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Ja tornem a tenir molt a prop les festes
nadalenques.
Son dates especials on moltes famílies es retroben i
on tothom es prepara per gaudir-les amb germanor
mentre esperen amb il·lusió el millor pel nou any.
També la Junta Directiva espera el millor per la
nostra estimada Entitat durant el proper any i fa
els millors desitjos de pau i felicitat per totes les
senyores i senyors Socis, fent-ho extensiu a tots els
sitgetans.
Novament enguany us felicitarem les festes amb
una cantada de nadales i també es podrà gaudir de
nou de les entranyables representacions dels
pastorets.
Amb els millors propòsits per aquestes assenyalades
dates, us desitgem salut, felicitat i un venturós
2007.
LA JUNTA DIRECTIVA
2

Festa de la Verema 2006

Bàrbara Vidal i Núñez
Pubilla del Casino Prado i de Sitges

Laura Pomares i Pinel
Pubilla del Carrusel

Enguany novament la nostra Entitat ha estat la encarregada
d’organitzar aquest tradicional esdeveniment sitgetà.
El passat divendres dia 15 de setembre els nostres jardins van
acollir a més de les autoritats, representants de Bodegues Torres hi
els seus invitats (enguany de la Comunitat de Cantàbria); una
representació de totes les entitats que presentaven les seves
pubilles per optar al títol de Pubilla de Sitges 2006.
El recinte que feia molt de goig es va omplir amb mes de 350
persones, àvides de celebrar la tradicional Nit de les Pubilles.
Desprès del lunch, la secció del Carrusel del Prado va representar
un espectacle al·lusiu a la Festa de la Verema mentre anava
acompanyant damunt de l’escenari cadascuna de les pubilles.
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Tot seguit, el President del Foment del Turisme, va donar a
conèixer el ‘fallo’ del Jurat que proclamava Pubilla de Sitges 2006 a
la bonica representant de la nostra Entitat Bàrbara Vidal, la qual
cosa va omplir de joia a tota la família pradista.
Un cop li va ésser imposada la banda a càrrec de l’anterior Pubilla
de Sitges Amanda Gómez i desprès dels parlaments del President
de l’Entitat, el President de Bodegues Torres i el Batlle, s’inicià un
distingit ball de fi de festa amb el tradicional vals ballat per la nova
Pubilla de Sitges i el Batlle.
La festa va continuar molt animada, afortunadament sense pluja,
fins la matinada.

Taller de cuina
El passat divendres dia 29 de setembre va tenir lloc un nou taller de
cuina (el 7è. del que portem d’any) a càrrec de l’assessor
gastronòmic Jesús Querol. Van assistir quasi una vintena de
senyores i senyors que van seguir atentament durant més de dues
hores l’elaboració d’un seguit de plats de cuina mexicana (truites de
blat de moro, xampinyons picants, guacamole...).

“En directe” els elaborava
el nostre cuiner mentre
responia a les nombroses
preguntes que li anaven
fent. En acabar cada plat,
com ja és tradicional,
s’oferia
un
tast
als
assistents i es lliurava la
corresponent recepta.
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Paella
El diumenge dia 1 d’octubre es va celebrar als jardins del Casino
Prado la tradicional paella de cloenda de la temporada d’Estiu de
l’Entitat, on uns 200 socis i simpatitzants van compartir taula i van
gaudir d’aquest àpat.
Es va comptar amb la participació de la Pubilla del Prado i
recentment escollida Pubilla de Sitges Bàrbara Vidal i Núñez i la
Pubilla del Carrusel Laura Pomares i Pinel, que junt amb el
President Francesc González van sortejar sis lots d’obsequis per
als assistents.
També es va celebrar, ja per tercer cop, la Fira d’Artesans de
l’Alimentació.
Volem agrair un cop mes, al nostre xef Manel Aleacar així com a
totes les persones que amb la seva col·laboració fan possible, any
rera any, poder dur a terme aquesta festa.
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Programació

3 de novembre
19 hores

taller de cuina

26 de novembre
12 hores

diumenges animats

1 de desembre
19 hores

taller de cuina

17 de desembre
13 hores

felicitació de Nadal
amb les ja tradicionals
cantades de nadales

del 25 de desembre
al 6 de gener
22 hores

sessions de quinto
els dies 1 i 6 de gener
es jugaran els tradicionals
quintos acumulats
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Programació

