CASINO PRADO
SUBURENSE
1877 – 2007

Pintura del Sr. Berto Martínez Tello
Guanyador del V Concurs de Pintura Ràpida 2006

març i abril
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Notícies
La setmana anterior a Carnaval, es va signar a l’Ajuntament el
conveni que va aprovar l’assemblea extraordinària convocada el
passat diumenge 14 de gener, i que permetrà constituir una
Fundació Prado <> Ajuntament que ha de possibilitar, entre d’altres
objectius, la total renovació de la Sala del Teatre.
A l’acte hi eren presents, per part de l’Ajuntament el Sr. Jordi Baijet,
Batlle de Sitges, el Gerent Sr. José García Hervás i el Secretari Sr.
Antoni Alsina que va donar fe del que allà es va signar i per part de
la nostra Entitat hi eren el President de la Junta Directiva Francesc
González i el President de la Junta Consultiva Rafel Marcet.
Un cop signat aquest marc de col·laboració, properament es
constituirà la comissió paritària encarregada de redactar l’esborrany
dels estatuts que regiran la nova fundació i que seran sotmesos a
l’aprovació de la massa social de l’Entitat.

Amb motiu del 40è aniversari del Festival de Cinema Fantàstic de
Catalunya, el Casino Prado ha signat un acord de col·laboració amb
la seva Fundació.
La signatura d’un conveni, sotmès a l’aprovació de la massa social
de l’Entitat, podria comportar rebre una subvenció de 90.000 € per
invertir en equipaments a la Sala de Cinema que li permetria gaudir
d’una infraestructura capaç d’oferir als visitants una alta qualitat pel
que fa a poder veure tota mena de projeccions.
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Placa a Jofre Vilà a la Plaça dels Artistes
El passat diumenge dia 11 de febrer, a les 12 del migdia, va tenir
lloc a la Plaça dels Artistes un lluït i simpàtic acte vers en Jofre Vilà,
al ser-li lliurada una placa que li va concedir el Consell de Cultura,
en resposta a una sol·licitud prèvia cursada per la Junta Directiva
del Casino Prado Suburense.
En un ambient distés i amb
l’assistència d’un nombrós públic on
estaven també representades les
entitats mes capdavanteres de Sitges,
va obrir l’acte la Regidora de Cultura
Àngels Parés. A continuació van
intervenir el President del Casino
Prado Suburense Francesc González,
seguidament l’homenatjat i va tancar
els parlaments el Batlle de Sitges Jordi
Baijet.
Tots ells van fer menció de la destacada tasca cultural portada a
terme per aquest artesà de la cultura, com es defineix el propi Jofre,
durant més de 50 anys.
Després es va destapar la cortina que fins aleshores tapava la
placa i la seva neta i Reina Infantil del Carnaval 2007, Eva Vilà, li va
lliurar un ram de flors de part de tots els components del Carrusel
del Prado.

Sap vostè que ...
a l’any 1878 es va plantar el gran pi del jardí
i que es va portar de la Plana Novella
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Carnaval 2007
Enguany el Casino Prado ha participat en una
nova edició del tradicional Carnaval de
Sitges.
Ha estat una feina feixuga per la Comissió de
Carnaval i els rectors de la pròpia Entitat, el
poder coordinar esforços per aportar a la rua
14+1 carrosses, i diem +1 perquè enguany
una colla del Prado ha representat
brillantment el nostre entranyable personatge
de la Reina.
Gràcies, doncs, a la tasca anònima, però no
per això menys valorada així com la
desinteressada col·laboració de destacats
pradistes, que ha fet possible el Carnaval
2007.

