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Ara bé, ho hem fet, sempre amb la més absoluta responsabilitat i complint escrupolosament 
les indicacions marcades per les autoritats sanitàries -que si bé no sempre han estat 
enteses per tothom- era necessari complir pel bé de totes i tots. 
Agrair molt especialment a les responsables de seccions i col·laboradors la comprensió i 
adaptació a les noves mesures que anàvem rebent. 
Al davant se'ns obre una nova època de retrobament, i sortosament tenim una Entitat tan 
viva i dinàmica que continuarem els propers mesos amb una intensa activitat, amb noves 
propostes per tots els gustos. 
Com a novetats durant tot l'estiu, els diumenges, tindrem els Capvespres als 
Jardins de la nostra Entitat, en un espai que hem remodelat per passar una bona tarda amb 
amics. 
A finals d'agost, tindrem el tradicional sopar d'estiu amb un format més fresc, en el que 
torna el ball i que volem que sigui una festa a la vida. 
Al setembre arriba la IV edició del Festival Dona—Art en femení amb una proposta molt po-
tent i amb noves activitats que l'enfortiran, encara més. 
I a la tardor, a més del Cicle de Jazz, incorporarem un nou cicle: Clàssica al Prado. 
Tot això sense deixar de banda les projeccions de cinema, el Festival de Cinema, la progra-
mació teatral i l'activitat de les seccions. 
També us podem anunciar l'inici de noves activitats que ens permetran ser més 
participatius. 
En aquest sentit, i amb l'objectiu de saber les vostres preferències, rebreu una enquesta 
per tal que ens digueu que us agradaria que incorporéssim el 2023 i us demanem que ens 
retorneu omplerta tant per mail, web o físicament, 
Esperem que les noves propostes siguin del vostre interès, que ens acompanyeu i en gaudiu 
amb nosaltres. 
 
Bon estiu i bona festa major.  

Carme Artigas 
Presidenta 

SALUTACIÓ 

Benvolgudes sòcies i socis, 
 
A les portes d'una nova Festa Major que s'albira apoteòsica -
després de dos anys d'incertesa i malson- la normalitat sem-
bla que torna a les nostres vides. 
El Prado, com no podia ser d'altra manera, s'ha mantingut 
ferm en aquesta dura etapa i malgrat tot, ha continuat cele-
brant tots els actes que la pandèmia ens ha permès, per tal 
de mantenir la nostra Entitat,  
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 24 Agost   Vermut de Sant Bartomeu amb la banda  
 27 Agost   Sopar d’estiu, pubilles i hereus i DUUET DJ ’s 
 28 Agost   Capvespres als Jardins Cristina Bossa Nova 
 1-9 Setembre  Festival Dona—Art en Femení 

 23 Setembre  Vermut de Santa Tecla amb la cobla 
 2 Octubre  Vermut d’inici de les activitats del Prado 
 6-16 Octubre Sitges Fim Festival 
 14 Octubre  Cicle Tardor Terrassa Jazz Spirit  
 21 Octubre  Teatre “M’haurieu de pagar”, Jordi Prat Coll 

 28 Octubre  Cicle Tardor Big Mama Montse 
 28-30 Octubre Festival Catalunya – Irlanda 
 4 Novembre  Teatre “Des-Espera”, Les Impuxibles 
 5 Novembre  TEDxSitges 

 6 Novembre  Teatre: Del càos a l ’Extasi 
 11 Novembre  Cicle Tardor Irene Reig 
 18 Novembre  Teatre Buffalo Bill a Barcelona, Madaula i Sans 
 25 Novembre  Gala Premis Sitges 

 2 Desembre  Cicle Tardor Agustí Burriel 
 3 Desembre  Òpera 
 16 Desembre  Cicle Tardor Retrio + Jam Session 

 18 Desembre  El Gall fa Nadal 

 

AGENDA 
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Enguany, sense restriccions i amb una proposta que ampliem a nou dies intensos, podrem 

gaudir d’una diversitat d’espectacles protagonitzats per dones que acosten les artistes del 

nostre país al gran públic des de la interpretació, la creació, la direcció o altres rols tècnics. 

Us presentem a més dues novetats: el FEMIFILM Concurs de curts, per Instagram, i el Con-

curs Talent Gastronòmic en Femení, que pretenen visibilitzar les dones en els camps audio-

visuals i la gastronomia. Dansa, teatre, humor, música, literatura, cinema, gastronomia... 

Propostes per a tots els gustos a les que us convidem a venir i a gaudir-ne!  

