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Com cada any, ens tornem a trobar a les portes del 
Nadal per celebrar una nova edició de la Fira Aví-
cola de la Raça Prat. Ja fa 39 anys que els criadors 
i criadores mimem els nostres pollastres i gallines 
per lluir-los en aquesta exposició i concurs.

Des de l’Associació de Criadors volem donar a conèixer algunes activitats de la nostra entitat que ens semblen interessants, com és a la dis-
tribució de pollets pota blava, que fem com una de les principals tasques de foment de la raça Prat.

Els pollets de raça Prat que ens demanen altres criadors els enviem a totes les comarques catalanes, principalment al Baix Llobregat. La nostra 
ciutat és, per motius obvis, la que més quantitat d’exemplars aglutina. També s’interessen per la seva criança a pràcticament totes les comunitats 
autònomes de l’Estat espanyol, entre les quals destaquen Andalusia, Extremadura i les Illes Balears. Aquest any hem distribuït 10.000 pollets a 
tot Espanya, la meitat dels quals a Catalunya.

Aquests pollets que hem distribuït arreu seran pollastres ufanosos caracteritzats pel seu plomatge color ros fosc, una cresta senzilla i dentada, 
una gran cua caiguda negra metal·litzada i les potes de color blau pissarra, que li han donat el seu gràfic nom de “pota blava”. Es crien en 
galliners a l’aire lliure de forma artesanal. Vaja, els reis de l’Olimp, si l‘Olimp fóra avícola!

Dins de les activitats que duem a terme al llarg de l’any, volem fer especial esment de la gestió del “Llibre genealògic”, activitat fonamental 
perquè els nostres pollastres cada vegada siguin millors. I ara, a gaudir a la Fira Avícola d’aquests excel·lents exemplars, que els criadors i cria-
dores del Prat hem estat mimant durant tot l’any.

Altre cop, a les portes del Nadal, ens trobem la “Fira dels galls”, on 
els ciutadans es retroben amb els productes del camp i amb part de 
l’empremta de la història del Prat.

I un altre any ens trobem lluitant contra les circumstàncies, bones i 
dolentes, de ser tant a prop de la gran Barcelona. A tots ens ha mar-
cat com a ciutadans el desviament del riu, l’ampliació de l’aeroport, 
l’AVE... Ja només ens faltava “Eurovegas” perquè la transformació 
hagués estat total.

Ara, la reivindicació només pot passar per reconèixer el paper de 
la pagesia, mantenir el nostre entorn i poder viure dels nostres con-
reus, tasca cada cop més complexa pel fet que la globalització ens 
fa menys competitius, en ser petites explotacions. 

En fi, que per poder aconseguir els nostres objectius, demanem 
que la gent del Prat compri fruites i verdures produïdes al nostre 
poble i tots hi sortirem guanyant. Ja sabem que el que és a prop 
és més fresc, més sa, més saborós i, sobretot, més sostenible. El 
veritable “quilòmetre zero”.

Cooperativa Agrícola del Prat

Més a prop és més fresc, 
més sa i més sostenible

Associació de Criadors de Pollastre 
i Capó del Prat

El pollet també és 
protagonista

Criadors i criadores que l’any passat van ser premiats.
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El Prat està de moda

M

Nunca como ahora nuestros productos han sido tan reconocidos y valorados fuera del municipio. Nosotros ya 
sabíamos que el pollo pota blava es un animal exquisito y que la alcachofa Prat es única. Pero debido, en buena 
medida, a la difusión hecha por parte de las administraciones locales y comarcales y por las asociaciones priva-
das, su fama como productos de calidad con un alto valor gastronómico se ha extendido.

Por otro lado, nuestro territorio - los espacios naturales, el delta, la playa ... - es percibido como un lugar atractivo 
desde el punto de vista turístico, y cada vez más gente nos visita. Y como dice uno de los eslóganes de la Porta del 
Delta, “El Prat es para disfrutarlo con los ojos y degustarlo con el paladar”. Tenemos una combinación perfecta 
que disfrutamos y compartimos con otros, esos que lo han descubierto y que con sus visitas generan, cada vez 
más, actividad económica en el municipio.

