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Concert de primavera en homenatge a Joaquim Serra
De vegades un important esdeveniment històric
del món musical i artístic i alguns decisius
retocs com ara l'espai acústic adient fan
possible que organitzar un concert d'aquesta
naturalesa, qualitat musical i densitat
programàtica, sigui com a molt fàcil i en altres
ocasions sense arribar en aquests dos nivells
esmentats, la organització trontolli de valent en
tenir que dedicar molt de temps en solucionar
un munt de detalls que poc tenen que veure en
el concert pròpiament dit.
Escollir en aquest cas les peces del mestre
homenatjat En Joaquim Serra i Corominas,
no tenia cap mena de dificultat, puix que, la
qualitat de tota la seva producció musical és la
pròpia d'un prodigi, d'un geni. La nostra
voluntat es centrava més aviat en donar a
conèixer aquella música que per raons diverses
havia estat menys programada darrerament.
Per altre banda, vam comptar com sempre amb
la bona disposició de la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i el seu director En Xavier
Pagès i Corella, avui en dia, el grup musical
simfònic, que li és propi, més prestigiós del
nostre país.
Mercès al conveni Ajuntament-Regidoria de
Cultura - Casino Prado Suburense, enguany, el
concert de primavera tingué lloc al Saló -

Teatre de l'esmentada societat. No creiem
necessari, ara i ací, lloar les condicions
acústiques ni la bellesa del saló de tots
vosaltres prou conegudes, però, si que volem
deixar constància del nostre sincer agraïment al
President del Casinet, senyor Francesc
González, per a totes les atencions rebudes
que foren moltes. Al senyor Antoni Tudela que
en tot moment va estar amatent amb les
nostres necessitats i que tampoc en van ser
poques i en darrer lloc ens congratula de
manera especial poder comptar amb amics
com ara En Josep Carbonell "En Pep", que va
desenvolupar de manera admirable i efectiva la
seva creació artística en l'enllumenat i el so.
Que fàcil ens ho veu posar !….. Per acabar-ho
d'adobar l'expert ajut d'En Miquel Marrades responsable de la cantina - en el refrigeri postconcert, féu possible que la revetlla adquirís les
funcions preteses de convivència i de tertúlia
entre públic, músics i organitzadors. Tot plegat
ens deixar tant bon gust de boca que no serà
gens fàcil d'oblidar aquesta nit del concert de
primavera 2007.
Mil gràcies a tots i fins l'any que ve que, si a
Déu plau, hi tornarem.
Amics de la Sardana de Sitges.

Paella d’inici de temporada d’estiu
El diumenge dia 20 de maig, quasi 300 pradistes
es van apropar als jardins de l’Entitat per gaudir
d’una nova paella, en un acte ja tradicional que
any rera any marca l’inici de les activitats que es
traslladen de la sala del teatre als jardins.
Enguany si van ésser paelles d’arròs a diferència
d’anys anteriors, en la que s’elaboraven cassoles
d’arròs, coincidint amb el canvi de cheff al
rellevar Ivan Martínez a Manel Aleacar, qui
desprès de molts anys d’encertada direcció
cedeix la seva valuosa aportació fins ara.
L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcalde en funcions de l’Ajuntament, Jordi Baijet, varis
alcaldables, les Regidores també en funcions Carme Prat i Àngels Parés i la Pubilla de Sitges (i ex
del Prado) Bàrbara Vidal. L’àpat va resultar molt lluït i als postres es van sortejar diferents
obsequis que van ésser seguits amb molt d’interès.
La festa es va completar amb la tradicional Fira d’Artesans de l’Alimentació que ja s’ha convertit
en un tradicional acompanyant.
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Caramelles
El passat 25 de maig la colla de les Caramelles del Prado, vàrem fer el viatge a Pamplona amb
autocar, on vàrem estar-hi dos dies. La colla va presenciar el partit de hoquei patins on el patí
Sitges es jugava la seva última possibilitat de pujar de categoria i on la colla va fer possible que es
guanyés aquest partit on el Sitges perdia a 2 minuts del final i el vàrem guanyar a toc de gralles i
molta percussió i senyeres i les barretines, animant en tot moment. També vàrem recórrer com no
tot el recorregut dels “ENCIERROS” de San Fermín, pel famós carrer de la estafeta on a falta dels
Braus hi havien bones tasques dels típics pinxos. Tots junts vàrem fer un dinar de germanor a una
“sidreria” on amb el menú no li va faltar la sidra, cal destacar el bon comportament de la colla en
tot moment.

