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Consumiu 
productes locals  
i de temporada 

Cooperativa Agrícola  
del Prat de Llobregat

a tornem a estar a les portes de la Fira 
de la Raça Prat. Com sabeu, som en un 
món globalitzat, on els productes agrí-
coles ja no coneixen l’estacionalitat. 
Fins i tot trobem cireres per Nadal...
Per aquest motiu, el pagesos i page-
ses del Prat i de la nostra comarca volem demanar-vos que consumiu productes de temporada 
i conreats a la nostra comarca. Aquests productes s’identifiquen com a producte fresc del Baix 
Llobregat, Carxofa Prat (estem pendents de l’aprovació de la IGP Carxofa Prat per part de la Unió 
Europea), Productes de proximitat, Productes de Km 0.
Segur que ho heu sentit anomenar als mitjans de comunicació. Quin valor té el consum d’aquests 
productes? Doncs la garantia de frescor, perquè des del moment de collir-los fins el moment de 
consumir-los han transcorregut poques hores. Perquè han estat cultivats amb mètodes agronò-
mics, respectuosos amb el medi ambient i el nostre entorn.
I per assolir aquets paràmetres hem signat una carta d’usos i obligacions certificats per tècnics 
de l’ADV (Agrupació de Defensa Vegetal) amb conveni amb el Parc Agrari del Baix Llobregat. I 
per donar-vos a conèixer qui són els pagesos o agrupacions que produeixen aquestes fruites i 
verdures des del Parc Agrari s’ha posat en marxa la pàgina web www.elcampacasa.com, des 
de la qual podreu posar-vos en contacte directament amb els productors i productores i fer la 
comanda sense intermediaris. Esperem que aquesta proposta us hagi animat a consumir aquests 
productes més sans i sostenibles. Bona Fira a tots i a totes.
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Cada any, nous reptes 

Lluís Tejedor 
L’alcalde

mb 37 edicions de la Fira Avícola, sembla complicat poder explicar novetats, organitzar 
activitats innovadores, actualitzar formats i oferir imatges modernes. Però any rere 
any penso que ho aconseguim. Al voltant d’uns galls, sempre altius, elegants i bonics, 
es crea un univers que cada edició es reinventa, segueix nous camins i busca nous 
horitzons. Amb tots aquests ingredients i l’esforç de tots els implicats, hem aconseguit 
que la Fira Avícola Raça Prat s’hagi convertit en un esdeveniment de referència no 
només per al nostre municipi, sinó també per a molts visitants de l’àrea metropolitana. 
Aquest any l’Associació de Criadors de Pollastre i Capó Raça Prat celebra els seus 
primers 25 anys d’història. A tots els seus membres els devem el treball,  
la dedicació i l’afecte amb què han fet del nostre pota blava un producte de qualitat, 
preat i valorat. A tots ells i elles, els dono les gràcies i els convido a continuar treballant 
amb el mateix entusiasme.
A la feina de l’Associació de Criadors, cal sumar-hi la implicació de les associacions de 
restauració del Prat, que amb el seu particular tractament del pollastre i la carxofa estan donant personalitat pròpia a la gastronomia local.
Tots aquests ingredients estan propiciant que la carxofa Prat i el pollastre Prat formin part de la riquesa i la singularitat del delta del Llobregat  
i s’hagin consolidat com a productes de mercat de qualitat agroalimentària.
Però la Fira no s’acaba aquí, recordeu que és també punt de trobada de les entitats pratenques, a la Mostra d’Entitats, i que la Fira Comercial  
és un excel·lent aparador per al comerç del Prat. 
A més a més, us aconsello que passeu per l’estand municipal, on qui ho vulgui fer podrà formar part d’un fotomosaic de la gent del Prat; i també 
que estigueu atents al que succeirà a l’esplanada de Cal Gana, perquè hi haurà una sorpresa molt ballable. Molt bona Fira a tothom!

P

Orgull pota blava 

Associació de Criadors  

de Pollastre i Capó del Prat 

er a l’Associació de Criadors, el 2010 ha estat un any ben 
especial: per la celebració del nostre 25è aniversari i per la 
concessió del premi Ciutat del Prat 2010, que hem rebut 
en reconeixement a la tasca col·lectiva que desenvolupem per promoure i conservar el pota blava. Des d’aquestes línies volem reiterar el nostre 
agraïment a totes les persones que ho han fet possible. Els pollastres i capons de la raça Prat han estat des de sempre, i encara ho són, 
un actiu importantíssim de la pagesia local i, per extensió, amb el temps ho han acabat essent del conjunt de la ciutat.
Per a nosaltres és una enorme satisfacció poder afirmar que avui és ben difícil trobar un pratenc que no se senti orgullós dels pota blava, 
o bé que no visiti l’exposició dels millors exemplars de l’any, que es pot contemplar en el marc de la Fira Avícola.
Sempre hem dit que, per a nosaltres, la Fira és la fita més important de tot l’any. És ben bé com aquella nit que es repeteix cada any al món del
cinema i en la qual es poden veure les cares més conegudes de les pel·lícules desfilant per una catifa de color vermell. Només que qui desfila per davant
dels nostres ulls són unes aus magnífiques, que tenen un plomatge lluent i variat, unes arracades blanques ben vistoses i unes cues majestuoses.
Pel que fa al futur, ens complau compartir amb tots vosaltres la concreció definitiva d’una vella aspiració de l’Associació, que no és altra que la 
posada en marxa d’un projecte que ens permetrà mostrar de forma oberta el funcionament d’un galliner, perquè tothom qui ho desitgi pugui 
veure en viu com es crien els nostres pollastres en el seu medi. Gràcies a l’Ajuntament del Prat, creiem que aquesta nova proposta serà una 
realitat al llarg del 2011. Mentrestant, els pollastres i capons esperen la vostra visita sota la llum dels focus, vestits de gala.