La Feria Avícola es nuestro escaparate, y también es un signo de identidad que nos liga a la tierra, a los productos 
autóctonos, a lo que nos gusta y a aquello de lo que nos sentimos orgullosos. El cartel de este año, realizado por 
el joven diseñador pratense Òscar Calzada, quiere conceptualizar de una forma gráfica este orgullo pota blava. 

Estamos viviendo unos momentos de cambios y transformaciones en los que, para buena parte de la ciudadanía, 
el territorio es un valor, una riqueza que hay que recuperar y preservar como elemento que nos proporciona una 
forma de vida productiva y coherente. ¡La comarca se está reavivando!

Espero que, con estas expectativas positivas, este año también disfrutéis de la fiesta que significa la celebración 
de la Feria Avícola de El Prat.

ai com ara els nostres productes han estat tan reconeguts i valorats fora del municipi. Nosaltres ja sabíem 
que el pollastre pota blava és un animal exquisit i que la carxofa Prat és única, però a causa, en bona 
mesura, de la difusió feta per part de les administracions locals i comarcals i per les associacions privades, 
la seva fama com a productes de qualitat amb un alt valor gastronòmic s’ha estès. 

D’altra banda, el nostre territori - els espais naturals, el Delta, la platja...-  és percebut com un lloc atractiu 
des del punt de vista turístic, i cada cop més gent ens visita. I com diu un dels eslògans de la Porta del 
Delta, “El Prat és per gaudir amb els ulls i degustar amb el paladar”. Tenim una combinació perfecta que 
gaudim i compartim amb altres, aquests que l’han descobert i que amb les seves visites generen, cada cop 
més, activitat econòmica al municipi. 

La Fira Avícola és el nostre aparador, i també és un signe d’identitat que ens lliga a la terra, als productes 
autòctons, al que ens agrada i a allò del qual ens sentim orgullosos. El cartell d’enguany, realitzat pel jove 
dissenyador pratenc Òscar Calzada, vol conceptualitzar d’una forma gràfica aquest orgull pota blava. La 
nostra petjada també és blava!!

Estem vivint uns moments de canvis i transformacions en els quals, per a bona part de la ciutadania, el 
territori és un valor, una riquesa que s’ha de recuperar i preservar com a element que ens proporciona una 
forma de vida productiva i coherent. La comarca està revifant!

Espero que, amb aquestes expectatives positives, aquest any també gaudiu de la festa que significa la 
celebració de la Fira Avícola del Prat.

Lluís Tejedor 
L’alcalde

La Fira Avícola és el nostre 

aparador, i també és un 

signe d’identitat que ens 

lliga a la terra, als productes 

autòctons, al que ens agrada 

i a allò del qual ens sentim 

orgullosos.

La Feria Avícola es nuestro 
escaparate, y también es un 
signo de identidad que nos 
liga a la tierra, a los 
productos autóctonos, a lo 
que nos gusta y a aquello 
de lo que nos sentimos 
orgullosos. 
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Pollastre pota blava estil Tasta’m

Ingredients
(per a 4 persones)

Elaboració

[ Oli d’oliva

[ Fetge del pollastre pota blava

[ 4 carxofes Prat

[ Picada d’ametlles, pa fregit, bitxo, carn de nyora

[ Sal, pebre, all, brou, vi blanc

[ 1 pollastre pota blava

Renteu i talleu a quarts el pollastre, salpebreu i se-
gelleu al forn a 200º de 8 a10 minuts. Reserveu 10 
minuts i després envaseu-lo al buit. Poseu al forn 
a 80º durant 4 hores i reserveu.

per a la salsa tasta’m: Sofregiu alls, el fetge, llesques 
de pa i les ametlles en una cassola de fang. Tot seguit, ho pi-
queu tot al morter, ho salpebreu i hi afegiu la carn de nyora.

A la mateixa cassola incorporeu la picada, amb el pollastre i el 
vi blanc. Hi afegiu un gotet de brou i ho coeu a foc lent durant 
25 minuts.

Renteu i talleu les carxofes, salpebreu, hi afegiu oli i les em-
boliqueu amb paper d’alumini perquè no perdin el color. Les 
fiqueu al forn a 140º durant 45º.

presentació: A la base del plat hi poseu les carxofes i a so-
bre el pollastre amb la salsa.