26 de desembre
12 hores

representació dels
pastorets

28 de desembre
22 hores

representació dels
pastorets

29 de desembre
21.30 hores

campionat de partides
ràpides d’escacs
amb coca i moscatell

31 de desembre
21.30 hores

sopar ball de cap d’any
amb la swing orchestra

7 de gener
12 hores

representació dels
pastorets

programació confirmada en el moment de redactar el butlletí
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Ara que estem celebrant l’Any Rusiñol,
sap vostè que ... en Santiago Rusiñol
va estar a l’escenari del Prado el dia
22 de febrer de 1931 en la representació de
“El Indiano” a càrrec de la companyia “Rivera de Rosas”

D’esquerra a dreta:
Drets: Xofer d’en Rusiñol, Sebastià Yll Bages (tramoia), Rafel
Villardaga “en pollastret” i un dels actors. Asseguts: Antonio
Olivella (tramoia) i Santiago Rusiñol.
En aquells temps, a més dels ja anomenats, a la tramoia també hi
eren, com a “Jefe” en Francisco Yll Altes i en Joan Martí Yll.

I sap vostè que ...
per aquelles mateixes dates ens va deixar
Don Artur Misas i Rosés, emèrit sitgetà
i ex-President del Casino Prado Suburense
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SOPAR BALL DE CAP D’ANY
31 de desembre de 2006 - 21.30 hores

exquisit menú de Cap d’Any
regat amb vi i cava
aigües, cafè i licors
“cotillon” i “raïm de la sort”
xocolata amb melindros de matinada
Ball amb la

Swing Orchestra
reserves a secretaria, tel. 938940174,
previ pagament del tiquet, abans del dia 22 de desembre

Saló Teatre – Festa de Cap d’Any 2005
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Les seccions
Futbol Sala
La Secció de Futbol Sala va néixer l’any 1981, quan una sèrie de
joves, que pertanyien a la Secció d’Escacs, varen decidir la pràctica
d’un nou esport, el futbol sala, que en aquells anys era molt popular
a la vila, i que era molt adequat com una alternativa física a la
disciplina mental que suposava la pràctica dels escacs. Així,
aquests nois varen decidir inscriure un equip, sota el nom de Penya
d’Escacs Casino Prado, a la Lliga de Sitges, on de forma exitosa
varen quedar classificats en segon lloc. Uns anys més tard i com a
consolidació d’aquesta pràctica esportiva, es va procedir a
regularitzar la nova secció de la societat que acabava de néixer i
per tant es va formalitzar la seva primera Junta Directiva. Aquesta
primera junta va realitzar les accions necessàries per dur a terme la
participació i el foment del futbol sala entre els seus membres.
D’aquesta manera i de forma regular, la secció de Futbol Sala va
continuar participant a la Lliga local, amb el palmarès de tres
campionats i quatre sots-campionats, com a millors resultats.
A l’any 1985, es va començar a compaginar la lliga local de Sitges
amb una lliga de nova creació, d’àmbit essencialment comarcal,
que es disputava a la veïna ciutat de Vilanova. Durant els primers
cinc anys d’aquesta lliga, l’equip de futbol sala va aconseguir quatre
ascensos de categoria, fins assolir la màxima categoria possible, on
de manera meritòria, ja que el campionat era fort i de nivell, va
romandre sis anys consecutius. L’equip del Casino Prado va ser
considerat com un equip que va practicar un dels jocs més atractius
de les categories, deixant el nom de Sitges i del Casino Prado en
un bon lloc. Durant aquests anys de competició, l’equip de futbol
sala també va participar regularment en altres campionats i
torneigs. Cal destacar un segon i tercer lloc en la forta competició
de les 24 Hores de Sitges. Han participat un total de 90 persones,
entre jugadors, delegats i tècnics.
Enguany, després de 25 anys de competició, aquesta secció ha
decidit deixar la pràctica en actiu.
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Loteria de Nadal
IMPORTANT:
Per adquirir les participacions de la loteria de Nadal
del Prado i de la Penya d’Escacs, s’han de dirigir
a la Secretaria en horari d’oficina o a la cafeteria
Número Casino Prado:
24.507
Número Penya d’Escacs: 65.208

Com cada any, el Casino Prado obsequia als seus Socis amb:

SORTEIG DE NADAL
El portador interessa la quantitat de 0’15 euros en el número

24507
del sorteig de la Loteria Nacional que es celebrarà
a Madrid el dia 22 de desembre del 2006
cas de sortir premiat, serà necessària l’acreditació de la
condició de Soci del Prado, a la Secretaria de la Societat
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Col·laboren:

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