Criadors  
i criadores 
premiats 
l’any passat.



Punts de venda
Punts als mercats del Prat, on podreu comprar pollastre i capó pota blava

[ Polleria de la Granja Torres. Mercat municipal. Parada 12 Tel. 934785427

[ Polleria Mercè. Mercat municipal. Parada 11 Tel. 676830820
[ Polleria Antònia. Mercat municipal. Parada 9 Tel. 934786682
[ Polleria Guillermina. Mercat municipal. Parada 15 Tel. 934787611
[ Polleria Mati. Mercat Prat Marina Tel. 934787872
[ Polleria Nuri. Mercat Remolar. Parada 24 Tel. 656767662
[ Polleria Pilarica. Mercat Prat Marina. Parada 16 Tel. 630757049
[ Polleria Gloria. Mercat Remolar. Parada 34 Tel. 606160144
Durant la Fira, podreu comprar pollastres i capons a l’estand del Consell 
Regulador del Pollastre i Capó del Prat (www.pollastredelprat.org)

Principals criadors del Prat
Criadors Masies
[ Valentina Guisado i Arnaltes Cal Mià
[ Manuel Torres Cárdenas Granja Avícola Torres
[ Francesc Casas i Llagostera Cal Miquel del Quico
[ Joan Vives i Balletbó Cal Roc
[ Montserrat Español i Serra Cal Peret del Serra
[ Joan Pujals i Portillo Cal Senyoret
[ M. Teresa Malet Sabadell Cal Malet
[ Antonio Escuín Blanco Cal Pati
[ Rafael Montané Pujals Cal Ramonet del Nara
[ Joan Salom Sanfeliu Cal Salom

Ingredients
(Per a 6 persones)

Per al pollastre
[ ½ pollastre del Prat
[ 1 ceba mitjana
[ 1 porro
[ 2 pastanagues petites
[ 100 cl de vi ranci
[ ½ litre d’aigua
[ ½ branca de canyella
[ 1 fulla de llorer
[ 6 figues
 
Per a les molles de pa
[ 80 gr de pa sec
[ 40 gr de trompetes de la mort 
deshidratades
[ 1 gra d’all
[ 50 cl d’oli d’oliva verge
 
Per a l’escuma de carxofes
[ 3 carxofes
[ 100 cl de nata líquida
[ 1 barra de pa congelat cru  
de 30 cm aproximadament

Cilindre de pa farcit de pota blava 
amb escuma de carxofes

Elaboració
Cuineu tots els ingredients del pollastre en una olla exprés durant 1 h aprox. Passat aquest 
temps, comproveu si el pollastre és cuit i si no ho és, continueu coent-lo fins que la carn sigui 
tova. Desosseu-lo i reserveu-lo.  
per fer el cilindre de pa: talleu la barra de pa a màquina, al llarg, en làmines fines de 3 
o 4 mm i enrotlleu-les en un tub d’acer prèviament folrat amb paper sulfuritzat perquè no s’hi 
enganxi. Coeu-lo al forn durant 5 minuts a 170º fins que quedi lleugerament daurat.
per a la crema de figues:  cuineu les figues en un almívar (70% agua / 30% sucre) durant 
15 min. Tritureu-les i reserveu-les. 
per a l’escuma de carxofes: bulliu les carxofes amb aigua i julivert fins que siguin 
toves, tritureu-les i passeu-les pel colador xinès. Incorporeu-hi la nata i rectifiqueu-ho de sal 
i pebre. Fiqueu-ho tota la barreja dins del sifó (si no en teniu, bateu la nata fins que quedi 
semimuntada). 
per a les molles de pa: tritureu el pa a la picadora, no el deixeu gaire fi. Confiteu un gra 
d’all amb l’oli d’oliva, salteu-hi les trompetes de la mort, netes de sorra i tallades molt fines, i tot 
seguit incorporeu-hi el pa, bateu-ho i salpebreu-ho tot. 
Muntatge i presentació: Salseu el plat amb la crema de figues i ompliu el cilindre de pa 
amb els trossos de pollastre i verdures, tot tallat ben fi, aboqueu l’escuma a la part superior del 
cilindre i,  per acabar, empolvoreu-ho amb les molles de pa i les trompetes de la mort.  

Recepta de Virgilio Contero del Restaurant Rustic & Co, del Prat de Llobregat 

[ OIAC, Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana Tel. 933794544 
oiac@elprat.cat
[ Centre de Promoció Econòmica (CPE). Tel. 934786878 
firacpe@elprat.cat

Per 
saber-ne
més...

[ Estand de l’Associació de Criadors al recinte firal Tel. 934793845
[ Consell Regulador del Pollastre i Capó del Prat www.pollastredelprat.org
[ El Prat Ràdio (91.6 FM) www.elpratradio.com 
[ www.elprat.tv
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El cartell de la Fira d’enguany és 
obra de la pratenca Berta Xirinachs. 
Tot i que la pintura és la seva prin-
cipal dedicació, Xirinachs també 
aborda altres disciplines com la 
direcció artística de muntatges 
teatrals. Xirinachs, que ha estat 
inclosa recentment per la Funda-
ció Vila Casas en la llista dels 45 
millors artistes de l’Estat, exposa a 
Torre Muntadas fins al 6 de gener.
El cartell de la Fira és un collage 
on l’intens vermell del fons, que 
representa la tanca de fusta d’un 
corral, contrasta amb el groc del 
blat de moro i els blaus del po-
llastre. “La millor representació 
d’aquest animal és veure’l en 
directe caminant per un corral”, 
assegura ❧

L’Associació de Criadors
publica un receptari

L’Associació de Criadors de Pollas-
tre i Capó del Prat compleix enguany 
els seus primers 25 anys d’existència.  
Per celebrar aquesta xifra tan rodona, 
l’associació ha decidit publicar un re-
ceptari on es recullen 25 receptes de 
cuina amb pota blava, tantes com els 
anys de vida de l’entitat.