Recepta de Toni Tàrrega i Joan Parés, cap de cuina i cuiner del restau-
rant Tasta’m, del Centre Esplai.

Punts de venda 
Llocs on habitualment es pot comprar pollastre i capó del Prat

[ Polleria de la Granja Torres. Mercat municipal. Parada 12  Tel. 934 785 427

[ Polleria Mercè. Mercat municipal. Parada 11         Tel. 676 830 820

[ Polleria Antònia. Mercat municipal. Parada 9         Tel. 934 786 682

[ Polleria Guillermina. Mercat municipal. Parada 15  Tel. 934 787 611

[ Polleria Mati. Mercat pl. Blanes    Tel. 934 787 872

[ Polleria Nuri. Mercat Remolar. Parada 24  Tel. 656 767 662

[ Polleria Pilarica. Mercat pl. Blanes. Parada 16        Tel. 630 757 049

[ Polleria Gloria. Mercat Remolar. Parada 34  Tel. 933 799 215

Durant la Fira, a l’estand del Consell Regulador del Pollastre 
i Capó del Prat (www.pollastredelprat.org)

Principals criadors/es del Prat  
Criadors/es    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 

[ Ana Vives Asensio   Cal Roc

[ Montserrat Español Serra  Cal Peret del Serra

[ Joan Pujals i Portillo  Cal Senyoret

[ M. Teresa Malet Sabadell  Cal Malet

[ Antonio Escuin Blanco  Cal Pati

[ Rafael Montane Pujals  Cal Ramonet del Nara

[ Joan Salom Sanfeliu Balaguer Cal Salom

[ M. José Sanfeliu   Cal Mià

[ Alberto Baltà Pascual  Cal Mià

Per 
saber-ne 
més

[ OIAC, Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, tel. 933 794 544 oiac@elprat.cat 

[ Centre de Promoció Econòmica, tel. 934 786 878 firacpe@elprat.cat

[ Estand de l’Associació de Criadors al recinte firal, tel. 934 793 845

[ www.pollastredelprat.org

[ El Prat Ràdio (91.6 FM, www.elpratradio.com) i www.elprat.tv
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Óscar Calzada és un jove dissenyador 
del Prat que intenta obrir-se camí en 
aquest complicat món del grafisme. Ha 
estat l’autor del concepte i del cartell de 
la Fira Avícola d’enguany.

Amb una actitud proactiva i deci-
dida, Óscar Calzada va presentar a 
l’Ajuntament una proposta de cartell de 
la Fira Avícola, agosarada i trencadora, 
però amb un concepte tan clar, que de 
seguida va ser acceptada.

Com et va sorgir la idea del cartell?
Els cartells de la Fira sempre m’han 
agradat molt. Em feia il·lusió imaginar 
que algun dia el podria fer jo; així que 
em vaig plantejar què faria si m’arribés 
l’oportunitat. Vaig pensar en un peu 
blau. A partir d’aquí, la imatge d’un gall 
sortia gairebé sola. Vaig fer una primera 
prova, la vaig portar a l’Ajuntament i els 
la vaig proposar.

Per què un peu blau?
És una manera de lligar els habitants del 
Prat amb els galls pota blava, aquesta deno-
minació popular que ens diferencia, apor-
ta valors positius i és un signe d’identitat. 
A partir d’aquí, ja van anar sorgint noves 
idees que es van completar amb tota la 
campanya  “sóc#megapotablava” .

Aquest cartell trenca amb altres que 
s’han fet anteriorment, que eren molt 
més plàstics. Per què?
Els cartells de la Fira Avícola han des-
tacat sempre per la qualitat de les seves 
il·lustracions. Fent el mateix era molt di-
fícil millorar el que ja hi havia, així que 
vaig voler buscar un nou camí. De fet, 
sempre que afronto un projecte inten-
to fer un pas més, proposar alguna cosa 
diferent del que em demanen. Al final, 
gairebé sempre acabes fent el mateix i 
veus que no has aportat gran cosa, però 
és bo intentar ser ambiciós des d’un 
principi. He volgut fer una cosa senzilla, 

Dissenyador del cartell de la Fira Avícola i de la Mostra d’Entitats

directa, honesta. Si no ho he aconseguit, 
almenys espero no dinamitar el prestigi 
dels cartells de la Fira! 