Direcció Artística Festival Dona  

 

CINEMA:  

Femifilms: Concurs de curtmetratges en femení, mostra de curts guanyadors i finalistes de 

grans certàmens cinematogràfics, masterclass de publicitat . 

The Invitation: Projecció de la pel·lícula guanyadora del Sitges Film Festival del 2015. 

 

MÚSICA:  

Ritme al Carrer: la Banda Street Groove ens presenten dansa urbana als Jardins 

Vermut Musical: actuació als Jardins 

Sommeliers: la comunió dels instruments de corda amb piano, clarinet i veu 

 

TEATRE: 

Monopoli: Una partida divertida que reflexiona sobre la llibertat i el capitalisme. 

Under the pelucas: Sota cada perruca s’amaga un personatge diferent! 

Una noche con ella: Un recorregut pels últims 50 anys de la nostra història i de Loles León. 

Saldremos mejores: Les dues humoristes ens ensenyen com entenen elles el món. 

L’Oreneta: Drama contundent al voltant de la cançó “l’Oreneta”. 

 

GASTRONOMIA: 

Concurs Talent Gastronòmic en Femení als restaurants de Sitges amb xerrada de Carme 

Ruscalleda i entrega de premis del concurs al Teatre. 

FESTIVAL DONA 
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Aquest any, després de la pandèmia, hem augmentat la plantilla amb noves incorporacions! 
Unes posicions necessàries per adaptar-nos als nous temps i que permetran passar el llegat 
del Prado a les noves generacions. Esperem que cuidin i estimin la nostra entitat tant com 
ho han fet i seguiran fent aquells que sempre han estat al peu del canó, figures tan conegu-
des per tothom com són el Toni Tudela, el Francesc Piquer i el Dani Marcet. 

Aprofitem aquest espai per desitjar al Francesc Piquer una bona jubilació, que gaudirà a par-
tir del proper octubre. Agraïr-li els anys de treball a l’Entitat. Felicitats! 

 

Ens voleu conèixer? Doncs aquí teniu unes paraules dels novells: 

PERSONAL CASINO PRADO 

Ah! Tu ets el que poses la música? Exactament, no! Jo soc el que 
sonoritzo i il·lumino les obres de teatre, concerts i congressos. Jo 
estic al punt de trobada de la gent als concerts, al punt de la gent 
curiosa. Al punt on trobar algú per petar la xerrada. Sí! Soc tècnic 
de so, sempre m'he dedicat a l'audiovisual, sempre darrere, sem-
pre a l'última fila, sempre mirant entre caps per veure l'escenari. 
Però avui m'han demanat que faci un salt a la primera fila, pujar a 
l'escenari. Encantat de saludar-vos, perquè soc a l'última fila. Co-
mença l'espectacle!!       
          

 

Aquí l’Anna! Sóc la nova responsable de Comunicació. La meva mis-
sió?  

Fer arribar les notícies, novetats, activitats i sobretot l’esperit del Ca-
sino Prado per tots els canals possibles a socis i no socis. L’objectiu? 
Aconseguir que el Prado traspassi fronteres! Que vingui gent d’arreu 
a conèixer la nostra entitat i poble, que tenim moltíssim a oferir! 
M’encarrego de les xarxes, de la web, i de donar-vos la benvinguda a 
l’entitat a tothom que passa per secretaria. Encara no em coneixeu? 
Doncs aquí us espero!  

          
        Anna Checa 
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Aquest any ha sigut un any molt bonic per mi. He complert un 
somni, ser la Reina del Carnaval, ser la Reina Prado. Es un or-
gull per mi, es la meva casa i els hi estic molt agraïda a totes 
aquelles persones que han confiat en mi. Aqui he crescut, m’he 
format, he après tant de la dansa com de la vida, he trobat 
persones que son família i mai ho oblidaré. Començo una nova 
etapa professional i personal, però sempre portaré el Prado i 
totes les seves persones al meu cor. Tornar a casa sempre em 
farà feliç. Gràcies Prado! 

CONVERSES 

SOL TUTUSAUS 
Reina Carnaval de Sitges 2022 

Moltes gràcies per tota la vostra ajuda i interès! Esperem 
que la contribució de tots pugui, d'alguna manera, alleu-
gerir el sofriment i patiment del poble ucraïnès. 
 MELANI MESTRE 

Director Orquestra JOFICAT 
Promotor Música per la Pau  

https://forms.gle/oPvNEpw5Zk818sDM7
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ACTIVITATS CASINO PRADO 
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ACTIVITATS CASINO PRADO 
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"Amb aquestes línies vull agrair a l'entitat que m'ha 
permès viure aquesta experiència que mai oblidaré. He 
tingut l’oportunitat de gaudir des d'un altre punt de vista 
les festes de Sitges junt amb els meus companys d'altres 
entitats. M'emporto uns records inoblidables i uns grans 
amics. Espero haver representat la meva entitat el millor 
possible i ha sigut un orgull poder ser la pubilla del Ca-
sino Prado Suburense". 