Durant aquests 25 anys, l’Associació de 
Criadors de Pollastre i Capó del Prat ha 
desplegat força treball i il·lusió en la tasca 
de mantenir i conservar la raça de pollas-
tre Prat. Una tasca en la qual, no cal dir-
ho, se n’ha sortit de manera excel·lent.

Tradició i creació
El receptari recull 25 propostes per cui-
nar el pota blava, que van des de les 
maneres de preparació més tradicio-
nals fins a les més creatives i procedents 
d’arreu el món. Totes elles suggereixen 
un excel·lent punt de trobada i de plaer 
a taula gaudint del pollastre del Prat.
Si voleu un exemplar d’aquest recepta-
ri el trobareu a l’estand que l’Associació 
de Criadors de Pollastre i Capó del Prat 
tindrà a la Fira Avícola d’enguany ❧

www.pollastredelprat.com

Berta Xirinachs, autora
del cartell d’aquest any
L’artista exposa actualment a Torre Muntadas

Xirinachs fa una divertida representació del pollastre, al seu estudi del carrer de Ferran Puig.

Per celebrar el seu 25è aniversari

Portada del llibre de receptes.
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Enguany, la 4a edició de la campanya 
“A la Fira, el pota blava a taula”, que té 
lloc en el marc d’activitats de la 37a Fira 
Avícola de la Raça Prat, aglutina a 35 res-
taurants de la nostra ciutat.

Any rere any la restauració local s’ha 
anat sumant a una campanya que té 
com a  protagonista el pollastre pota 
blava i que ens permet gaudir d’una 
oferta gastronòmica molt variada als 
establiments de la ciutat, amb receptes 
molt elaborades, tapes i platillos que 
posen en valor el pollastre del Prat.

L’Ajuntament del Prat promou aquesta 
campanya amb la col•laboració del Con-
sell Regulador de la IGP Pollastre i Capó 
del Prat i de les associacions de restau-
ració Agt (Associació Gastronomia i 
Turisme) i Aleop (Associació de Locals i 
Empreses d’Oci del Prat) ❧

Pollastre  
i carxofa, 
salut i plaer 
a taula

Imatge de la recepta de la pàgina 4.

Per setè any, la Fira organitza una jor-
nada tècnica amb persones expertes 
que debaten i exposen coneixements i 
procediments. Dijous 2 de desembre al 
matí, el Centre de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament acull la jornada sota el 
títol “Pollastre pota blava i carxofa Prat. 
Salut i plaer a taula”.

A la jornada s’hi exposaran ponències 
sobre la qualitat organolèptica i nutri-
cional del pollastre del Prat i la seva ali-
mentació i criança, basada en una die-
ta tradicional enfront de les industrials 
d’engreix d’alt rendiment. Una taula ro-

dona que versarà sobre el pollastre i la 
carxofa del Prat com a aliments frescos i 
de proximitat per a una cuina de quali-

tat, alhora que es presentarà el receptari 
del qual us hem parlat en la pàgina an-
terior ❧

El pota blava 
a taula

Hi participen 35 restaurants

Restaurants participants
adherits a la campanya  “A la Fira, el pota blava a taula” 

[ Álamo 934786262 c. Riu Túria, 10
[ Cal Ramon 933709912 c. Pablo Neruda, 56
[ Casa Alcaide 933791012 c. Nicolas Maria Urgoiti, 16
[ Catalunya y Aragón 933702250 c. Crtra. de la Bunyola, 46
[ Celler All i Oli 933790349 c. Ferran Puig, 36
[ De L’Isma 933700503 c. Moreres, 113 
[ Del Parc (Parc Nou) 933706008 Carretera de la Platja, Km. 0,5 
[ Dolmar 934787731 c. Castella, 33
[ Duit’s 933792177 av. Pompeu Fabra, 50
[ El Cortijo 933793554 c. Estany de la Magarola, 5 - 7
[ El Gall i la Gallina 933789938 pl. Vila, 10
[ El Pati Blau 934787731 c. Esplugues, 49
[ El Porxo de la Maria 934789687 c. Begues, 26
[ El Regust 934783271 c. Narcis Monturiol, 24
[ El Zurito 934795200 av. Pompeu i Fabra, 50
[ Guijarro 933794155 ptge. Felip Trapero, 11
[ La Lluna en un Cove 933703852  c. Federic Soler, 48
[ La Lola 600700534 c. Eusebi Soler, 1-3
[ La Masia de l’Acadèmia   934791616 Autovia de Castelldefels  
  Sánchez Casal  (C-31), Km 191”
[ La Moreneta 933796260 av. Onze de Setembre, 291
[ Mar i Muntanya 934783423 c. Sarajevo, 12
[ Mesón Galicia 934781014 c. Matagalls, 3
[ Ona Nuit 607515175 c. Joan Cirera i Pons, 13-15
[ Onuba 934791020 av. Onze de Setembre, 116
[ Pau Casals 934780157 pl. Pau Casals, 1
[ Peter Pan 934783825 av. Onze de Setembre, 255
[ Pizza al Toc 933789659 c. Frederic Soler, 12
[ Renaissance Barcelona Airport Hotel 933783200 pl. Volateira, 3
[ Rustic & Co 933701403 c. Castella, 33
[ Sinfonia (Hotel Ciutat del Prat) 933788333 av. Remolar, 46
[ Spoon 933741422 c. Maurici Vilomara, 22
[ Tryp Barcelona Aeropuerto 933781000 Parc de Negocis Mas Blau 2
[ Txapó 933789634 c. Frederic Soler, 28
[ 2 de Vins 934793616 c.  Caldetes, 10-12
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una fira amb molt de gust