També has fet la imatge de la Mostra 
d’Entitats, amb el mateix concepte.
Sí, m’han encarregat la imatge general 
de la Fira Avícola i de la Mostra d’Entitats 
que, per primer cop, serà integrada. La 
imatge de la Mostra surt de donar la volta 
a la de la Fira…, una volta i més de dues! 

Com creus que reaccionarà la gent 
del Prat quan vegi el cartell?
És una imatge amb un concepte que s’ha 
d’assimilar. Crec que la primera impressió 
sorprèn i després agrada. No he volgut fer 
res polèmic, només una proposta diferent. 

Et sents “megapotablava”?
Sí, sí, i tant! ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

“He volgut fer una cosa 
senzilla, directa, honesta” 

Twitter: @oscarcalzada
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El 10 de diciembre se celebra en el Cen-
tro de Promoción Económica la novena 
Jornada Divulgativa de la Feria Avícola, 
bajo el título “Los productos agroalimen-
tarios de calidad del Baix Llobregat, el 
pollo pota blava y la alcachofa Prat, como 
base de la cocina catalana”. Intervendrán 
campesinos, criadores avícolas, técnicos 
agrícolas, veterinarios, cocineros y distri-
buidores y comercializadores. 

“Showcooking”, 
cocina en vivo

El pabellón de la Muestra Comercial aco-
ge el segundo “showcooking”, un espacio 

Jornada divulgativa 
y cocina en vivo 
“showcooking” para 
divulgar el pollo 
y la alcachofa

de demostración de cocina de calidad 
por donde pasarán restauradores que 
harán demostraciones culinarias suge-
rentes e innovadoras. Los ingredientes 
principales serán el pollo pota blava y 
la alcachofa Prat. El “showcooking” , que 

cuenta con la participación de los res-
taurantes de la red “El Prat, degusta’l”, 
está organizado por la Associació Gas-
tronomia i Turisme de El Prat (AGT), que 
impulsa actividades como el “Març Gas-
tronòmic” o el “Quinto Tapa” ❧

“Showcooking”, cocina en vivo y en directo.

Fomentar 
nuestros 
productos
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Más de 25 restaurantes de El Prat parti-
cipan en una nueva edición de la cam-
paña gastronómica “A la Fira, el pota 
blava a taula! ”. Esta campaña ha contri-
buido a la consolidación y valoración de 
una oferta de restauración que trabaja 
con los dos productos locales más valo-
rados: el pollo y la alcachofa de El Prat.

En la campaña participan los restau-
rantes de la red El Prat, degusta’l y una 
docena más de establecimientos. 

El Área de Promoción Económica, Co-
mercio y Turismo del Ayuntamiento de 
El Prat promueve esta campaña con la 
colaboración de la asociación de res-
tauración AGT (Associació Gastrono-
mia i Turisme) y ALEOP (Associació de 
Locals i Empreses d’Oci del Prat). Esta 
campaña culmina las actividades vin-
culadas a la gastronomía de fomento 
de los productos autóctonos del delta 
del Llobregat.

Menú de la Fira

Durante la campaña, como iniciativa de 
El Prat, degusta’l, los restaurantes adhe-
ridos a la red ofrecerán una interesante 
propuesta de “Menú de la Fira” ❧

Más información en http://associaciogastrono-

miaiturisme.blogspot.com.es/

El pota 
blava, 
¡en la mesa!

