica a
càrrec de NEFERSHU i NEGMA

18 de juliol
Concert infantil

del 22 al 30 de juliol
35 Open Internacional d’escacs
Vila de Sitges

24 i 31 de juliol i 13 d’agost
Concerts de jazz

7 d’agost
Òpera

D’esquerra a dreta:
De peu: Antoni Marcet, Antoni Ayas, Enric Fernández, Santiago
Beltrán, Josep A. Lacasa i Antoni Escobar.
Asseguts: Josep Ll. Maroto, Nicolás Lecha, Francesc González,
Lars Karlsson i Jaume Almirall.

El Carrusel del Prado
30 anys consecutius d'espectacle musical al teatre

Sitges i el Prado tenen una tradició de revista
musical com no la té cap altra població ni Entitat
social del nostre país. Hi ha uns precedents amb el
director de teatre Artur Carbonell i el mestre de
música Manuel Torrents. Més modernament ha estat
24 d’agost
Jofre Vila qui ha creat un espectacle musical amb un
Festa Major
estil propi que sota la seva direcció i amb el nom de
Aperitiu concert i cafè concert
Carrusel arribarà enguany al 30è aniversari.
L'experiència és un grau i la continuïtat un mèrit que
pocs aconsegueixen.
Calen creativitat i un nombrós equip de participants per a assolir aquesta
marca, i ni una cosa ni l'altra li manquen al director Jofre Vila i Soler. Ha estat
un nombrós elenc de sitgetans el que ha anat desfilant per l'escenari del
Prado al llarg d'aquest 30 anys, aprenent, oferint el que saben fer, gaudint i
fent gaudir al públic. Ara ha arribat el moment de celebrar entre tots aquest
actiu de la nostra entitat. S'estan programant accions especials per aquest
any i el que ve, ben segur que tots sabrem posar-hi de la nostra part per a
aquesta celebració pradista.

21 d’agost
Ball de Festa Major
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Fotomaig 09
El passat diumenge dia 3 de maig, en col·laboració
amb el Fotomaig 09 i amb l’assistència de nombrós
públic, el President del Casino Prado, acompanyat
per membres de la Junta Directiva, va lliurar els
premis als guanyadors de les diferents categories
que participaven en el concurs fotogràfic que, dins de
l’esmentat marc, va organitzar novament la
centenària Entitat pradista.
A la vegada que es va procedir a la inauguració de
l’exposició dels treballs presentats a concurs que han
estat exposats al públic fins el dia 17 de maig.
Els guanyadors van ésser:
Infantil: 1er: Marta Ferret Rosell – 2on: Roser Alamo Esquerre - 3er: Oscar Ristol Domenec
Juvenil: 1er: Júlia Piqué Muniategui - 2on: Xavi Martínez Mesia - 3er: Júlia Pomadora Laffite
Premi especial Sardanes: Roser Alamo Esquerre

75è aniversari d’en Jofre Vilà i Soler
El folklorista (com ell li agrada anomenar-se, tot i que
te quantitat d’activitats que podrien etiquetar-lo en
múltiples altres facetes artístiques) Jofre, vilatà i
pradista ha complert el seu 75è aniversari.
Per això el passat 14 de maig, la secció del Carrusel
del Prado, que ell dirigeix exitosament des de fa
quasi trenta anys, va encapçalar un molt merescut
homenatge a l’indret dels seus èxits, la centenària
Sala del Teatre.
A dit esdeveniment, a més, s’hi van afegir la seva
família, el Club Gastronòmic del Prado (del que ell és
membre), la Junta Directiva encapçalada pel seu fill,
Jofre Vilà i Carbonell, actual President de l’Entitat, i
grans amics seus de la emblemàtica empresa Bodegues Torres.
Així doncs, quasi seixanta pradistes (entre familiars i amics) el varem rebre a la platea del Teatre,
sota el teló que ell mateix va crear l’any 2007.
Després d’un aperitiu varem pujar a l’escenari per gaudir d’un deliciós sopar cuinat pel ‘cheff’ del
Club Gastronòmic José Linares.
Als postres va rebre entranyables regals i va escoltar sentides intervencions d’amics amb els que
ha viscut vivències inoblidables. La vetllada va finalitzar de matinada amb un animat ball.
Ben segur que en Jofre no oblidarà aquesta festa, ja que va anar de sorpresa en sorpresa durant
tota la nit. Moltes felicitats Jofre!!!