A la Fira hi podrem visitar el pavelló 
avícola, agrícola i ramader, admirar 
l’exposició d’aviram de la raça Prat, 
la mostra de productes agrícoles i la 
de cavalls de tir. I també l’estand de 
l’Associació de Criadors, que enguany 
compleix el seu 25è aniversari.

La 23a Mostra Comercial, un fira mul-
tisectorial amb més de 2.100 m2, aco-
llirà unes 70 empreses comercials i de 
serveis, estands institucionals i agents 
del territori, les empreses municipals, 
la Porta del Delta, les associacions de 
comerciants a l’estand del Consell Mu-
nicipal de Comerç, els mercats del Prat, 

un espai de venda de productes de 
qualitat agroalimentària i una mostra 
gastronòmica de les associacions de 
restauració local Agt (Gastronomia i 
Turisme) i Aleop (Ass. Locals i Empreses 
d’Oci del Prat).

La Fira també acollirà la 8a Mostra 
d’Entitats, un punt de trobada i de re-
lació entre les entitats del municipi i els 
pratencs i pratenques.

Un munt d’activitats

L’agenda de la 37a Fira Avícola arriba 
plena d’activitats culturals i  lúdiques: 
la jornada tècnica sobre els productes 

agroalimentaris de qualitat i gastrono-
mia, el lliurament dels premis del con-
curs d’aviram, els premis del concurs 
d’aparadorisme, el reconeixement a 
les botigues de més de 75 anys, expo-
sicions, la campanya gastronòmica “El 
pota blava a taula” amb restaurants de 
la ciutat, etc.

I a l’espai gastronòmic, un pavelló desti-
nat al foment de la IGP pollastre del Prat 
i de la carxofa Prat, hi podrem fer un tast, 
dinar o sopar. Tots els vins seran reco–
manats per la DO Catalunya ❧

[ Vicenç Tirado ]

Els galls  
pota blava 
mostren 
la seva 
majestuositat 
any rere any.

Un any més, al recinte firal de Cal Gana ens retrobem amb la identitat pagesa  
i ramadera del Prat, que des dels orígens de la ciutat arriba fins als nostres dies



DIjous, 2
[ 11 a 13:30h Jornades Tècniques 
de la Fira Avícola de la Raça Prat: 
“Pollastre pota blava i carxofa Prat. 
Salut i plaer a taula”. Sala d’actes 
del Centre de Promoció Econòmica
[ 17h Cafè amb lletres. Biblioteca 
Antonio Martín

DIssabte, 4
[ 10h Migas populares. Pl. de la 
Constitució. Organització: AV La Plaza
[ 12h L’hora del conte. Biblioteca 
Antonio Martín
[ 18h Inauguració del pessebre. 
Casa de Andalucía de El Prat  
(c. de les Moreres, 105)
[ 19:30h Concert de Santa Cecília. 
Banda de Música del Prat.  
Teatre Modern

DIVeNDRes, 10
[ 18:45h Animació de la Colla  
de Diables del Prat.  
Recinte firal de Cal Gana
[ 19h Obertura al públic de  
la 37a Fira Avícola Raça Prat,  
de la 23a Mostra Comercial  
i de la 8a Mostra d’Entitats
[ 19:30 a 21h Activitats  
a càrrec de les associacions  
i entitats locals. Sala d’actes  
de la 8a Mostra d’Entitats.  
Al recinte firal de Cal Gana
[ 20h Lliurament de premis  
del 19è Concurs de Fotografia  
del Delta del Llobregat. Porta del 
Delta (Av. Verge de Montserrat, 77)
[ 20h Projecció del documental  
del Gallum Gallum. Sala d’actes  
de la 8a Mostra d’Entitats
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DIumeNge, 5
[ 11 a 14h Mercat de segona mà 
d’intercanvi i venda. Av. de la Verge 
de Montserrat, davant les Cases 
d’en Puig

DIjous, 9
[ 9 a 18:30h Recollida de l’aviram. 
Recinte firal de Cal Gana
[ 18:30h Enjoy reading  
(club de lectura en anglès). 
Biblioteca Antonio Martín