Más de 25 restaurantes
participan en esta
campaña gastronómica

Establecimientos de la red “El Prat, degusta’l”

[ Cal Ramón   933 709 912 C. Pablo Neruda, 56

[ Capitán Garfio    933 709 741 C. Carretera de la Marina, 105

[ Casa Alcaide   933 791 012 C. Nicolás María Urgoiti, 16

[ Celler All i Oli   933 790 349 C. Ferran Puig, 36

[ Cèntric Gastrobar   933 795 600 Pl. Catalunya, 39-51

[ El Cortijo   933 793 554 C. Estany de la Magarola,  5-7

[ El Pati Blau   934 787 731 C. Esplugues, 49

[ La Lluna en un Cove  933 703 852 C. Federic Soler, 48

[ Mar i Muntanya   934 783 423 Av. Sarajevo, 12

[ Mesón Galicia   934 781 014 C. Matagalls, 3

[ Ona Nuit   607 515 175 C. Joan Cirera i Pons, 13-15

[ Renaissance Barcelona Airport 933 783 200 Pl. de la Volateira, 3

[ Rústic & Co   933 701 403 C. Castella, 33

[ Sinfonía (Hotel Ciutat del Prat) 933 788 333 Av. Remolar, 46

Resto de establecimientos adheridos a la campaña

[ Axarquía   931 813 230 C. Jaume Casanovas, 6

[ Cal Pau Baró   934 786 471 C. Bunyola, 58

[ Del Parc Nou   933 706 008 Ctra. de la Platja, Km. 0,5

[ De Repente   931 781 327 C. Pablo Neruda, 53

[ Dolmar    934 787 731 C. Castella, 33

[ Duit’s     933 792 177 Av. Pompeu Fabra, 50

[ El Porxo de la Maria  617 612 779 C. Begues, 26

[ El Zurito   934 795 200 C. Enric Morera, 86

[ El Regust   934 783 271 C. Narcis Monturiol, 24

[ Guijarro    933 794 155 Pge. Felip Trapero, 11

[ La Masia (Acadèmia Sánchez Casal) 934 791 616 Ctra. C-31, Km 191

[ La Santa   934 789 234 C. Frederic Soler, 12

[ Onuba    934 791 020 Av. Onze de Setembre, 116

[ 2 de Vins   934 793 616 C. Caldetes, 10-12

Restaurantes participantes 
en la campaña “A la Fira, el pota blava a taula!”
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Cita amb la 
nostra identitat

Arriba de nou la nostra tradicional Fira 
Avícola de la Raça Prat. Tot un esdeve-
niment festiu, lúdic i comercial per a 
la ciutat del Prat, que es prepara per 
celebrar durant els dies 14, 15 i 16 
de desembre la 39a edició de la Fira 
Avícola, la 25a Mostra Comercial i la 
fira-mercat i la 10 edició de la Mostra 
d’Entitats.

Pollastre i carxofa

A la Fira Avícola els pratencs i praten-
ques es retroben amb la seva pròpia  
identitat, representada pel pollastre 
pota blava, i amb una tradició agríco-
la i avícola que arriba fins als nostres 
dies i que es reflecteix en la qualitat 
dels productes autòctons del delta del 
Llobregat com el pollastre del Prat i la 
carxofa Prat. 

Empresa i comerç

A la Fira també hi és representat el 
caràcter innovador i emprenedor que 
sempre ha caracteritzat la nostra ciu-
tadania, les empreses, el comerç i el 
teixit associatiu local. 

Com cada any, al Pavelló Avícola, 
Agrícola i Ramader podrem admirar 
l’exposició d’aviram de la raça Prat, 
la mostra de productes agrícoles i la 
mostra de cavalls de tir dels pagesos 
locals.

Espai gastronòmic

I per gaudir dels sentits, a l’Espai Gas-
tronòmic, organitzat per AGT (Asso-
ciació Gastronomia i Turisme), podrem 
gaudir d’un autèntic “esmorzar de pa-
gès” amb ous pota blava i carxofa Prat, 
o bé fer un tast o dinar en companyia 
d’amics i familiars ❧

[ Vicenç Tirado ]

La Fira Avícola és, per a la gent del
Prat, la festa més autèntica i genuïna

Els pollastres 
els admirem 

quan són vius 
i, després, 

els gaudim 
a taula.



DILLUNS 10
10.45 — 13.30 h
Centre de Promoció Econòmica.
Jornada Tècnica de la Fira Avíco-
la: “El Pota blava i la carxofa Prat, 
productes del Parc Agrari del Baix
Llobregat, base de la cuina catalana”

DIJOUS 13
9.00 — 18.30 h
Pavelló avícola.
Recollida i classifi cació de l’aviram.

