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Dia Mundial de la Poesia 2012
a Sitges

El proper diumenge 25 de
març una nova edició del
Concurs de Mestres
Xatonaires al Casino Prado

La Cava del Retiro, 18 de març de 2012, 19.30 h.

De les 10 del matí a les 6 de la tarda s’instal·larà
davant dels jardins del Prado la tradicional fira
artesanal d’alimentació
POESIA I MÚSICA
amb la participació de
Carles Arola
August Bover
Santi Borrell
Teresa Costa-Gramunt
Joan Duran
Òscar Ferret
Xavier Gimeno
David Jou
Pip Manley
Vinyet Panyella
Susanna Rafart
Florenci Salesas

Cèlia Sànchez-Mústich
Mireia Vidal-Conte
… i d’altres...
La Societat Recreativa El Retiro segueix
compromesa amb la cultura i els nostres
escriptors i convida els sitgetans a una sessió
extraordinària del seu Cicle de Poesia a la
Cava, aquest diumenge al vespre. Organitzant
aquesta vetllada poètica i musical, l’entitat de
la lira se suma, com ja és tradició, a les celebracions del dia Mundial de la Poesia que
impulsa la Institució de les Lletres Catalanes i
Unescocat. Una nova oportunitat de viure de
prop la poesia, els poetes, la música i la cultura en majúscules.

Vine a la Iª Festa de la Primavera
del Cau!
El proper 24 de març, per donar un bon inici
a la primavera, l'Agrupament Escolta i Guia de
Sitges celebrarà la 1ª Festa de la Primavera a la
Plaça Catalunya per a
tots els infants, joves i
adults del poble.
La temàtica de la
festa anirà relacionada
amb les arrels del moviment Hippie, nascut a la
dècada dels 60, amb
l'objectiu de recordar i
rememorar els valors de
la pau, la convivència,
l'art com a mitjà d'expressió, la llibertat, el
respecte i l'ecologia.
Creiem en la importància d'aquests valors
per millorar la societat
actual i la nostra relació
amb el medi ambient,
tenint en compte que
l'ésser humà ha d'aprendre a adaptar-se al medi
i no a transformar-lo per
poder viure-hi més còmodament.
Tothom que vulgui participar-hi, està convi-

dat a fer-ho!
A la 1a Festa de la Primavera del Cau, hi
haurà moltes activitats, jocs del cau i d'arreu
del món, música d'ambient i en directe (amb
el grup de música celta
tradicional
catalana
Moixaina),
divertits
tallers de graffiti, circ i
textures, dinàmiques
molt diverses, una gimcana d'orientació, xocolatada, racons pels més
petits, exposicions fotogràfiques a càrrec de
l'Agrupament i de Laia
Campllonch, taller de
música, i extrajobs fets
pels nens i nenes del
Cau i moltes sorpreses
més!
No dubtis en passar
una gran i divertida
tarda el dissabte 24 de
Març amb els escoltes i
guies de Sitges! T'hi
esperem entre les 17h i les 20.30h.
Sempre a punt i bona ruta!

En la recta final de la temporada del xató, un any més, i ja
en són 21 edicions, el Casino Prado acollirà el Concurs de
Mestres Xatonaires, organitzat per la mateixa entitat centenària i dividit en les categories infantils i seniors.
Els seus jardins, a partir de les 11 hores, serà l’escenari
d’una competició en la que s’espera el màxim de participants,
que gaudiran d’un ambient festiu. El jurat, integrat per diferents vessants del món de la gastronomia i també del Casino
Prado, decidiran el seu veredicte a partir de la presentació i el
resultat final, amb la combinació acurada dels seus ingredients.
En finalitzar el concurs i anunciar els esperats guanyadors,
hi haurà una degustació gratuïta per al públic.
Coincidint amb el Concurs, en el mateix Casino Prado, a la
zona del carrer davant dels jardins pradistes es celebrarà la fira
d’artesans i alimentació, on es podran adquirir productes ben
variats de la màxima qualitat, i que es podrà visitar des de les
10 hores a les 18 hores.
Albert Roca

CURSOS INTENSIUS
Matins de 10 a 12,30 h.
o
Tardes de 18 a 20,30 h.