Cata de caves
El divendres dia 25 de maig va tenir lloc al jardí del Casino Prado una cata de caves de la marca
de l’Anoia Rimarts Cava.
Amb una assistència de mes d’una trentena de persones i en un marc idoni sota les moreres del
jardí, a les 7 de la tarda els responsables d’aquesta marca de cava van fer una exposició molt
interessant dels seus mètodes per l’elaboració dels seus productes incorporant a més un degorjat
en calent, fet de manera manual. Desprès els assistents que varen seguir molt atentament tot el
que els hi deien, van fer una cata de fins a quatre dels seus productes, des de un cava BN de dos
anys fins un BN de mes de quatre anys de criança.
Com a cloenda es va servir un aperitiu acompanyat de degustacions del cava tastat.

Mostra de joves intèrprets
El dia 26 de maig, es va celebrar al Teatre la segona sessió de la Mostra de joves intèrprets que
organitza, com ja fa vint-i-vuit anys, Joventuts Musicals de Sitges. En aquest cas prop de 150
alumnes de música de la vila de Sitges van interpretar amb diversos instruments, les obres que
han estat estudiant durant els últims mesos.

75è aniversari de la Penya d’Escacs
Presentació del llibre de la història
El dissabte 26 de Maig va tenir lloc a la seva seu social, la
presentació d’un llibre que recull la història de la Penya durant
aquest llarg període de temps.
L’acte va estar presidit per la Regidora de Cultura de l’Ajuntament
de Sitges Àngels Parés i el President de la Penya d’Escacs
Francesc González.
L’acte molt entranyable, va comptar amb la presència de quasi una
cinquantena de persones que van seguir molt atentament l’acte a la
vegada que adquirien un exemplar de l’esmentat llibre.
Va obrir l’acte Francesc González, desprès en Jofre Vilà, autor del
logotip del 75è aniversari, va actuar com a moderador presentant
als coautors del llibre: Ignasi Maria Muntaner i Antoni Ferret, que
van explicar seguidament el contingut i la tasca de recerca portada
a terme.
Va cloure l’acte la Regidora de Cultura Sra. Àngels Parés.
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Sopar de gala commemoratiu
El divendres dia 1 de Juny, va tenir lloc al Saló
Teatre de l’Entitat, un lluït sopar de gala com a
acte central del programa de celebracions.
El Sopar va estar presidit per l’Alcalde en
funcions de l’Ajuntament de Sitges Jordi Baijet
a qui acompanyaven en la taula presidencial, el
President de la Penya d’Escacs Francesc
González, el President i Vice-president de la
Federació Catalana d’Escacs Antoni Ayza i
Víctor Pont respectivament, el Vice-president
de la Penya d’Escacs
Joan Garcia i el
President de la Comissió organitzadora dels
actes Toni Ferret.
A l’acte van assistir quasi 120 persones que
omplien de gom a gom la sala del teatre.
L’excel·lent sopar va transcorre en un ambient
molt entranyable donat que hi eren presents
persones de vàries generacions que fan i han
fet història en la Penya durant els seus 75
anys.

Als postres i moderat excel·lentment per Antoni
Ferret, el Batlle i els Presidents de la Penya i la
Federació Catalana
van anar lliurant
reconeixements a tots els jugadors que en
diferents temporades han contribuït a pujar a
l’equip a la màxima categoria.
Un dels moments mes emotius de la vetllada va
ésser el lliurament de la copa de campió infantil
de Sitges de l’any 1936 a Rafel Marcet i Almirall
qui des de llavors restava pendent de dit
reconeixement. Tot seguit el President de la
Penya va recollir plaques commemoratives
lliurades per: l’Ajuntament, la Federació
Catalana d’Escacs, la U.E. Sitges, la Penya
Espanyolista de Sitges i del propi Casino Prado
a la seva emblemàtica secció.
Va obrir el torn de parlaments Francesc
González, desprès el President de la F.C.E. i
va cloure l’acte el Batlle en funcions Jordi
Baijet.

