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Salutació
Novament som a prop de l’esclat de joia que comporta la Festa Major a la
nostra Vila.
Son unes jornades molt especials que els vilatans viuen intensament i que
son admirades per tots els turistes i visitants que conviuen amb nosaltres en
aquestes dates.
El Casino Prado Suburense també s’afegeix a aquests dies de festa i felicitat,
oferint un Programa d’Actes que es detalla mes endavant i que espera sigui
del seu gust.
Les Juntes de l’Entitat volen desitjar a les seves sòcies, socis i a tots els
vilatans en general, una molt feliç Festa Major.

Festa Major
Com és tradició, el dia 24 d’agost, cap a la 1 del migdia, s’oferirà l’Aperitiu
concert amb l’actuació de la Banda de la Unió Musical del Carlet.
A les 5 de la tarda aproximadament, Cafè concert amb la Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona.
I per finalitzar els actes de Festa Major, a les 22.30 hores, tindrà lloc als
jardins de l’Entitat el Ball de Festa Major, acompanyant del tradicional Lunch
degustació amb cava brut nature i amenitzat per la Swing Orchestra.
Durant el transcurs del ball, es proclamaran les Pubilles del Casino Prado i
del Carrusel.
Es poden fer les reserves a la secretaria de l’Entitat, tel. 938940174, previ
pagament del tiquet, fins el dia 20 d’agost.
Els preus dels tiquets son 10 euros per als Socis i 12 euros per als Familiars.
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Programació
2 agost

22.30 h

Jardí - Concert de jazz - Joan Monné Nonet

2 agost

19 h
21 h

“Ojalá pudiera”
Espectacle de ballet flamenc

9 agost

22.30 h

Jardí - Concert de jazz - Barcelona Jazz Orquestra

9 agost

19 h
21 h

“Ojalá pudiera”
Espectacle de ballet flamenc

16 agost

22.30 h

Jardí – Concert de jazz - Jon Robles Quintet

16 agost

19 h
21 h

24 agost

13 h

24 agost

17 h

24 agost

22.30 h

“Ojalá pudiera”
Espectacle de ballet flamenc
Aperitiu concert de Festa Major
amb la Unió Musical del Carlet
Cafè concert de Festa Major
amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Ball de Festa Major amb la Swing Orchestra
i presentació de la Pubilla 2007

27 agost

tot el dia

Marató de banc de sang

30 agost

19 h
21 h

“Ojalá pudiera”
Espectacle de ballet flamenc

Open Internacional d’Escacs del 75è aniversari
Recentment ha finalitzat una nova edició, la XXXIII, de l’Open Internacional
d’Escacs ‘Vila de Sitges’, que organitza la Penya d’Escacs de l’Entitat.
Aquesta ha estat una edició molt especial ja que s’ha desenvolupat en un
any molt especial, ja que enguany la secció escaquista celebra el seu 75è
aniversari. Sembla que això també fos del coneixement dels jugadors, dons
ha hagut una de les participacions mes elevades de les darreres edicions,
161 jugadors d’arreu del mon.
Pel que fa a l’aspecte qualitatiu també ha estat molt actiu, ja que hem tingut 6
Grans Mestres i 11 Mestres Internacionals.
A la fi de les seves nou competides rondes ha estat vencedor el gran Mestre
de Ucraïna Víctor Moskalenko amb 7’5 punts
L’Entitat ha estat també molt ben representada amb la participació de fins a
12 jugadors de la Penya.
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Concerts de Jazz
Enguany, Joventuts Musicals ofereix un descompte a tots els Socis del Prado
del 50% en les entrades de tots els concerts de jazz que hi ha programats als
jardins de l’Entitat.

Espectacles de Flamenc
Col·lecció d’Art i Música de Barcelona, organitzadors dels espectacles de
ballet flamenc “Ojalá pudiera”, ofereix als Socis de l’Entitat, la oferta de 2 per
1 en les entrades de tots els espectacles programats per aquest mes d’agost.

Marató de donació de sang
Per tercera vegada es pretén que Sitges aculli aquesta campanya. Esperem
comptar amb una gran participació ciutadana i és per això que, el proper
dilluns 27 d’agost de 2007, de 10 del matí a 10 del vespre
(ininterrompudament), es podran realitzar donacions al Casino Prado
Suburense.
L’organització posarà el màxim de facilitats (activitats i regals, guarderia
gratuïta, refrigeri atractiu gratuït, flexibilitat horària, espai atractiu i cèntric,
ambient agradable, ampli desplegament de mitjans...) per donar l’oportunitat
als ciutadans de fer aquest gest solidari. Només cal tenir més de 18 anys i
pesar 50 quilos o més.
L’objectiu d’aquest acte és sensibilitzar sobre el greu problema de la manca
de sang, captar nous donants i aconseguir així un important nombre de
donacions durant aquesta jornada.
Per aquest motiu, l’organització de la Marató, el Banc de Sang i Teixits,
l’Ajuntament de Sitges, l’Associació de Donants del Garraf i el Casino Prado
Suburense, us fem arribar aquesta carta per animar-vos a participar, ja sigui
donant sang, fent difusió a tots els vostres amics i familiars o proposant
alguna activitat.
Si necessiteu més informació, podeu adreçar-vos al telèfon 902 170 257 (A/
Sta. Cristina Velasco o Sr. Josep Ma Planella).
Francesc Gumà, 6-14 · 08870 Sitges
Tel. 938940174 · Fax. 938943110
e-mail: casino.prado@arrakis.es
web: www.casinoprado.arrakis.es