Coincidint amb les dates de Carnaval, com ja és tradicional la
secció del Carrusel ens ha delectat amb un nou show titulat
‘Cubanacant’ que ha fet les delícies del nombrós e incondicional
públic que omplia la Sala Teatre del Prado amb motiu de les també
seves tradicionals xatonades de Carnaval.
Enguany te més mèrit si cap, tenint en compte que només han
disposat d’un mes per fer el muntatge i els assaigs.
Aquest repte ha pogut ésser assolit donada la capacitat del ‘artesà
de la cultura’ com així es defineix en Jofre Vilà que un cop més ha
demostrat (i ja van 27 anys) la seva gran capacitat i imaginació, la
qual cosa ha permès gaudir a tothom que s’ha apropat a l’entitat
pradista.
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Programació
1 març

19 h

taller de cuina
plats de luxe a preu de saldo

9 març

22 h

Cap al tard. Monòleg de R. Madaula
amb textos de Santiago Rusiñol

11 març

9h

VI concurs de pintura ràpida

11 març

11 h

XVI concurs de mestres xatonaires

25 març

12 h

diumenges animats

7 abril

nit

cantades de la colla de caramelles

9 abril

matí i
tarda

cantades de la colla de caramelles

19 abril

19 h

taller de cuina
com fer que els nens mengin
verdures, carn i peix

20-21
abril

22 h

teatre
El jardí abandonat de Santiago Rusiñol

29 abril

12 h

diumenges animats

programació confirmada en el moment de redactar el butlletí
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Penya d’escacs
Quan aquest butlletí vegi la llum, els tres equips d’escacs que la
secció de la Penya ha inscrit enguany en el Campionat de
Catalunya per equips que organitza la Federació Catalana
d’Escacs, estaran competint cada diumenge dels mesos de febrer i
març per assolir el millor paper possible.
El primer d’ells participa en la Primera Divisió Autonòmica amb un
equip format, meitat per meitat, de jugadors que han figurat en els
llocs capdavanters del ranking català i per jugadors locals. Te com
aspiració mantenir la categoria sense renunciar a la possibilitat de
pujar, si be serà prou difícil.
L’equip ‘B’ participa amb jugadors íntegrament locals, i te com a
única aspiració mantenir la categoria Preferent (on milita) cosa que
serà complicada al figurar en un grup on quasi tots els equips son
‘A’, es a dir els primers de les seves respectives poblacions.
El tercer equip està format per jugadors també de la casa i reserva
els dos darrers taulers per anar foguejant en competició als joves
alumnes de l’escola. Això limita les seves aspiracions.

Sap vostè que ...
enguany la Penya d’escacs compleix 75 anys,
i que la primera junta provisional la integraven
President el Sr. J. Buxadera,
Vice-President el Sr. S. Torelló,
Secretari el Sr. A. Ramon,
Vice-Secretari el Sr. F. Farreres,
Tresorer el Sr. R. Termes,
Vocals els Srs. J. Almiñana, G. Hill i A. Marcet
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VI Concurs de Pintura Ràpida
El proper diumenge 11 de març de 2007 tindrà lloc una nova edició,
la sisena, del ja consolidat concurs de Pintura Ràpida que organitza
el Casino Prado Suburense amb la col·laboració de la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Sitges. L’esdeveniment es portarà a
terme dins dels actes de la Fira d’Art que organitza dita Regidoria.
El tema a pintar serà únic vers la Vila de Sitges.
Les inscripcions així com la presentació dels treballs, es faran en la
pròpia Fira. Per més informació podeu adreçar-vos a les webs
www.sitges.cat o www.casinoprado.arrakis.es on hi trobareu també
les bases.

XVI Concurs de Mestres Xatonaires
El proper diumenge 11 de març de
2007 tindrà lloc una nova edició del
popular concurs de Mestres Xatonaires
joves i grans, organitzat pel Casino
Prado Suburense i l’associació Bernat
de Fonollar amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Sitges.

Així doncs els jardins de l’Entitat acolliran una esplèndida matinal
on els ja consolidats mestres i els joves aspirants ens deleitaran
amb les seves habilitats per elaborar el tradicional xató de Sitges.
L’esdeveniment es completarà amb una nova edició, la quarta, de la
Fira de Mestres Artesans que oferirà productes diversos de les
terres catalanes i que tan bona acollida ha tingut en les darreres
edicions.
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Vols cantar Caramelles ?
ens trobem a partir de l’1 de març
dimarts i dijous, de 22 a 23’30

enguany cantarem
la “Rumba” CARAMELLA IMPOSSIBLE
amb música de Pere Camps i lletra de Xavier Gimeno
i el Vals TORNA L’ABRIL
amb música de Manel Torrens i lletra de Joan Puig

Tothom hi és convidat !

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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