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

23 de setembre
Santa Tecla
Aperitiu concert i cafè concert

27 de setembre
Tradicional Paella de cloenda de
temporada d’estiu

2 – 12 d’octubre
42 Festival de Cinema Fantàstic
de Catalunya

30 d’octubre
Concert “El Corral”
Justo y los Pecadores
69 Revoluciones

30 d’octubre
Inici XII Campionat de Botifarra

Tradicional Paella
El proper diumenge dia 27 de setembre, a les dues
de la tarda, tindrà lloc als jardins la tradicional paella
que posa punt i final a les activitats de l’Estiu de
l’Entitat. Com també ja és tradicional, comptarem
amb la visita de la Fira d’Artesans de l’Alimentació i
el tradicional sorteig entre els assistents.

A partir del dia 1 d’octubre, ja es podran adquirir a la secretaria de l’Entitat,
les butlletes de la Loteria de Nadal del Casino Prado amb el número 70.526.
Enguany serà l’únic número que jugarà l’Entitat.
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35 Open Internacional d’Escacs Vila de Sitges
L’edició d’enguany ja és història, ara toca fer balanç i aquest no pot ésser més positiu, doncs han
participat 171 jugadors d’arreu del Mon, la qual cosa ha representat una de les millors
participacions dels darrers anys. A aquestes dades s’ha d’afegir l’alt nivell, en general, respecte a
edicions anteriors. Val a dir que enguany han participat: 13 Grans Mestres, 10 Mestres
Internacionals i 26 Mestres Fide i/o Catalans.
També s’ha incrementat notablement la participació femenina, respecte a passades edicions.
Un altre dels indicadors de la potència d’aquest Open ha estat que en ell s’han assolit vàries
normes de Mestre.
Els llocs d’honor de la 35ena. edició han estat els següents:
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Títol

Nom

País

Punts

GM
GM
GM
IM
GM
GM
GM
FM
IM
IM
GM
GM
IM
FM
IM

Karlsson Lars
Solodovnichenko Yuri
Gonzalez Garcia Jose
Cruz Cristhian
Moskalenko Viktor
Burmakin Vladimir
Cuartas Jaime A.
Beltran Rueda Santi
Vidarte Morales Arturo
Satyapragyan S.
Arun Prasad S
Panchanathan M.
Lacasa Diaz Josep A.
Martinez Duany Lelys
Barria Zuniga Daniel

SWE
UKR
MEX
PER
UKR
RUS
COL
ESP
ESP
IND
IND
IND
ESP
CUB
CHI

7½
7
7
7
7
7
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½

El campió ha estat el Gran Mestre suec, jugador de la Penya, Karlsson. Feia 14 anys que no
guanyava un jugador nostre. També cal esmentar el gran paper assolit per altres dos jugadors
locals: Beltran i Lacasa. Per tot això podem dir que la Penya d’Escacs del Prado ha estat molt ben
representada al tenir tres jugadors d’entre els quinze primers classificats. La primera classificada
femenina ha estat la IM Olga Alexandrova.

Nit de l’esport sitgetà 2009
El divendres dia 24 de juliol va tenir lloc al jardí del Retiro una nova edició d’aquesta Gala on es fa
un homenatge a las Entitats esportives i als esportistes que més han destacat durant l’any
transcorregut.
Els darrers anys el Casino Prado i és present mitjançant els èxits que ve assolint la seva secció
d’escacs.
La Penya d’Escacs pradista, amb ja 77 anys d’història, enguany ha assolit novament l’ascens a la
màxima categoria d’escacs autonòmica.
Per això el President de la secció Francesc González, acompanyat per destacats jugadors: Santi
Beltrán, Oriol Layola i (Enrique Fernández com a doportiste mes destacat de la temporada) van
recollir els respectius trofeigs amb els que la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sitges els
reconeix aquests èxits.

Curs de pintura 2009-2010
Obertes les inscripcions per al curs de pintura 2009-2010 que s’iniciarà el dia 7 d’octubre, a càrrec
de la professora Josefina Sala. Els curs es durà a terme els dimecres de 17 a 19 hores.
Per més informació podeu contactar amb la secretaria de l’Entitat.
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Josep Montserrat i Torralbas
En el moment de redactar el contingut d’aquest butlletí hem tingut
coneixement de la irreparable pèrdua del nostre consoci, amic i exempleat de la casa, en Josep Montserrat Torralbas, més conegut
com en Montserrat del Prado.
Una persona entranyable molt vinculada a la nostra Entitat, en la
que va treballar durant 35 anys com administrador.
Un cop es va jubilar l’any 1989, va seguir vinculat activament al
Prado, assessorant temes quan li era requerit i també formant part
de la Junta Consultiva i de la secció del club gastronòmic, mentre la
seva salut li ho va permetre.
Josep, excel·lent persona i gran pradista, descansa en pau.
Des d’aquestes línies volem transmetre a la seva vídua Montserrat,
al seu fill Jordi i a tota la seva família el nostre més sentit condol.

