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Les Juntes Consultiva i Directiva
us desitgen

Bones Festes
gener i febrer
nº 5

9è Campionat de botifarra
Com ja és habitual durant
aquestes dates, s’ha celebrat
amb un total de deu parelles,
el campionat de botifarra que
ja ha arribat a la novena edició.
Enguany s’han disputat totes
les partides en un cap de
setmana, divendres nit i
dissabte matí, celebrant tot
seguit el lliurament de premis i
el dinar de cloenda.

Els germans Lago, campions amb 8 punts de 9

Cal agrair molt especialment a tots els col·laboradors que d’una
manera desinteressada fan possible aquest torneig any rera any.

Campionat social d’escacs
El passat divendres 1 de desembre, va cloure una nova edició del
torneig social de la Penya d’escacs. Enguany s’ha celebrat en la
modalitat d’escacs actius, pel sistema suïs, amb 6 rondes de
durada.
La classificació final ha estat:
Campió:
2on.
3er.
4rt.
5è.
6è.

Joan Oliver
Joan García
Rentel Eberhard
De Mendoza
Josep Mª. Calpe
Manuel Empez

5,5 punts
4,5 “
4
“
4
“
3,5 “
2,5 “

i fins a 12 classificats.
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Taller de cuina
Durant els mesos de novembre i desembre, s’han celebrat dos nous
tallers de cuina, habituals ja a la programació d’actes de l’Entitat,
dirigits pel nostre assessor gastronòmic Jesús Querol.
El dia 3 de novembre es va
dedicar a la cuina lleidetana,
cuinant
diversos
plats
d’hivern tradicionals d’aquells
indrets que anaven des dels
cargols a la llauna fins als
bunyols arrebossats.

El dia 1 de desembre, degut a
la proximitat de les festes
nadalenques, el nostre xef va
cuinar
unes
modernes
receptes de Nadal com
bisqué de marisc, filets de
llenguado i panna cotta.

En acabar cada plat, com ja és tradicional, s’oferia un tast i es
lliurava la corresponent recepta, a tots els assistents que van omplir
la sala durant les dues hores de durada d’aquests tallers.

Sap vostè que... a les pintures del teatre de l’Agustí Ferrer,
acabades l’any 1923, hi ha representades...
La Música, La Pintura, La Literatura, L’Escultura i l’Arquitectura
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Programació

fins el 6 de gener
22 hores

sessions de quinto
el dia 6 de gener
es jugarà el tradicional
quinto acumulat

7 de gener
12 hores

representació dels
pastorets

data per confirmar
dissabte
22 hores

Discoteca

data per confirmar
diumenge
17 hores

Elecció de la XV Reina
Infantil del Carnaval del
Prado 2007

15 i 17 de febrer
22 hores

Tradicional Xatonada
amb Espectacle Musical
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Programació

16 de febrer
22 hores

Discoteca

18 i 20 de febrer
desprès de les rues

Discoteca

19 de febrer
17 hores

Ball infantil amb berenar
per als nens de la nostra rua

21 de febrer
21 hores

Cloenda del carnaval

programació confirmada en el moment de redactar el butlletí
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S’assabenta a tots els Socis i Sòcies de l’Entitat que les noves
quotes per a l’any 2007 seran les següents:

Numeraris
Numeraris reduïda
Credencials
Juvenils

MENSUAL

ANUAL

9.10
4.00
4.00
1.85

109.20
48.00
48.00
22.20

Les Nadales
El passat diumenge dia 17 de
desembre, va tenir lloc a la
Sala del Teatre de l’Entitat, un
any mes, un acte tradicional i
entranyable
en
aquestes
dates com és una cantada de
nadales. Es va iniciar a la una
del migdia amb l’accés gratuït
per a tothom.
El Cor Llevant a l’escenari del Prado

Com altres anys van ésser interpretada per la prestigiosa coral Cor
Llevant que ens visita des de fa ja tres anys.
Dita audició va comptar també amb la col·laboració desinteressada
de la Roser, la Montse i en Pere que van recitar poemes d’en David
Jou.
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Les Juntes Consultiva i Directiva de l’Entitat agraeixen a tots ells
així com a tots els que van col·laborar ‘darrera de l’escenari’
coordinats per en Jofre, la seva aportació.
Amb aquest acte també ambdues Juntes feliciten a les seves sòcies
i socis així com a tots els sitgetans, desitjant unes Felices Festes i
el millor pel proper any.

Nova presencia d’un Soci del Prado
a la Plaça dels Artistes
A finals del primer trimestre del present any, la Junta Directiva
reunida en sessió ordinària, va aprovar per unanimitat, a fi de
valorar la trajectòria artística d’en Jofre Vilà durant quasi 50 anys,
sol·licitar al Consell Municipal de Cultura la concessió d’una placa a
la Plaça dels Artistes.
En la darrera reunió de l’esmentat Consell es va aprovar atendre
dita sol·licitud, que amb posterioritat ha ratificat la Junta de Govern
Local.
Això suposarà una gran satisfacció ben segur per ell i per tota la
família pradista que veurà novament un altre soci representat en tan
distingit lloc.
Aquest acte tindrà lloc, pendent de confirmació des de Cultura, dins
el primer trimestre de 2007.
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El pessebre

Com és tradicional, el pessebre està situat a l’entrada del jardí, elaborat un any més pels membres de
la Junta Directiva.

Col·laboren:
Amb la portada d’aquest
butlletí, els membres de
l’Escola de Pintura de l’Entitat,
sota la direcció del Soci Sr.
Olmedo.

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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