Participació en les Festes del Corpus
Enguany la Penya d’Escacs ha tingut un
destacat protagonisme en les Festes de
Corpus.
Li va estar concedida l’elaboració del
Monument del Cap de la Vila, per la qual cosa
se li va encarregar a Jofre Vilà el disseny d’un
projecte acord amb la importància de
l’esdeveniment.
Com no podia ésser d’altre manera va resultar
un lluït monument que: membres de la Penya,
alumnes de l’escola de dansa i ballet de
l’Entitat que dirigeix Sílvia Paretas, la Pubilla de
Sitges i destacats pradistes i personal de la

casa (no posem noms per no deixar-nos ningú),
van anar instal·lant en successives etapes (des
de tallar clavells, instal·lar fusteria i elaborar la
catifa) des de la tarda del dissabte dia 9 de
juny.
La catifa ha estat molt elogiada, el que suposa
una gran satisfacció al poder donar la Penya
d’Escacs, resposta a les expectatives
demandades.
També cal esmentar la gran satisfacció que ha
suposat per la Penya la concessió enguany, del
Premi a la Tradició Sitgetana.

Recordatoris de l’Aniversari
La Penya d’Escacs del Casino Prado a fi de realçar els
esdeveniments en els que està immersa per commemorar el seu 75è
aniversari, ha editat un llibre que recull la seva història des de 1932
fins ara.
També ha embotellat ampolles de cava Brut Nature que porten
incorporada una etiqueta de dit esdeveniment així com una placa
commemorativa.
Tothom que hi estigui interessat en adquirir qualsevol d’aquests
testimonis del 75è aniversari pot adreçar-se a les oficines de l’Entitat,
carrer Francesc Gumà 6-14 de Sitges.
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Programació
29-30 juny
1 juliol

tot el dia

Trobada de Capoeira

5 juliol

19 h
21 h

Espectacle de ballet flamenc

6 juliol

migdia

Col·laboració amb la I Festa de la Poesia de Sitges

7 juliol

21.30 h

Balls d’estiu per als Socis al jardí

12 juliol

19 h
21 h

Espectacle de ballet flamenc

14 juliol

21.30 h

Balls d’estiu per als Socis al jardí

22 h

Cinema a la fresca

16.30 h

33 Open internacional d’escacs Vila de Sitges

27 juliol

22 h

Disco carnaval 2008

28 juliol

22 h

Sopar a benefici de
l’Associació per la lluita contra el càncer

2 agost

22.30 h

Jardí - Concert de jazz - Joan Monné Nonet

2 agost

19 h
21 h

Espectacle de ballet flamenc

4 agost

21.30 h

Balls d’estiu per als Socis al jardí

9 agost

22.30 h

Jardí - Concert de jazz - Barcelona Jazz Orquestra

9 agost

19 h
21 h

Espectacle de ballet flamenc

11 agost

21.30 h

Balls d’estiu per als Socis al jardí

16 agost

22.30 h

Jardí – Concert de jazz - Jon Robles Quintet

16 agost

19 h
21 h

Espectacle de ballet flamenc

18 agost

21.30 h

Balls d’estiu per als Socis al jardí

24 agost

13 h

Aperitiu concert de Festa Major

24 agost

17 h

Cafè concert de Festa Major

24 agost

22.30 h

Ball de Festa Major
i presentació de la Pubilla 2007

27 agost

tot el dia

Marató de banc de sang

30 agost

19 h
21 h

Espectacle de ballet flamenc

17 – 26
juliol
18 – 26
juliol

“Ojalá pudiera”

“Ojalá pudiera”