DIssabte, 11
[ 10 a 21h, la 37a Fira Avícola estarà oberta al públic.
[ 10h 8è Ral·li Fira Avícola. Recorregut pels carrers del Prat 
fins al recinte firal de Cal Gana. Sortida dels cotxes des de 
la Pl. Louis Braille. Organització: Amics dels Vehicles Antics 
i Clàssics del Prat, amb el patrocini de la Granja Avícola 
Torres
[ 11h Curs taller: Treballar a l’estranger. El Lloro, Serveis de 
Joventut
[ 11 a 14h Activitat infantil. Joc de l’oca del consum 
responsable. A l’estand del Consell Municipal de Comerç, 
a la Mostra Comercial. Activitat promoguda pel Consorci 
Àrea Metropolita de Barcelona, Consell Municipal  
de Comerç i Àrea de Promoció Econòmica i Comerç  
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
[ 12 a 14h Activitats culturals i esportives de les 
associacions i entitats locals. Als escenaris central i exterior 
de la 8a Mostra d’Entitats. Al recinte firal de Cal Gana
[ 13h Exposició dels vehicles antics i clàssics participants 
al 8è Ral·li Fira Avícola. Organització: Amics dels Vehicles 
Antics i Clàssics del Prat, amb el patrocini de la Granja 
Avícola Torres
[ 14h Lliurament dels premis als aparadors guanyadors  
del 4t Concurs d’Aparadors organitzat pel Consell Municipal  
de Comerç i reconeixement a les botigues del Prat amb 
més de 75 anys de servei. Sala d’actes del recinte firal
[ 16:30 a 21h Actuacions de les associacions (música, 
teatre, ball, esports...). Escenari  de la 8a Mostra d’Entitats. 
Recinte firal de Cal Gana
[ 17:30 a 20:30h Animació a l’estand dels mercats del Prat, 
a l’espai central de la Mostra Comercial. Inclou taller de 
pintura de cares per a nens i nenes. Activitat promoguda 
pel Consell Municipal de Comerç del Prat de Llobregat
[ 18 a 20h Taller de demostració d’empaquetat de regals. 
Estand del Consell Municipal de Comerç. Pavelló de  
la Mostra Comercial 
[ 18:30h Tast de vins de la DO Catalunya. Pavelló de l’Espai 
Gastronòmic de la Fira. Inscripcions a través del web  
www.do-catalunya.com, del web municipal www.elprat.cat 
o del Facebook de la DO Catalunya. Places limitades
[ 21h Teatre Kaddish: Poeta en Nueva York, de Federico 
García Lorca. Teatre Modern. Entrada: 10€ 
[ 21:30h Sopar de la 37a Fira Avícola de la Raça Prat. 
Organització: Associació de Criadors de Pollastre i Capó  
del Prat i Comissió Agrícola i Ramadera. Places limitades

DIumeNge, 12
[ 10 a 21h, la 37a Fira Avícola estarà oberta al públic.
[ 11h Plantada de gegants, gegantons i capgrossos.  
Plaça de Louis Braille
[ 11 a 14h Activitat infantil. Joc de l’oca del consum 
responsable. Estand del Consell Municipal de Comerç,  
a la Mostra Comercial. Activitat promoguda pel Consorci 
de l’Àrea Metropolita de Barcelona, Consell Municipal  
de Comerç i Àrea de Promoció Econòmica i Comerç  
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
[ 11 a 14h Circuit d’habilitat en bici per a nens i nenes  
(de 7 a 12 anys). Infobici, punt d’informació relacionada 
amb la bicicleta. A l’espai exterior de la Fira Avícola. 
Organitza: El Prat-Oficina del canvi climàtic
[ 12h Acte de lliurament dels premis de la 37a Fira Avícola 
Raça Prat als criadors d’aviram. Sala d’actes del recinte firal
[ 12:30h (hora d’arribada) Cercavila pels carrers del Prat  
de les colles de gegants, gegantons i capgrossos del Prat  
i de la colla gegantera de Sant Climent de Llobregat
[ 12:30h (hora d’arribada) Cercavila de la Banda de Música 
de l’Associació Musical del Prat. Arribada al recinte de Cal Gana
[ 16:30 a 18:30h Activitats culturals i esportives de  
les associacions i entitats locals. Placeta exterior  
de la 8a Mostra d’Entitats. Recinte firal de Cal Gana
[ 16:30 a 21h Exhibició de ball, música i danses. Escenari  
de la 8 Mostra d’Entitats. Recinte firal de Cal Gana
[ 17:30 a 20:30h Animació a l’estand dels mercats del Prat. 
Espai central de la Mostra Comercial. Inclou taller  
de pintura de cares per a nens i nenes. Activitat promoguda  
pel Consell Municipal de Comerç del Prat de Llobregat
[ 18 a 20h Taller de demostració d’empaquetat de regals. 
Estand del Consell Municipal de Comerç. Pavelló de  
la Mostra Comercial
[ 18 a 21h Exhibició de ball, música i danses. Escenari  
de la 8a Mostra d’Entitats. Recinte firal de Cal Gana
[ 19h Teatre Kaddish: Poeta en Nueva York, de Federico 
García Lorca. Teatre Modern. Entrada: 10€

el prat

9
fira avícola 10



el prat

10
fira avícola 10

23a Mostra Comercial

La Mostra Comercial ocuparà 2.100 m2 amb més 
de 60 expositors: empreses comercials i de serveis, 
institucions, botigues, empreses municipals,  
el Consell Municipal de Comerç (amb les associacions 
de comerciants de la ciutat), etcètera. 
Al bell mig del pavelló, l’estand dels Mercats  
del Prat promourà aquests equipaments comercials de 

venda d’alimentació de productes frescos  
i de qualitat. I també hi trobarem els estands 
de la IGP Pollastre i Capó del Prat, de la carxofa 
Prat, d’embotits i formatges artesans...
Enguany, a més, hi haurà una mostra  
gastronòmica local dels establiments  
de restauració associats a Aleop i a Agt ❧

eXPosItoRs 2010
100 INFORMACIÓ 37a FIRA AVÍCOLA DE LA RAÇA PRAT
101 CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ
102 ZAL-ZONA D’ACTIVITATS LOGÍSTIQUES PORT DE BARCELONA
103 PLA DINAMITZACIÓ ECONOMIA COOPERATIVA
104 CLASA- AEROPORT DE BARCELONA
105 PRAT ESPAIS
106 AIGÜES DEL PRAT, S.A.
107 EL PRAT RÀDIO / el prat.tv
108 PUZZLES PORTILLO
109 ACADEMIA PRAT
110 ART IBÈRIC PRADAS
111 CONSELL REGULADOR DEL POLLASTRE I CAPÓ DEL PRAT
112 CARXOFA PRAT
114 ROSMAR PRODUCTOS GALLEGOS 
115 IBÉRICOS DE GUIJUELO
116 CONSERVAS RUEDA SANTOÑA
119 FUTUR NET
120 ADISPRAT
121 GRUPO CORSA TRACTAMENTS D’AIGUA  
122 D- HOGAR
123 COMPLEMENTS 
124 GRAVOFIR
125 CREACIONS, N. J
127 7 PUBLICIDAD
128 FRUITERIES Sa2pe
129 LO + BO DE LLEIDA- COQUES DE RECAPTE
130 CASA MINGO

