Nº 29

maig, juny i juliol 2010

Casino Prado
Suburense
Societat Cultural i Recreativa fundada l’any 1877
Declarada d’Interès Cultural
Properes activitats:
2 — 16 de maig
Exposició Fotomaig 2010
15 de maig
Concert de Primavera Amics Sardana
21 de maig
Concert a la sala Corral del Prado
23 de maig
Mostra de Joves Intèrprets
30 de maig
Diumenges animats
5 i 10 de juny
Festival Secció Dansa i Ballet
12 i 13 de juny
Exposició quadres escola pintura
13 de juny
Tradicional paella d’inici temporada d’estiu
20 de juny
Diumenges animats
14 — 18 de juliol
Festival de Tango
22 — 30 de juliol
36 Open Internacional d’Escacs Vila de Sitges

Assemblea General Ordinària
El passat diumenge dia 11 d’abril, es va celebrar al Saló
Teatre de l’Entitat, l’Assemblea General Ordinària de Socis,
en la que es va votar la renovació reglamentària de la Junta Directiva, la qual ha quedat de la següent forma:
President
Vice-President
Secretari
Vice-Secretari
Tresorer
Vice-Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Jofre Vilà Carbonell
Salvador Paretas Curtiada
Miquel Marrades Puig
Josep Carbonell Alquezar
Max del Burgo Manrique
Manel Blanes Piedra
Jaume Almirall Albet
Mª del Carme Artigas Ojeda
Jaume Vidal Alcalà
Joan Pros Borras
Emma Redondo Ferret
Josep Mª Queraltó Rosell

IX Concurs de pintura ràpida
El diumenge dia 21 de març va tenir lloc la IX edició del
concurs de Pintura Ràpida que organitza cada any la Secció de Pintura del Casino Prado Suburense, dins del marc
de la Setmana d’Art que organitza la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Sitges.
És un esdeveniment consolidat que cada any millora les
seves expectatives, bona prova d’això és la elevada participació d’artistes (26 enguany) superant passades edicions,
que durant el matí van envoltar la platja de Sant Sebastià,
que va ésser el tema escollit vers el que s’havien de fer els
treballs.
El ‘fallo’ del Jurat va ésser difícil per la qualitat dels quadres presentats, essent proclamats com guanyadors:
Josep Bussalleu Boada (1er classificat) amb el quadre adjunt, Juan Josep Pérez Garbo (2on classificat) i Julio García Iglesias (classificat en tercer lloc).
Els esmentats artistes van cedir les pintures guanyadores a
l’Entitat organitzadora, tal com estipulen les seves Bases.
Finalment es van exposar tots els treballs participants en el
concurs.

Casino Prado Suburense

XIX Concurs de Mestres Xatonaires
El passat diumenge dia 14 de març de 2010 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.
En un matí molt agradable, els jardins de la centenària Entitat pradista van acollir una esplèndida matinal amb la que
mestres i (joves aspirants, cada any mes nombrosos) van competir per elaborar la millor salsa així com la confecció
i presentació dels plats que optaven a concurs.
Al mig dia, els membres del Jurat, entre els que hi figurava el Regidor Armand Paco, es van reunir par ‘fallar’ els
guanyadors.
Després d’una renyida competència que va posar molt difícil l’elecció, van resultar guanyadors en les dues categories:
Mestres:
1er classificat:: Esteban Llopis
2on: Lluis Arauzo
3er: Mª Angels martí
Joves aspirants:
1era parella classificada: Marco Cacheiro i Vicente Alemany
2ona: Xavi Capafons i Adrià Moneo
3era: Júlia Chacopino i Carmen Vonjess
Menció especial: Elsa Miron i Marc Yll
Com ja és habitual, mentre el Jurat deliberava, tots els assistents van gaudir d’un tast dels plats elaborats.
L’esdeveniment va gaudir també de nou de la Fira de Mestres Artesans de l’Alimentació que ens visita des de fa ja
varis anys, oferint-nos productes diversos d’alta qualitat, de les terres catalanes.

Xatonada Popular
El passat diumenge dia 21 va tenir lloc la primera xatonada popular a la Vila de Sitges, organitzada pel Casino Prado Suburense i la U.E. Sitges.
L’esdeveniment, que va tenir lloc al Hort de Can Falç, va comptar amb una bona assistència (tot i que el dia no
acompanyava molt).
Tothom va destacar la qualitat dels ingredients que es van oferir, així com la seva salsa, element protagonista del
xató.
Paral·lelament mentre el degustaven, qui ho va desitjar, va pogué apropar-se al carrer del Prado, on de nou la Fira
d’Artesans de l’Alimentació oferien els seus destacats productes.