Carla Baqués 

LES NOSTRES PUBILLES I HEREU 

Un any més ens hem d’acomiadar de les nostres pubilles i hereu agraint la gran feina feta 
en honor a les nostres tradicions i la cultura catalana. Des de Prado i Carrusel  traslladar-
vos un fortíssim agraïment i un sincer arreveure!  

Com a pubilla del Carrusel 2021 només tinc paraules 
d’agraïment a la Marina i al Prado per poder fer possible l’ex-
periència viscuda. 
         
       Clara Roig 

Moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat de representar 
el Carrusel com a Hereu. Ho he gaudit al llarg de tot l'any amb 
la gran companyia de la meva pubilla la Clara. És tot una ex-
periència única i inoblidable plena de records i bons amics 
que t'emportes per sempre. 
         
      Edgar Castellanos 
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És evident que és un pas endavant respecte ser una pubilla de títol local, doncs implica més 
responsabilitats, com ara parlar en nom del pubillatge (i per tant dels joves) en diferents ti-
pus d’actes, treballar per fer iniciatives, per fomentar i cohesionar el pubillatge i tenir l’agen-
da plena de gom a gom. Ara bé, suposo que és evident i que tot això es veu compensat per 
la gran quantitat d’experiències i de privilegis que et regala la banda quatribarrada: des de 
ser rebuda pel MHP de la Generalitat al Pati dels Tarongers el dia de Sant Jordi, fins a formar 
part de la comitiva de la núvia al casament de la llana de Ripoll, passant per sortir d’una pla-
taforma sotaterra amb pastís gegant a la proclamació del pubillatge olotí. Per no parlar de 
com d’afortunada em sento per tenir l’oportunitat de viure tot allò que la pandèmia no ens 
va deixar celebrar quan vaig ser la representant del Prado i de Sitges.  
Voltant tant per Catalunya he descobert que hi ha tants tipus de pubillatge com pobles té 
Catalunya. I puc afirmar, sense por a equivocar-me, que a Sitges tenim el pubillatge més fort 
de tot el país. I no es perquè sí: és el resultat del gran suport que rep el pubillatge des de to-
tes les vessants de la nostra societat. Especialment, de les nostres entitats, que lluiten any 
rere any per continuar amb aquesta tradició i per acompanyar-nos i comptar amb nosaltres 
en tots els esdeveniments que es fan a l’any. Perquè si les entitats no creuen en l’aposta que 
fan cap al pubillatge (i, per tant, cap els i les joves de la vila), ningú més ho farà.  
Gràcies, Prado, per cuidar de mi i per cuidar del pubillatge.  
 
La vostra pubilla del Prado 2019 .      Marta Ferret 

LES NOSTRES PUBILLES I HEREU 

Descriure la meva vivència com a pubilla de Sitges, a dia 
d’avui encara em suposa un repte, però descriure la que 
encara és la meva vigència com a pubilla de Catalunya, 
encara ho és més. En primer lloc, perquè és més fàcil fer 
balanç des de la perspectiva. I en segon lloc, perquè a dia 
d’avui encara em qüestiono sovint que significa i que im-
plica representar aquest títol i no em paro de preguntar: 
ho estaré fent be? Què hauria de fer una pubilla de Cata-
lunya en aquesta situació? 
En qualsevol cas, m’agrada descriure aquesta experiència 
com un “màster intensiu en cultura catalana” d’on n’inten-
to extreure el màxim i aportar-hi tot el que puc. És una 
barreja de sentiments, experiències, amistats, aprenentat-
ge i molta, molta estima cap al territori, la seva cultura i la 
seva gent.  
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ESPLAI D'ESCACS D’ESTIU 
 
Del 4 al 15 de juliol va tenir lloc als jardins del Prado aquest Esplai, amb una participació rè-
cord amb 26 inscrits, des dels 6 als 14 anys, en un enfocament basat en jugar partides.  
En la segona setmana es jugà un campionat, que fou guanyat per Tristan Esteras, en la cate-
goria dels grans i per Òscar Sánchez en la dels més petits. 

