Nostàlgia, és el que estic sentint mentre escric això. Fa 10 mesos vaig ser presentada com a
Pubilla del Casino Prado Suburense, aquí va començar un any que ha estat ple d’emocions, de
moments i de sensacions inoblidables. Quan miro la banda del Prado penjada a la meva habitació
o quan la llueixo en els actes em sento extremadament agraïda, perquè aquesta banda és la que
m’ha fet de porta d’entrada en tot aquest món del pubillatge, tot el que he viscut és gràcies a
ella, i per tant us ho dec tot a vosaltres. Sense ella no hauria pogut arribar a rebre la banda
blanca que em proclamà com a Pubilla de Sitges, l’honor més gran per mi.
Pot semblar que la banda ha estat amagada sota la de Sitges però en cap moment l’he oblidat,
sinó que l’he intentat portar amb l’orgull més gran possible, ja que mai has d’oblidar d’on vens
per descobrir on vols anar. Per mi ha estat un regal poder gaudir de representar aquesta entitat
que m’ha vist créixer i que espero que ho segueixi fent per molts anys més. Perquè s’ha de cuidar
allò que és nostre i que ens fa diferents i únics, i crec que el Prado treballa incansablement per
això i ho fa amb excel·lència.
Vull donar les gràcies a tota la gent del Prado, a totes les pradistes i els pradistes, perquè en cada
acte que he anat, ja sigui el sopar de Dijous Gras, el dinar de Primavera passat per aigua, la
cantada de Caramelles, etc. M’he sentit com a casa, molt estimada i valorada per tots vosaltres.
No voldria acabar sense agrair, principalment a dos grups que m’ho han posat tot molt fàcil i
m’han ajudat en tot el que necessites. En primer lloc a la Junta del Prado per haver pensat en mi
i haver-me obsequiat amb aquesta gran oportunitat, espero haver complert amb les vostres
expectatives i haver dut el nom del Prado el més alt possible. I per últim, a la meva família,
pradista fins al moll de l’os, que m’ha fet costat amb tots els actes que he hagut de realizar a
Sitges i a arreu de Catalunya que no han estat pocs. Només em queda dedicar-li moltíssima sort
a la meva successora, estic encantada de passar-te el relleu!
Gràcies de tot cor! Visca el Prado!
Ona Almirall Mirabent, Pubilla del Casino Prado Suburense 2018

Gràcies. Gràcies per davant de tothom a la Marina i el Josep, per la confiança i l’oportunitat de
representar el Carrusel del Prado; ha estat un honor. I gràcies a tots els companys de pubillatge i
a l’equip de Foment. Per que el més important de l’any de pubillatge es gaudir- ho, i ells ho han
fet molt fàcil.
Martín Tribaldos, Hereu del Carrusel del Casino Prado Suburense 2018

L'any de pubillatge es un any únic, des del primer plor fins l'últim, tot es màgic e incomparable,
s'ha d'exprimir al màxim i viureu amb la família que es crea.
Susana Andreu, Pubilla del Carrusel del Casino Prado Suburense 2018

