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XXXII OPEN INTERNACIONAL D’ESCACS ‘VILA DE SITGES’
El dissabte dia 29 de juliol va cloure una nova edició de l’Open Internacional d’Escacs,
degà dels torneigs de Catalunya en la seva modalitat, que porta el nom de la nostra Vila i
que organitza la Penya d’Escacs del Casino Prado Suburense.
Aquest torneig està inclòs en el Circuit d’Open’s que organitza la Federació Catalana
d’Escacs, dins del grup ‘A’ (primer nivell). Enguany també ha incorporat la retransmissió
‘on-line’ per Internet, cada dia, de les partides dels 5 primers taulers.
Han estat 9 jornades consecutives on, totes les tardes a la Sala del Teatre de l’Entitat,
mes de 130 jugadors han lluitat de valent per conquerir els llocs capdavanters.
Aquesta edició ha estat una de les mes fortes, doncs han participat 7 Grans Mestres, 8
Mestres Internacionals i mes d’una quinzena de Mestres FIDE i/o catalans.
Ens han visitat jugadors d’arreu del mon: Rússia, Ucraïna, Uzbequistán, Romania,
Alemanya, Suïssa, França, Holanda, Índia, Argentina, Perú, Colòmbia, EE.UU., Cuba,
Mèxic i Bolivia.
El quadre de guanyadors ha estat el següent:
Campió absolut
Sots-campió
3er class.:
4rt class.:
5è class.:

(7,5 p.)
(7 p.)
(7 p.)
(7 p.)
(7 p.)

Viktor Moskalenko (Ucraïna)
Vladimir Epishin (Rússia)
Mircea Paligras (Romania)
Miguel Muñoz (Casino Prado)
Josep Antoni Lacasa (U.G.A.)

1er classificat tram d’ELO 1700 - 1849:
1er classificat tram d’ELO 1850 - 1999:
1er classificat tram d’ELO 2000 - 2149:
1er classificat tram d’ELO 2150 - 2299:

Peter Lode (Holanda)
Lluís Alcázar (Sabadell)
Rao Prasanna (Índia)
Aarthie Ramaswamy (Índia)

Millor jugador veterà:
Millor jugador juvenil:
Millor jugador local:

Edward Formanek (EE.UU.)
Rao Prasanna (Índia)
Miguel Muñoz (Perú)

També ha tingut lloc, complementant aquest torneig, el II Open Internacional d’Escacs de
Partides Ràpides amb una participació de 60 jugadors d’elevat nivell (la majoria
participants del XXXII Open).
El guanyadors han estat:
Campió:
Sots-campió:
3er class.:
4rt class.:
5è class.:

(7 p.)
(6,5 p)
(6 p.)
(6 p.)
(6 p.)

Alexander Delchev (Bulgària)
Miguel Muñoz (Casino Prado)
R B Ramesh (Índia)
Mircea Parligras (Romania)
Viktor Moskalenko (Ucraïna)

Escola de pintura
A partir del proper mes de Setembre, la Secció de Pintura de
l’Entitat reprendrà la seva activitat amb la programació dels cursos
2006 / 2007 on s’aportaran diferents tècniques de pintura a càrrec
de destacats professors.
També des d’aquest curs la secció comptarà amb l’incorporació
d’un prestigiós i conegut pintor, com és en Lluís Barbadillo, sense
cap mena de dubte les seves classes potenciaran l’actual alt
nivell del professorat de la Josefina Sala i l’Olmedo.
Tothom que estigui interessat en inscriure’s pot adreçar-se a les
oficines de l’Entitat en hores d’oficina.

El format del curs serà el següent:
S’iniciarà el dia 4 de setembre de 2006 i acabarà el 29 de juny de
2007, detallat en calendari exposat a les oficines.
Consistirà d’una classe setmanal de dues hores, amb l’horari a
triar entre:
dia
dilluns
dimarts
dimecres
dimecres
divendres

horari
17-19 h
17-19 h
11-13 h
17-19 h
11-13 h

professor
Barbadillo
Sala
Olmedo
Sala
Olmedo

El preu de tot el curs serà de 160 euros, que s’hauran d’abonar
en dues parts; a l’inici del curs i al mes de febrer.

Programació
15 de setembre

a les 22’30 hores

festes de la verema 2006
nit de les pubilles

21 de setembre

a les 22 hores

concert de Toti Soler

23 de setembre - Santa Tecla

durant tot el dia

aperitiu concert i cafè concert

29 de setembre

a les 19 hores

taller de cuina
a partir de 29 de setembre

tots els divendres

9 obert de botifarra

Programació
1 d’octubre

a les 14 hores

tradicional paella
de cloenda de temporada d’estiu

del 6 al 15 d’octubre

durant tot el dia

39 festival internacional
de cinema de Catalunya

28 d’octubre

(pendent de confirmació)

nit

nit del premis Sitges

29 d’octubre

(pendent de confirmació)

a les 12 hores

diumenges animats

Loteria
Un any més, tant el Prado com la Penya d’Escacs, jugaran a la
Loteria de Nadal. Enguany amb els següents números:
Prado
Penya

24.507
65.208

Recordem a tots els Socis que podran passar a recollir per
Secretaria, la loteria que desitgin, a partir del dia 1 d’octubre.

Sap vostè que ...
el 13 d’octubre de 1967 amb l’obra ‘Moncho y Mini’
de Jerónimo López Mozo es va inaugurar, organitzat
per l’Ajuntament amb la col·laboració de la Delegació Provincial d’Informació i Turisme, el Festival de Teatre
de Sitges que atorgava el Premi Nacional de Teatre.

Les Seccions
Penya de Botifarra
Aquesta secció es va fundar al mes de Novembre de 1998 durant
la celebració del 1er. obert de botifarra del Casino Prado.
Els organitzadors d’aquest campionat van creure oportú, degut
a la gran afició que hi ha per aquest joc, fundar dita secció i així
assegurar la continuitat d’aquest campionat i també donar opció
als socis de poder sortir fóra de Sitges duent el nom del Prado
arreu de Catalunya.

FESTES DE LA VEREMA 2006
Divendres, 15 de setembre a les 22’30 hores

NIT DE GALA DE LES PUBILLES
ESPECTACLE DE PRESENTACIÓ
i
ELECCIÓ DE LA PUBILLA DE SITGES 2006

Ball amb la SWING ORCHESTRA

Exquisit lunch
amb cava brut, vi i licors Miguel Torres
cafè i aigües

Preu: 35 euros
Per reserves, a secretaria en horari d’oficina,
previ pagament del tiquet, fins el dia 12 de setembre.
Tel. 938940174

Sudoku
nº2

solució nº1

solució escacs nº1 ... Tc4+... (si RxT ... Dc3++) ... (si Rd6 ... Dd8++)

Col·laboren:

Francesc Gumà, 6-14 · 08870 Sitges
Tel. 938940174 · Fax. 938943110
e-mail: casino.prado@arrakis.es
web: www.casinoprado.arrakis.es