DIVENDRES 14
18.45 h
Espai exterior.
Animació de la Colla de Diables del 
Prat.

19.00 h
Obertura al públic de la 39a Fira Aví-
cola Raça Prat, de la 25a Mostra Co-
mercial i de la 10a Mostra d’Entitats.

19 — 21 h
Sala d’actes.
Projecció dels vídeos de la campanya
sóc#megapotablava

19:30 — 21h
Mostra d’Entitats, a l’estand de la 
Comissió de Lleure.
Taller d’imans. Organitzat pel Grup 
Infantil Sant Cosme (GISC)

DISSABTE 15
10.00 — 21.00 h
La 39a Fira Avícola estarà oberta al 
públic.

10.00 — 12.00 h
Pavelló gastronòmic.
Esmorzars de pagès, amb ous pota 
blava i carxofes Prat. Degusteu-los!

FIRA AVÍCOLA
RAÇA PRAT
MOSTRA
D’ENTITATS
MOSTRA
COMERCIAL

39
10
25

HORARIS DE LA FIRA AVÍCOLA
Divendres 14, de 19 a 21 h
Dissabte 15 i diumenge 16, de 10 a 21 h

sóc#megapotablavaó bl

AGENDA
D’ACTES



10.00 h
Recorregut pels carrers del Prat fi ns 
al recinte fi ral de Cal Gana. Sortida
des de la pl. de Louis Braille.
X Ral·li Fira Avícola.

10.30 — 11 h
Mostra d’Entitats, a l’estand de les
Cases d’en Puig.
Presentació del “Formant Espais de
Dones 2013”, a càrrec del Consell de 
Dones del Prat.

11 — 11.30 h
Mostra d’Entitats.
Presentació del web de l’Associació 
de Dones Progressistes Frida Kahlo.

11.00 — 20.00 h
Mostra Comercial.
“Show cooking pota blava” amb els 
restaurants que participen a la cam-
panya EL PRAT DEGUSTA’L! No us ho 
perdeu! Organitza l’Associació Gas-
tronomia i Turisme.

11 — 12 h
Mostra d’Entitats.

Taller de me-
mòria, organitzat per 

l’Associació de Fami-
liars Alzheimer del Baix 

Llobregat.

11.30 h
Cercavila de la banda de 
música de l’Associació 
Musical del Prat, amb 

arribada al recinte de Cal 
Gana.

11.30 — 12.15 h
Espai exterior.
Exhibició de taekwondo, a càrrec 

del Club Deportivo Fran Martín.

11.30 — 12.30 h
Espai exterior.
Exhibició de voleibol, a càrrec del 
Club Voleibol Prat.

12 — 12.30 h 
Espai exterior.
És hora de gaudir de la música amb 
la cercavila de l’Associació Musical 
del Prat.

12 — 13 h
Mostra d’Entitats.
“L’hora del conte”, activitat organit-
zada per la Biblioteca Antonio Martín
i el SIAD (Servei d’Informació i Aten-
ció a la Dona).

12.30 — 13.30 h
Espai exterior.
Taller de tabals, amb la Colla de Dia-
bles del Prat.

12.45 — 13.45 h
Espai exterior.
Exhibició de patinatge de velocitat,
a càrrec del Club Patí Cobra El Prat.

13 — 19 h
Veniu a conèixer els eporters megare
del Pla Jove t per tota. Estaran voltan

oria de la Fira. Organització: Regido
Joventut.

13 — 14 h
d del Con-Mostra Comercial, a l’estand

sell Municipal de Comerç, 
“Pollastrada”  ciste-, lliurament de

dors dellles “Pota Blava” als guanyad
Comercial sorteig organitzat per l’Eix C

Marina Lleida.

13.15 — 14.15 h
Mostra d’Entitats.
No us perdeu el taller d’art a càrrec , 

ament del del Cercle Artístic i de Pensa
Prat de Llobregat.

13.15 — 14.15 h
Espai exterior.
És l’hora de la “Batucada” amb Tun , a
Tum Prat. 