Penya d’escacs
Un cop ha finalitzat el Campionat de Catalunya per equips 2010, es l’hora de balanç de l’actuació del nostres tres
equips.
L’equip ‘C’ mereix començar aquesta valoració donada la brillant temporada que ha realitzat guanyant invicte el seu
grup amb vuit victòries, dos empats i cap derrota.
Això li ha permès assolir l’ascens per primera vegada a la Primera Categoria Provincial. La seva campanya ha estat
molt meritòria. Enhorabona doncs a ells que enguany han estat els millors.
L’equip ‘B’ ha tornat a finalitzat el seu campionat a la Categoria Preferent en tercer lloc, una bona classificació que
no deixa però un bon regust, doncs s’aspirava a pujar. Si mes no, en el seu descàrrec s’ha de tenir en compte que:
d’una banda juga en una categoria en la que quasi tots els seus rivals son equips ‘A’, es a dir, s’enfronten als primers jugadors de cada equip rival quan el millor dels nostres es com a mínim l’11 de la nostra llista.
D’altra banda, quan es produeixen baixes en l’equip ‘A’, els millors jugadors del ‘B’ passant a reforçar-lo, la qual cosa (com també li passa al tercer equip) debilita el seu potencial.
He deixat pel final al primer equip, que en una llarga i duríssima competició a la màxima categoria, finalment la ha
perdut baixant a la Primera Divisió Autonòmica, la segona en l’escalat de categories de la Federació Catalana.
Tot i que a priori era un dels candidats al descens, baixes de darrera hora per un cantó i manca de sort o d’encert en
varis enfrontaments que es van perdre amb marcadors molt ajustats, van dinamitar les minses esperances de mantenir-se a l’elit.
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Antoni Montanuy i Vilanova
El nostre consoci, amic i ex-President de l’Entitat en dues etapes, Antoni Montanuy ens
va deixar el dijous dia 25, del passat mes de març.
La seva mort casualment quasi coincidint amb la convocatòria d’una Assemblea General, curiosament una de les moltes que va presidir en els seus 6 anys de mandat, va motivar el seu ajornament a fi de pogué retre-li un darrer homenatge, en un indret ple, on
quasi no hi va faltar ningú dels que el varem conèixer.
La vida te aquests cops inesperats, ell amic dels seus amics, ens va deixar molt jove, ...
massa.
Descansi en pau.

Fotomaig 2010
Diumenge passat, dia 2, es va celebrar l’acte de lliurament de premis del concurs infantil i juvenil, Premi Casino Prado Suburense.
Van resultar guanyadors:
Categoria Infantil: 1er. Premi per Imma Caballero Ferret. 2on. Premi per Jeorgina Barnés Fernandez . 3er. Premi per
Marc Piqué Muniategui.
Categoria Juvenil: 1er. Premi per Xavi Martinez Mesia. 2on. Premi per Carla Solsona. 3er. Premi per Julia Piqué Muniategui.
Fins el dia 16, es podran veure les fotografies exposades al restaurant, El Jardinet del Prado, a la planta baixa de
l’Entitat.

Corpus

Tradicional paella d’inici d’estiu

De nou el Casino Prado participarà en aquesta entranyable diada, que tindrà lloc el proper mes de
juny.
Concretament, la nostra aportació serà l’elaboració
d’una catifa de flors en un tram assignat del carrer
Jesús.
Enguany s’inicia un nou plantejament d’aquesta festa, de forma que les seccions del Prado representaran anualment la nostra Entitat, en un dia tan assenyalat pel nostre Poble.
La Secció encarregada d’aquest any serà el Carrusel, en commemoració del seu 30è aniversari.

El diumenge dia 13 de juny, als jardins del Casino
Prado, tindrà lloc el tret de sortida de les activitats estiuenques amb la celebració d’una nova edició de la
tradicional paella gegant que tan bona acollida te entre la nostra massa social.
No hi mancaran: els ja tradicionals sorteigs de regals
entre els assistents així com una nova visita de la fira
de Artesans de la Alimentació que ja constitueixen un
complement indispensable d’aquesta diada.

Cine Club V. O.
SI ENCARA NO REPS AQUEST BUTLLETÍ
I COMUNICATS DE L’ENTITAT PER
CORREU ELECTRÒNIC,
ENVIA`NS UN MAIL AMB L’ASSUMPTE:

ALTA BUTLLETÍ

a casino@casinoprado.cat
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Conjuntament amb SALA VORS, s’inicia la projecció de pel·lícules amb versió original reprenent d’aquesta forma les activitats de la Secció
de Cine Club. Per començar, les projeccions es
faran el primer dijous de cada mes, a dos
quarts de vuit del vespre i a les deu de la nit.
Per tal de que tots els interessats ens puguin
transmetre propostes, opinions i suggeriments,
hem obert l’adreça de correu electrònic cineclub@casinoprado.cat
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Declarada d’Interès Cultural

Secció de Dansa i Ballet
CONCURS NACIONAL DE DANSA — ANAPRODE
El dia 7 de març, els alumnes de l’Esplai de Dansa del casino Prado, Roger Bernad i
Emma Toboso, van participar a la primera fase del Concurs Nacional de Dansa a Figueres.
La seva magnífica actuació va fer que aconseguissin el primer premi, amb unanimitat
de tot el Jurat.
Van participar les millors escoles d’Espanya i van obtenir el segon premi.
Anna Vilà i Yvonne Slingerland van participar el dia 26 de març al certamen de Torrelavega a Santander.
Van realitzar dues coreografies, una de repertori clàssic i una de lliure neoclàssic.
La posada en escena d’aquestes variacions van ser observades per els millors professors i conservatoris d’Espanya.
Felicitats als alumnes i a tot l’equip tècnic de professors.
El dia 2 de maig s’ha participat a la celebració del Dia Internacional de la Dansa, organitzat per l’Ajuntament de Sitges i diferents escoles.
S’ha instal·lat una barra de ballet clàssic, que ha estat a disposició del públic, i s’ha
participat a la mostra de coreografies.

36 Open Internacional d’Escacs Vila de Sitges
La Penya d’Escacs del Casino Prado es troba immersa amb els preparatius
per l’organització d’una nova edició del seu Open Internacional d’Escacs ‘Vila
de Sitges’, que enguany arriba a la seva XXXVI edició, la qual cosa el fa ésser (conjuntament amb Badalona) el mes antic del Circuit català en la seva
modalitat de nou rondes diàries.
Quan manquen gairebé tres mesos pel seu inici, el ritme d’inscripcions es el
habitual de les darreres edicions, la qual cosa permet augurà una bona participació com be succeint els darrers anys, tant pel que fa a quantitat com a
nivell.
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