 
 
 
131 TORRONS D’AGRAMUNT
132 ANXOVES DE PALAMÓS
133 HOTEL RENAISSANCE BCN AIRPORT
134 TRECE CONCEPTOS 
135 CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I RESERVA 
 DELS ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL  LLOBREGAT
136 JUGUETTOS
137 CRAM
138 GIMNÀS i GYM SALUT I BENESTAR
139 TOT CASES ASSESSORS IMMOBILIARIS
140 LA PORTA DEL DELTA
141 MERCATS DEL PRAT
142 CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT
143-145-147 MOSTRA GASTRONÒMICA LOCAL 
144 CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX  LLOBREGAT
146 EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES 
149 CAFETERIA ALEOP 
150 HYLA
151 DE MORRO FINO
153 “IBÉRICOS” ESENCIA EXTREMEÑA
155 CENTRO EXTREMEÑO RUTA DE LA PLATA
156 MANTELERIAS ANTIMANCHAS
157 TAPICERIA CATOR
158 PRODUCTOS MERCEDES
160 LAS COSAS DE MONTSE 
163 QUESERIAS  ROSILLO
167 “PATA NEGRA” SALAMANCA
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8a Mostra d’Entitats 
del Prat a la Fira Avícola

La Mostra d’Entitats del Prat ja s’ha con-
solidat com el principal i més transcen-
dent espai de trobada de les associacions 
del nostre municipi. Enguany, el nombre 
d’entitats inscrites ha estat el més alt de 
totes les edicions de la mostra que s’han 
celebrat fins ara. Igualment, el nombre 
d’activitats programades per les entitats 
també és el més nombrós fet fins ara.

Per això s’han ampliat les dues carpes, 
la dels estands i la sala d’actes, per tal 
de permetre el desenvolupament de la 
Mostra amb comoditat.

Un lloc de trobada

El principal objectiu de la mostra és do-
nar a conèixer les activitats i projectes 
de les entitats als ciutadans i ciutadanes 
del municipi. Per aquest motiu, com l’any 
passat, la Mostra es proposa potenciar el 
que s’anomena la plaça de la carpa dels 
estands, amb més activitats i com un es-
pai on ciutadans i ciutadanes i entitats 
es trobin per conversar i conèixer-se ge-
nerant nous vincles que enforteixin el 
teixit associatiu del municipi.

Visiteu el portal de les entitats del mu-
nicipi, www.entitatsdelprat.cat i el 
web específic de la mostra, http://mos-

tra2010.entitatsdelprat.cat ❧

[ Xavier Valls ]

Torna el Praticipa

Més de 1.500 persones van passar 
pel Praticipa de l’any passat,  
un joc que ens descobreix 
projectes que les entitats 
presenten a la mostra i ens 
permet donar la nostra opinió 
sobre la participació ciutadana.

Més d’un centenar d’entitats es trobaran per donar-se a conèixer i mostrar-nos, 
amb els estands i les activitats, les tasques que desenvolupen durant tot l’any



Entitats participants
[ A.E.C.C. Contra El Càncer
[ Agrupació Ciclista Prat http://acprat.blogspot.com
[ Amics de La Sardana http://www.amicsdelasardana.cat/
[ Amics del Prat http://www.amicsdelprat.cat/
[ Asociación Salvadoreña en Catalunya (Asca) 
http://elsalvadorencatalunya.blogspot.com/
[ Associació Cultural Tot Pel Ball http://totpelball.entitatsdelprat.cat
[ Associació d’Amics de l’Art del Prat http://amicsdelart.entitatsdelprat.cat
[ Associació de Dones Progressistes Frida Kahlo 
http://donesfridakahlo.entitatsdelprat.cat
[ Associació de Familiars d’Alzheimer Afa www.afabaix.org
[ Associació de Golf del Prat de Llobregat http://agolfpratllob.blogspot.com/
[ Associació de Lleure per Discapacitats Disprat-Lleure 
http://adisprat.entitatsdelprat.cat/
[ Associació de Puntaires del Prat http://ass-puntairesdelprat.blogspot.com/
[ Associació de Puntaires Jardins de La Pau 
http://puntairesjardinspau.entitatsdelprat.cat
[ Associació d’Usuaris de la Residència i Centre de dia El Tamariu 
http://asseltamariu.entitatsdelprat.cat
[ Associació Esportiva Bàsquet Pratenc http://basquetpratenc.entitatsdelprat.cat
[ Associació Esportiva Karate-Prat www.karateprat.com
[ Associació Esportiva Prat http://aeprat.com
[ Associació Esportiva Traus http://aetraus.blogspot.com/
[ Associació Gegantera Delta del Prat de Llobregat 
http://gegantsdeltaprat.entitatsdelprat.cat
[ Associació Gegantera Recreativa del Prat
[ Associació Sao-Prat
[ Avv. Jardins de La Pau http://avvjardinsdelapau.entitatsdelprat.cat
[ Avv. La Barceloneta http://avvbarceloneta.entitatsdelprat.cat
[ Avv. La Granja
[ Avv. Llevant http://avvllevant.entitatsdelprat.cat
[ Avv. Sant Cosme i Sant Damià http://aavvsantcosme.entitatsdelprat.cat
[ Avv. Sant Jordi - Ribera Baixa
[ Banda de Música del Prat de Llobregat http://bandadelprat.entitatsdelprat.cat
[ Casa de Andalucía http://casadeandalucia.entitatsdelprat.cat
[ Casa de Aragón http://casadearagon.entitatsdelprat.cat
[ Casa de Sevilla
[ Casal d’Avis Caixa del Penedès
[ Centre de Promoció Social Francesc Palau 
http://cpsfrancescpalau.entitatsdelprat.cat
[ Centro Extremeño Ruta de la Plata http://rutadelaplata.entitatsdelprat.cat
[ Club Bàsquet Prat http://cbprat.entitatsdelprat.cat
[ Club Deportivo Fran Martin http://clubtaekwondofran.blogspot.com/
[ Club d’Escafandrisme Diver-Prat http://diverprat.entitatsdelprat.cat
[ Club d’Escafandrisme Pratsub http://www.pratsub.org/
[ Club Escacs El Prat http://escacsdelprat.entitatsdelprat.cat
[ Club Escola Rítmica Prat http://www.cerprat.com
[ Club Esportiu Apmib-Cat http://apmib-cat.org/
[ Club Patín Cobra El Prat http://cpaticobra.entitatsdelprat.cat
[ Club Patinatge Artistic Sagnier http://patinatgeartisticsagnier.entitatsdelprat.cat