Fi de curs de la secció de Dansa
El passat dissabte dia 6 de juny, la secció de
Dansa del Casino Prado va celebrar el seu fi
de curs amb la participació de tots els seus
alumnes i amb la col·laboració de les ex
alumnes Marta Planella i Sara Colomino.
Els espectadors varen poder gaudir d’un gran
repertori de balls, clàssic, contemporani,
claqué i hip-hop.
Des d’aquestes línies volem donar les gràcies
a totes i tots els alumnes, mestres i
col·laboradors.
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Paella d’inici d’estiu
El passat diumenge dia 7 de juny va tenir lloc la
tradicional paella gegant que dona inici al trasllat de les
nostres festes d’Estiu als jardins. Enguany novament el
nostre xef Ivan Martínez, molt ben recolzat culinàriament,
va cuinar quatre esplèndides paelles gegants que van fer
les delícies dels mes de 150 socis i simpatitzants que
omplien el jardí.
També varem comptar amb l’assistència del nostre Batlle
Jordi Baijet i d’una destacada representació de les
pubilles sitgetanes encapçalades per l’actual Pubilla de
Sitges, Victòria Alba.
Entre els invitats varem comptar també amb l’assistència d’en Josep Manuel Soler, soci núm. 6 de
l’Entitat i director del prestigiós setmanari local l’Eco de Sitges. Als postres va tenir lloc el ja
tradicional sorteig de obsequis entre els assistents.
La festa, que va resultar molt lluïda, va comptar a més amb una nova presència de la Fira
d’Artesans de l’Alimentació que ja és un acompanyant clàssic en aquestes diades i que gaudeix
d’una gran acceptació per la qualitat dels seus productes.

Corpus
El passat diumenge dia 14 de juny, la centenària
entitat pradista va col·laborar de nou en aquesta
entranyable festivitat. Des de primera hora del matí,
en el tram assignat al carrer Jesús, els pradistes que
es van concentrar varen confeccionar una catifa en
base a un dibuix elaborat un any mes per en Jofre
Vilà. Gràcies a tots els que van col·laborar
desinteressadament, tant el diumenge com el dia
abans en la preparació del clavells.

Revetlla de Sant Joan
El passat dimarts dia 23 de juny, als jardins del Casino Prado, es va celebrar la tradicional revetlla
de Sant Joan. Els socis i simpatitzants van poder gaudir d’un lluït ball a càrrec de la Swing
Orchestra i la degustació de la tradicional coca i cava.
Opcionalment, qui ho va desitjar, va poder sopar al Jardinet del Prado abans de l’inici de la
revetlla.

Espectacle benèfic
El dijous dia 2 de Juliol a les 21.00h es representarà un espectacle benèfic per recaptar fons per la
ONG Castellví Solidari que treballa per millorar la qualitat de vida dels infants amb discapacitat a
Bolívia. Organitzat per la Companyia de dansa oriental Nefershu i Negma, l'espectacle porta per
títol “Lunática” i està basat en la novel·la Luna Roja. Preu de 12 €.

Concert infantil
El dissabte 18 de juliol a les 12 del migdia al teatre, es durà a terme el concert infantil dedicat a la
veu a càrrec de Wimoweh amb l’organització dels Concerts de Mitjanit de la Fundació Cultural Port
d’aiguadolç. Les entrades tindran un preu de 10 € les infantils (de 3 a 10 anys) i de 5 € els
acompanyants adults. Els Socis del Prado disposen de la oferta de 2x1 en totes les entrades dels
concerts.
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Concerts de Jazz
Organitzat per Joventuts Musicals es duran a terme com ja és tradicional, als jardins de l’Entitat,
tres concerts de jazz que enguany seran: Tbig Band Jazz Maresme el dia 24 de juliol, Ivanow Jazz
Group el dia 31 de juliol i Geni Barret Quartet el dia 13 d’agost.
Tots els concerts s’iniciaran a les 22.30 hores i els socis tindran un 50% de descompte a les
entrades. (Entrada general 10 € - Entrada Socis 5 €)

Sap vostè que…

a l’estiu de 1916 es va enrajolar per primer cop la pista de ball del jardí

Ball de Festa Major
Enguany com a novetat principal celebrarem el ball de Festa Major el divendres dia 21 d’agost a
les 22 hores. La festa consistirà amb el tradicional lunch degustació amb cava, la presentació de
les Pubilles del Carrusel i del Prado i el ball amb la Swing Orchestra.
En el programa especial de Festa Major s’acabaran de detallar totes les dades de la diada.

35 open int. d’escacs Vila de Sitges
El proper dimarts dia 22 de juliol, s’inicia una nova
edició (la XXXV) del nostre prestigiós torneig (el
més
antic
del
Circuït
Català
d’Escacs,
conjuntament amb el de Badalona) que es
celebrarà totes les tardes fins el dia 30, organitzat
per la Penya d’Escacs de la centenària Entitat
pradista.
Novament la Sala del Teatre, per les tardes, es
veurà plena de destacats escaquistes d’arreu del
Mon. Hi ha jugadors procedents, entre d’altres de
l’Índia, Rússia, Uzbequistan, Ucraïna, Kazakhstan,
Perú, Argentina, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, etc;
que lluitaran per conquerir els llocs capdavanters
d’un renovat torneig que, gràcies a un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament, ha millorat els seus
premis la qual cosa el converteix en un dels mes
destacats del País.
Quan manca menys d’un mes pel seu inici, ja tenim
inscrits 100 jugadors, un 10% mes que la passada
edició per aquestes dates. De entre tots ells cal
destacar: 12 Grans Mestres i 26 Mestres
(Internacionals, FIDE ...) cosa que el prestigia mes
encara del que per ell ja es.
Si segueix la progressió actual respecte l’any
anterior, haurem de pujar també a les llotges i fins i
tot penjar el cartell de ‘complet’.
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