Visita del Rector, Mossèn Josep Pausas
El passat dia 31 de juliol varem rebre la visita del Rector de
Sitges, Mossèn Josep Pausas, responent a una invitació de
la Junta Directiva de la centenària Entitat pradista.
El President Jofre Vilà, acompanyat de membres de la
Junta Directiva, li va mostrar les diferents estances del
Casino Prado, fent menció especial a la visita a la Sala del
Teatre. Seguidament, a la Sala de Socis, va ésser invitat a
un aperitiu, en el decurs del qual, va comentar records de
les seves continuades estades a Sitges abans d’ésser
destinat a una extensa vida pastoral al Vallès de la qual va
tornar l’any passat.
En acabar, li va ésser lliurat un carnet de soci i un gall, recordatori de la seva visita.

Reina del Carnaval 2010
El passat 1 d’agost als Jardins del Casino varem assistir un magnífic espectacle a càrrec de la
Colla pradista Maracuyà, uns Jardins plens de gent entusiastes del món carnavalesc com ja
comença a ser tradició als estius al Prado, el motiu no era un altre que presentar a la propera
Reina del Carnaval de Sitges 2010 que enguany va sota la responsabilitat de Maracuyà. La
escollida no va ser un altre que la sitgetana Maria Adela de “ Can Juçà “ que ens va fer gaudir
veient-la com ballava a ritme de samba al so de Carnaval, les altres finalistes ho varen fer molt bé
però tant els assistents a l’acte com el jurat format per la flor i nata del món de l’espectacle no van
tenir cap mena de dubte, Maria Adela de Can Juçà Reina del Carnaval de Sitges 2010.
També vull aprofitar per fer un agraïment a totes les persones que van posar un granet de sorra
per fer tal espectacle, va ser bonic el fet de veure gent de altres seccions de l’entitat com també
gent d’altres entitats sitgetanes donant un cop de mà per fer-nos passar una gran nit, també a la
gent de la casa com sempre per la seva bona disposició a donar-nos costat i molt especialment al
Jaume Saltó.
Ignasi Rubí i González - President de la Comissió del Carnaval del Casino Prado

Sap vostè que…

a l’any 1962 es va instal·lar una de les primeres cafeteres express,
de les més avançades de l’època
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Festa Major
El passat dissabte dia 22 d’agost, a la nit als jardins, la centenària Entitat pradista es va afegir als
actes de celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu celebrant un lluït sopar - ball que va
acollir quasi a dues-centes persones, la majoria socis de l’Entitat.
Als assistents se’ls va rebre amb una copa de cava mentre anaven ocupant els seus seients.
A dos quarts d’onze de la nit es va servir un lunch i en acabar van començar els actes propis de
dita festa amb un actuació de la colla Maracuyà.
A continuació les pubilles entrants i sortints, acompanyades per grallers, van pujar a l’escenari on
va ésser rebudes pel President del Casino Prado Jofre Vilà. Seguidament com es tradició es va
procedir al seu relleu; Carla Comas (Pubilla de l’Entitat) i Victòria Alba (Pubilla del Carrusel i de
Sitges 2008) van posar les respectives bandes a les seves successores respectives: Ariadna
Olimpia Font i Georgina Matas.
El President de l’Entitat va obsequiar i agrair la seva aportació a les pubilles sortints a la vegada
que donava la benvinguda a les noves pubilles que durant un any ens representaran.
L’acte, molt simpàtic i emotiu, va ésser conduit per Esther Soto i Josep Gràcia.
Seguidament les quatre pubilles van obrir el lluït ball que va tenir lloc a continuació, fins la
matinada.

42 Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya
Des del dia 2 i fins el 12 d’octubre, novament el
Casino
Prado
col·laborarà
en
el
seu
desenvolupament acollint durant quasi una quinzena
d’hores cada dia dins la seva Sala, una extensa
programació de pel·lícules i curtmetratges.
A més en el nostre jardí, darrerament, també tenen
lloc mostres, curts cinematogràfics i diferents
trobades.
Així doncs cada dia i les seves nits les nostres
dependències son testimonis d’un anar i venir de
persones, professionals d’aquest gènere i fidels
espectadors que omplen la nostre Sala del Teatre
interessats en gaudir de
les pel·lícules que
s’oferiran durant aquestes jornades i en la marató
final.

XII Campionat de Botifarra
El divendres dia 30 d’octubre s’iniciarà una nova edició del Campionat de Botifarra que organitza
la secció de l’Entitat i que és obert a tothom.
La durada i el sistema de joc dependrà del número de parelles que hi participin.
Ja es poden fer les inscripcions a la secretaria. El preu per parella és de 50 euros.
Inclou la participació en el torneig, recordatoris, sorteig de regals, el dinar de cloenda i trofeus per
als primers classificats.

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