“Ojalá pudiera”

(pendent confirmació)

“Ojalá pudiera”

(pendent confirmació)

“Ojalá pudiera”

(pendent confirmació)

“Ojalá pudiera”
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Taller de cuina
El passat dia 31 de maig es va celebrar l’últim taller de cuina de la temporada dedicat aquest cop
a la cuina lleidatana. Ara com cada any, es farà un parèntesi durant l’estiu i es reprendrà a partir
de setembre.
Es van elaborar diferents plats típics de les terres de Lleida com la cassola de tros, cargols a la
llauna i els autèntics bunyols de poma.
Hi va haver una assistència d’unes trenta persones que van gaudir de l’elaboració dels plats i
degustació tot regat amb cava Freixenet i vins de Bodegues Torres.

Fi de curs de la secció de dansa i ballet
El dia 9 de juny, el Saló Teatre de l’Entitat s’omplí de gom a gom per a veure l’actuació de fi de
curs de l’esplai de dansa que dirigeix Sílvia Paretas, on es va poder apreciar i gaudir de diversos
estils de dansa, des de el romanticisme de Giselle passant pel neoclàssic, jazz i danses regionals
d’arreu del mon.
Des d’aquestes línies, volem felicitar a totes i a tots els participants pel seu bon treball físic, artístic
i disciplinari. Moltes felicitats ballarines i ballarins.

Exposició de pintura curs 2006-2007
Com és tradició i un cop acaba el curs de pintura, els
alumnes presenten les seves obres a l’exposició que
enguany es va celebrar els dies 16 i 17 de juny.
És un plaer i una satisfacció comprovar l’alt nivell dels
alumnes del curs, amb les obres que exposen de gran
qualitat, que fa que sigui un orgull per l’Entitat el
disposar d’aquesta secció, brillantment dirigida pels
artistes Josefina Sala Brunet i Salvador González
Olmedo.

VII Trobada de plaques de cava
El diumenge dia 17 de juny al jardins de l‘Entitat va tenir lloc una nova trobada de intercanvi de
plaques que es celebra a Sitges cada any, darrerament al Casino Prado.
Des de les 10 del matí i fins quasi les 2 de la tarda en
un ambient molt animat tots els col·leccionistes van
canviar i comprar plaques de cava i cervesa.
També la Penya d’Escacs va aprofitar l’esdeveniment
per posar a la venda plaques commemoratives del seu
75è aniversari.
Cal felicitar al senyor Juan Cimorra per la seva
magnífica organització amb col·laboració amb l’Entitat
pradista.
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Revetlla de Sant Joan
El passat dissabte dia 23 de Juny a la nit, als jardins del Casino
Prado, va tenir lloc la tradicional revetlla de Sant Joan a la que
van assistir quasi 150 sòcies i socis que van gaudir d’una
agradable vetllada.
Van menjar coca amb cava i desprès va tenir lloc una lluït ball a
càrrec de la Swing Orchestra que es va prolongar fins quarts
de tres de la matinada.

Sap vostè que ...
Un costum molt antic en la festivitat del Corpus, que era instal·lar altars a cases particulars per el
descans de breus minuts del sacerdot que portava la Custodia, es va variar per fer-ne un de sol, al
centre més emblemàtic de Sitges, al Cap de la Vila, on des d’allí pogués el Sr. Rector impartir la
benedicció a tot el poble. Com que el projecte era ambiciós i de difícil realització, l’Entitat Foment
del Turisme que tenia cura de l’organització de les catifes de flors als carrers, va confiar el primer
altar al Cap de la Vila, a l’Associació Amics dels Jardins de Sitges, la qual va oferir la realització
del disseny de l’altar i la catifa de flors a Manuel Marí.
Al llarg dels anys, vàries entitats han estat encarregades d’aquesta tasca, i el Casino Prado
Suburense, ha col·laborat diverses vegades per mitjà de les seccions que depenen d’ella: “Gall
Groc” (1977), “Balls Populars” (1983) i la Societat, com Entitat (1988 i 2002 amb motiu del 125è
aniversari), i aquest any en que la “Penya d’Escacs” celebra el 75è aniversari, va vestir un altar
al·legòric i lluminós a gust de tothom.
Que per molts anys més, pugui la Societat Casino Prado Suburense, agafar la torxa d’aquesta
feina tant emblemàtica.
Antoni Mirabent