SECCIONS: LA PENYA D’ESCACS 

Guanyadors del campionat infantil durant l’Esplai d’Escacs d’estiu. 

PARTIDES SIMULTÀNIES DURANT L’OPEN INTERNACIONAL D’ESCACS 2022 

El Gran Mestre Yuri Drozdovskij durant les simultànies. 



 

 Página  15 

              46è OPEN INTERNACIONAL D’ESCACS “Vila de Sitges” 
 
Del 22 al 30 de juliol tingué lloc una nova edició d’aquest tradicional open internacional, de-
gà a Catalunya, amb la participació de més de 180 jugadors (26 dels quals del nostre club), 
de més de 20 països, que tornaren a omplir el saló teatre, i la sala Jofre Vilà, fent que l’entitat 
pradista tornés a respirar escacs durant nou dies, després de les cancel·lacions dels anys 
2020 i 2021. 

Després de les 9 rondes reglamentàries, el guanyador en el Grup A, fou el Mestre Internacio-
nal anglès Clarke Branson, principal favorit a priori, ja que començava amb el ranking més 
alt de tots els participants. En aquesta categoria, el millor jugador local fou Lawrence Webb, 
que quedà 15è, amb 5,5/9. 

Pel que fa al grup B, el guanyador fou el jugador madrileny i principal favorit Manuel Gómez, 
amb número ú del ranking inicial, mentre el millor jugador local fou Leo Gardner que finalit-
zà en el 15è lloc, amb 6/9.  

L’acte d’entrega de premis fou presidida per la presidenta del Casino Prado, Sra. Carme Arti-
gas, el president de la federació catalana d’escacs Sr. Pepo Viñas i pel regidor d’esports de 
l’il·lustríssim ajuntament de Sitges, Sr. Jaume Monasterio.  

També, com una activitat paral·lela, el dissabte 23 de juliol, el Gran Mestre ucraïnès Yuri 
Drozdovskij. ex-campió d’Europa d’escacs ràpid, i amb un impressionant elo de 2616,  oferí 
una exhibició de partides simultànies, enfrontant-se a 18 jugadors, majoritàriament locals, 
guanyant totes les partides 

SECCIONS: LA PENYA D’ESCACS 

Podi grup A, amb Clarke Branson com a guanyador. 
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LA CARTELLERA 
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Enguany torna a ser any de celebracions i desde el Prado volem felicitar a l’Esglesia de Sit-
ges pels seus 350 anys, als Gegants Vells que en compleixen 125, al Drac de Sitges i a en 
Patufet pel seu centenàri i al ball de les cintes pels 25 anys. A tots ells i a tota la resta de ba-
lls que conformen el nostre patrimoni popular els hi desitgem una llarga vida, que serà re-
flex de la salut de la nostra festa. 
Però veureu, ja amb la portada d”aquest butlletí, que  fem un reconeixement especial a la 
nostra Fera Foguera, el nostre Drac,  tant vinculat al Prado a travès del molts dels seus caps 
de colla i de nombrosos dels seus  portants, que han portat també  el Gall al cor. 
 
A tots ells per molts anys!! 

ANIVERSARIS 
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LEANDRO BARBAROUX 
 
Leandro Barbaroux, soci infantil de la nostre Entitat ha participat en l’elenc artístic de la fa-

mosa òpera de La Flauta Màgica , el passat mes de juny al Gran Teatre del Liceu, sota la icò-

nica producció de Davids McVicar. Conte infantil per a alguns, profunda meditació sobre la 

vida i la mort per a uns altres, l'òpera de Mozart és una obra referencial, però també l’espai 

on el compositor va expressar les seves profundes creences espirituals.  Així, en l’obra reu-

neix les principals preocupacions de la Il·lustració i del segle XVIII: educació, moral, religió, 

cultura, natura...  

STAGE DE DANSA A MONTOLIU DE SEGARRA 

Un grup d'alumnes de l'Esplai de Dansa va gaudir d'uns dies inoblidables al municipi de 

Montoliu de la Segarra. Dansa, música, jocs i companyerisme van ser els objectius princi-

pals que es van dur a terme en aquest Stage. Des de la direcció de L'Esplai volem agrair a 

totes les famílies dels nois i noies per confiar en nosaltres. 

ELS PETITS DE LA CASA 

Des del Casino Prado volem feli-

citar a Leandro i animar-lo a que 

continuï formant-se a l’Esplai de 

Dansa i agrair-li que sigui un am-

baixador del nom de Sitges al 

Gran Teatre  del Liceu.  
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A PINTAR! 
A

utora: N
úria Fortuny 



 

 