[ Club Voleibol Prat http://www.voleiprat.com
[ Cofradía Jesus Crucificado y Ntra. Sra. de los Dolores
[ Colla de Diables del Prat http://www.colladediablesdelprat.com/
[ Cosmecultura - Club Scrabble El Prat http://scrabbleprat.org/
[ Creu Roja del Prat de Llobregat www.creuroja.org
[ Cubanos en Catalunya http://cubanosencatalunya.entitatsdelprat.cat
[ Federació Catalana de Balls Retro de Salo i Llatins 
http://fcbs.entitatsdelprat.cat
[ Fundació Catalana de l’Esplai http://www.esplai.org
[ Grupo de Percusión Tun Tum Prat http://tuntumprat.entitatsdelprat.cat
[ Penya Barcelonista 4a Lliga Sant Cosme i Sant Damià
[ Penya Barcelonista Prat Pota-Blava
[ Penya Blanc-Blava del Prat de Llobregat 
http://penyablancblavaprat.entitatsdelprat.cat
[ Pratenc Associació d’Atletisme http://pratencatletisme.entitatsdelprat.cat
[ Societat Coral Recreativa Lo Llobregat de Les Flors 
http://lollobregatdelesflors.entitatsdelprat.cat
[ Unió Excursionista de Catalunya del Prat http://www.uecprat.com
[ Unió Filharmònica del Prat de Llobregat 
http://uniofilharmonica.entitatsdelprat.cat
[ Amics Pota Blava
[ Asociación Española Contra la Muerte Súbita José Durán
[ Asociación Hip Hop Prat – Ursula Rilo
[ Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia www.apenb.org
[ Associació Cívica d’Ajuda Mútua (Acam) http://www.acamcat.org/
[ Associació d’Amics del Modelisme Ferroviari del Prat 
http://amfelprat.entitatsdelprat.cat
[ Associació de Veïns Cases de la Seda
[ Associació de Veïns pl. Constitució (La Plaza)
[ Associació Musical del Prat – Banda de Música del Prat 
http://www.bandamusicaldelprat.com/
[ Associació de Musulmanes del Prat
[ Casa de Cádiz
[ Centro Cultural Chileno de Barcelona 
[ Centre Artístic i de Pensament del Prat de Llobergat
[ Club d’Agility Baix Llobregat http://clubagility.entitatsdelprat.cat/
[ Club Futbol Peña Naranjo
[ El Prat amb el Sàhara http://elpratambelsahara.entitatsdelprat.cat
[ Societat Canaricultors
[ Consell de Persones Amb Discapacitats
[ Consell de la Gent Gran
[ Consell de les Dones
[ Comissió El Prat Solidari
[ Racó del Món
[ Comissió del Lleure
[ Joves.Prat www.joves.prat.cat
[ Consell Veïnal de Sant Cosme i Sant Damià
[ Taula per a La Nova Ciutadania
[ Consell dels Infants i consell escolar http://conselldelsinfants.elprat.cat
[ Ampa
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DIVeNDRes, 10
[ 19h Obertura. Espai polivalent / Fira Avícola i Mostra d’Entitats
[ 19:30h Degustació gastronòmica xilena. Espai polivalent / 
Taula per la Nova Ciutadania
[ 20:00h Gallum Gallum, el documental, de Sergi Sandúa. 
Sala d’actes/ Departament de Cultura