Espectacles de ballet flamenc
Durant els propers mesos d’Estiu tindrà lloc tots els dijous a la nit que no hi hagi programada una
altre activitat, espectacles de ballet flamenc. Dits espectacles titulats ‘Ojalá Pudiera’ es faran a la
Sala del Teatre del Casino Prado. Els dies programats son: 5 i 12 de Juliol; i 2, 9, 16 i 30 d’Agost.
La Junta Directiva vol agrair a Sala Vors la seva col·laboració a cedir-nos la sala tot i tractar-se
dels mesos d’Estiu.

Balls d’estiu als jardins
Donant resposta a peticions de diferents sòcies i socis de l’Entitat, la Junta Directiva ha programat
per aquest Estiu balls als jardins, pels seus socis i també per tots els sitgetans que vulguin
apropar-se. Dits balls es faran tots els dissabtes des les 9 ½ de la nit fins dos quarts d’1 de la
matinada, sempre i quan no hi hagi algun altre esdeveniment al jardí aquell mateix dia.
Les dates programades per Juliol son: les nits dels dissabtes 7 i 14. Les corresponents a l’Agost
serien: 4, 11 i 18 supeditats a que aquesta iniciativa tingui una resposta positiva.
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Comissió de carnaval
En motiu del proper Carnaval 2008 la Colla Fantàstic Show serà l'encarregada de dur a terme el
personatge de la Reina 2008, es per això que el dia 27 de juliol a les 22 hores es farà una gran
festa amb música disco i servei de barra, per poder minimitzar els costos del personatge, esperem
la presència i el suport de tota la gent de la nostra entitat per fer entre tots el millor Carnaval del
Món. Us hi esperem.

Gran Ball de l’Associació per la lluita contra en càncer
El divendres dia 28 de Juliol tindrà lloc a la nit, als jardins del Casino Prado Suburense, el gran ball
anyal de l’Associació de la Lluita contra el Càncer.
Es servirà un ‘lunch’ i seguidament i haurà una desfilada de models de la coneguda Boutique
Cabeli a càrrec de senyores i senyoretes de Sitges, la vetllada continuarà amb el tradicional
sorteig de diferents obsequis.
La festa clourà amb un lluït ball amenitzat per la Swing Orchestra.
L’Associació vol agrair la desinteressada i valuosa col·laboració de molts sitgetans i sitgetanes
així com diverses entitats de caire divers, la relació dels quals es donarà a conèixer properament
en altres mitjans.

Concerts de mitjanit al Port d’Aiguadolç
Ja ha tornat el Festival Internacional de Música “Concerts de Mitjanit”
de Sitges, que en aquesta 4ª edició, il·lumina de nou les nits d’estiu
amb la millor música clàssica, flamenc, jazz...
Enguany, la Fundació Cultural Port d’Aiguadolç, ofereix als Socis del
Prado, prèvia reserva telefònica al nº 938942600, la oferta consistent
en 2x1 en les entrades a tots els concerts.
Tota la informació del concerts és a www.concertsdemitjanit.com

Curs de pintura 2007-2008 exclusiu per a Socis/es
La durada del curs serà de setembre a juny. El curs constarà d’una classe setmanal de dues
hores, a triar entre els dies que s’impartiran les classes, havent de ser cada setmana el mateix dia.
No es podrà fer canvi de dia excepte per causes majors i s’haurà de comunicar a la Secretaria per
escrit amb la deguda antelació. Un dels dies serà exclusivament per a nens. La quota del curs
s’haurà d’abonar a l’inici del període escollit per cada alumne.
Quotes i períodes:
Període
Tot el curs
6 mesos naturals
3 mesos naturals

Import
170 €
120 €
65 €

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