14.00 — 17.00 h
Espai exterior.

cs i clàs-Exposició del vehicles antic
sics s dels , organitzada pels Amics

el Prat.Vehicles Antics i Clàssics de

14.00 h
Sala d’actes.

guanya-Lliurament dels premis als g
adorsdors del 6è Concurs d’Apar , 
cipal deorganitzat pel Consell Munic

Comerç.

16 — 16.30 h
Sala d’actes.
Concert coral Llobregat  de la SCR Lo 
de les Flors.

16.30 — 18 h
Mostra d’Entitats.

gants Concurs de dibuix dels Geg
Delta Prat Associació , organitzat per l’A
Gegantera Delta Prat.

17  — 17.30 h
Sala d’actes.
Exhibició de sardanes rrec del , a càr
Casal d’Avis Caixa Penedès.

17 — 18 h
Mostra d’Entitats.

csPartides simultànies d’escac , orga-
del Prat.nitzades pel Club d’Escacs d

17.30 — 18 h
Sala d’actes.
Exhibició de gimnàstica rítmica, a 
càrrec del Club Escola Rítmica Prat.

17.30 — 18 h
Espai exterior.
Exhibició de hip hop, organitzada 
per l’ Associació Hip Hop Prat-Ursula
Rilo.

18 — 18.30 h
Sala d’actes.
Exhibició de dansa contemporània, a
càrrec del Club Esportiu APMIB-CAT.

18 — 20 h
Mostra d’Entitats.
“Jocs gegants”, organitzats per l’ 
Esplai el Globus.

18 — 19 h
Espai exterior.
“Tarp Surfi ng”, a càrrec de Chiken’s 
Love.

18 — 19 h
Espai exterior
Demostració d’equinoteràpia de la
mà de l’Equinoteràpia Delta del Llo-
bregat.

EXPOSICIONS
JOIES DEL DELTA
Mostra d’Entitats. 
Exposició organitza-
da per l’Associació 
Amics de l’Art del 
Prat, Escola d’Arts i 
Agrupació Fotogràfi -
ca del Prat. Amb la 
col·laboració de 
Costa Emmarcació  

EL DELTA DEL 
LLOBREGAT, TAN 
FASCINANT COM 
DESCONEGUT.
Mostra d’Entitats.
Exposició organit-
zada per S.O.S Delta 
del Llobregat

EL PRAT PAGÈS
Pavelló Avícola.
Exposicó sobre les 
eines i les feines del 
camp.



18 — 19 h
Mostra Comercial, a ‘estand del Con-
sell del Comerç.
Conte “El Pirata Pota Blava”. Activi-
tat en anglès pels més petits a càrrec
de Kids&Us. 

18.30 h
Pavelló gastronòmic.
Tast de vins de la DO Catalunya.
Inscripcions a través del web
www.do-catalunya.com, del web mu-
nicipal www.elprat.cat o del Facebook
de la DO Catalunya. Places limitades

18.30 — 19 h
Sala d’actes.
Xerrada: “Millora l’estrès
gràcies a l’aromateràpia”,
organitzada per l’Asociación 
Profesional Española de
Naturopatía i Bioterapia.

18.30 — 19.30 h
Mostra d’Entitats
Exhibició de dards, a càrrec 
de la Peña Madridista El Prat.

19 — 19.30 h
Sala d’actes.
Exhibició de sardanes, a càrrec dels
Amics de la Sardana.

19.30 — 20.45 h
Mostra Comercial, a l’estand de Mer-
cats del Prat.
“Cooking Workshop”, Taller de cuina 
en anglès pels més petits de la mà de 
Kids&Us

19.30 — 20 h
Sala d’actes.
Cantada de jotes, organitzada per la 
Casa de Aragón .

20 — 20.30 h
Sala d’actes
Exhibició de sevillanes i balls mo-
derns, organitzada per l’AV Sant 
Cosme i Sant Damià.

20 — 20.45 h
Mostra d’Entitats.
Concert de música moderna, a càrrec 
de la Banda de Música del Prat.

20.30 — 21 h
Sala d’actes.
Balls regionals, a càrrec de la Casa 
de Andalucía

DIUMENGE 16
10.00 — 21.00 h
La 39a Fira Avícola estarà oberta al 
públic.

10.00 — 12.00 h
Pavelló gastronòmic.