DIumeNge, 12
[ 10 a 18h Rocòdrom. Espai exterior frontal / Unió 
Excursionista de Catalunya el Prat
[ 11 a 12h Taller i mostra de pintura, escultura i ceràmica. 
Espai polivalent / Cercle Artística i de Pensament del Prat 
de Llobregat
[ 11 a 12:30h Partits de bàsquet. Espai exterior frontal /  
Club Bàsquet Prat
[ 11:30 a 12:15h Exhibició de karate. Espai exterior lateral / 
Gimnàs Igym – Salut i Benestar
[ 12 a 13h Exhibició de puntes de coixí i patchwork. Espai 
polivalent / Ass. Puntaires del Prat i Jardins de la Pau
[ 12:30 a 13:30h Trobada de gegants. Espai exterior frontal 
/ Gegants del Prat i Associació Musical del Prat
[ 16 a 18:30h Minigolf. Espai exterior lateral / Ass. Golf del 
Prat de Llobregat
[ 16:30 a 17h Exhibició de balls moderns. Sala d’actes/ Casa 
de Cádiz
[ 17 a 17:30h Música tradicional. Sala d’actes/ Colla de 
Diables del Prat
[ 17 a 18h Desfilada de moda marroquina. Espai polivalent 
/ Associació Musulmans del Prat
[ 17:30 a 18h Exhibició de balls de saló i llatins. Sala 
d’actes/ Fed. Catalana de Balls de Salí i Llatins
[ 17 a 19h Te i pastes marroquines, henna i cal·ligrafia àrab. 
Espai polivalent / Taula per a la Nova Ciutadania
[ 18 a 18:30h Balls i cants regionals del Salvador. Sala 
d’actes/  As. Salvadoreña en Catalunya (ASCA) 
[ 18 a 19h Concert de música moderna. Espai polivalent / 
Banda de Música del Prat
[ 18:30 a 19h Balls regionals. Sala d’actes/ Centro 
Extremeño Ruta de la Plata
[ 19 a 19:30h Exhibició gimnàstica rítmica. Sala d’actes/ 
Club Escola Rítmica Prat
[ 19 h 19:30h Presentació del llibre “Dones sàbies”. Espai 
polivalent /  Consell Veïnal de Sant Cosme i Sant Damià
[ 19 a 20h Exhibició de manualitats. Espai polivalent / 
Associació Cívica d’Ajuda Mútua
[ 19:30 a 20h Concert coral. Sala d’actes/ S.C.R. Lo 
Llobregat de les Flors
[ 20 a 20:30h Cantada de jotes. Sala d’actes/ Casa de 
Aragón
[ 20 a 21h Taller de Bollywood. Espai polivalent / Taula per 
la Nova Ciutadania

DIssabte, 11
[ 11 a 12h Partides de scrabble. Espai polivalent / 
Cosmecultura – Club Scrabble El Prat
[ 12 a 12:30h Presentació de “Formant espais de dones 2011”. 
Espai polivalent / Consell de Dones del Prat 
[ 12 a 13h Exhibició de voleibol. Club Voleibol Prat 
[ 12 a 13h L’hora del conte. Espai polivalent / Biblioteca 
Antonio Martin Sánchez
[ 12 a 14h Exhibició de taekwondo. Espai exterior lateral / 
Club Deportivo Fran Martin
[ 12 a 14h Tast de taller d’art. Espai polivalent / Amics  
de l’Art del Prat 
[ 12:30 a 13h Concert d’orquestra popular. Sala d’actes / 
Unió Filharmónica del Prat
[ 13 a 14h Exhibició de patinatge de velocitat. Espai 
exterior frontal / Club Patí Cobra El Prat
[ 14 a 15h Lliurament de premis. Sala d’actes/  
Ass. De Comerciants i Promoció Econòmica
[ 16:30h a 17h Exhibició de sevillanes. Sala d’actes/ AVV. 
Jardins de la Pau
[ 17 a 17:30h Ballada de sardanes. Sala d’actes/ Casal 
d’avis Caixa Penedès
[ 17:30 a 18h Exhibició de sevillanes i balls moderns.  
Sala d’actes/ AVV. Sant Cosme i Sant Damià
[ 17:30 a 18h Exhibició de hip hop. Espai exterior lateral / 
Asociación Hip Hop Prat-Ursula Rilo
[ 17 a 18h Torneig infantil d’escacs. Club d’Escacs el Prat 
[ 17 a 17:30h Animació infantil. Espai polivalent / Fundació 
Catalana de l’Esplai
[ 17:30 a 20h Jocs gegants. Espai polivalent / Esplai el Globus
[ 18 a 18:30h Ballada de sardanes. Sala d’actes/ Amics  
de la Sardana
[ 18 a 19h Taller i mostra de pintura, escultura i ceràmica. 
Espai polivalent / Cercle Artístic i de Pensament del Prat  
de Llobregat
[ 18:30 a 19h Exhibició de dansa :”Miracle”. Sala d’actes/ 
Club Esportiu Apmib-Cat 
[ 18 a 20h Cal·ligrafia xinesa. Espai polivalent / Taula  
per a la Nova Ciutadania
[ 18 a 20h Taller de trenetes africanes. Espai polivalent / 
Taula per a la Nova Ciutadania
[ 19 a 19:30 Exhibició de balls de saló i ritmes llatins.  
Sala d’actes/ Associació Cultural Tot Pel Ball
[ 19 a 20h Taller de teràpies naturals. Espai polivalent /  
As. Profesional Española de Naturopatía i Bioterapia
[ 19:30 a 20h Cançons nadalenques. Casa de Andalucía
[ 19:30h a 20:30h Batucada i malabars. Espai exterior 
frontal / Tum Tum Prat i Associació Musulmans del Prat
[ 20 a 20:30h Exhibició de sevillanes. Casa de Sevilla
[ 20:30 a 21h Exhibició de balls tradicionals xilens.  
Sala d’actes/ Centro Cultural Chileno de Barcelona
[ 20 a 21h Degustació gastronòmica salvadorenya.  
Espai polivalent / Taula per a la Nova Ciutadania

tots eLs DIes
[ Praticipa. Espai polivalent / Departament d’Igualtat  
i Ciuadania
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