Esmorzars de pa-
gès, amb ous pota 
blava i carxofes
Prat.  Degusteu-los!

10 —  12 h
Espai exterior.
Exhibició de bàsquet 
mini, a càrrec del Club
Bàsquet Prat.

10 — 13 h
Espai exterior.
Jocs per a infants, organitzats 
per l’Esplai St. Pere i St. Pau.

10.00 — 16.00 h
Espai exterior.
Exposició de tractors dels 
pagesos del Prat.

10 — 18 h
Espai exterior.
 Rocòdrom, a càrrec de 
la Unió Excursionista de 

Catalunya-el Prat.

10.30 — 11.30 h
Mostra d’Entitats, a l’estand de les

Cases d’en Puig.
Balls en línia, organitzats pel Progra-
ma de la Gent Gran

10.30 — 11.30 h
Cercavila pels carrers del Prat de les 
colles de gegants, gegantons i cap-
grossos del Prat, fi ns al recinte fi ral.

11.30 — 12 h
Espai exterior
Ballada de gegants.

11.00 — 20.00 h
Mostra Comercial.
“Show cooking pota blava”, amb 
els restaurants que participen a la
campanya EL PRAT DEGUSTA’L!  No 
us ho perdeu! Organitza l’Associació 
Gastronomia i Turisme.

11.30 — 14.00 h
Mostra Comercial, a l’estand del Con-
sell Municipal de Comerç.
Taller infantil de plastilina: “Els galls
de pota blava”. Jugarem a crear amb 
plastilina diferents tipus de galls i 
pollets de pota blava.

12.00 h
Sala d’actes.
Acte de lliurament dels premis de la
39a Fira Avícola Raça Prat als cria-
dors d’aviram i als pagesos del Prat.

12.30 h
Espai exterior.
Ballada de sardanes amb la Cobla del
Baix Llobregat. Organització: Amics 
de la Sardana

12.30 — 13.45 h
Mostra Comercial, a l’estand de Mer-
cats del Prat.
“Cooking Workshop”, taller de cuina 
en anglès pels més petits de la mà de 
Kids&Us

12 — 13 h
Mostra d’Entitats
Exhibició de puntes de coixí i pat-
chwork, a càrrec de l’Associació de
Puntaires del Prat i Jardins de la Pau.

A LA 
FIRA EL POTA 

BLAVA A TAULA
Degusteu el Pota

Blava als més de 25 
restaurants del Prat 
adherits a aquesta 

campanya gas-
tronòmica.

SHOWCOOKING 
POTA BLAVA
A la Mostra 
Comercial. 
“Show cooking pota 
blava”, amb els res-
taurants de la xarxa 
EL PRAT DEGUSTA’L! 
No us ho perdeu! 

Durant 
tota la 
Fira, 
informació 
sobre 
el Punt 
Solidari al 
pavelló de 
la Mostra 
d’Entitats.



19 — 19.30 h
Sala d’actes.
Balls africans, a càrrec
l’Associació de Veïns del Barri 
Barceloneta.

19.30 — 20 h
Sala d’actes.
Exhibició de balls moderns, a càrrec 
de l’AV Jardins de la Pau.

20 — 20.30 h
Sala d’actes.
Balls i cants regionals d’El Salvador, 
a càrrec de l’Associació  Salvadorenya 
de Catalunya (ASCA).

20.30 — 21 h
Sala d’actes.
Musical: “M2 el espectáculo conti-
núa”, a càrrec dels Amics Pota Blava.

12.30 — 14 h
Espai exterior.
Activitats i jocs per a infants, orga-
nitzats per l’Esplai Sense Fronteres
(FCE).

13 — 14 h
Mostra d’Entitats.
Taller de memòria, organitzat per 
l’Associació Familiars Alzheimer del
Baix Llobregat.

16 — 18 h
Mostra d’Entitats.
Taller de titelles, organitzat per 
l’Associació de Lleure Imaginarium.

16 — 18.30 h
Espai exterior.
Minigolf, organitzat per l’Associació 
de Golf del Prat de Llobregat.

16.30 — 17 h
Sala d’Actes.
Balls regionals, a càrrec del Centro 
Extremeño Ruta de la Plata.

17 — 17.30 h
Sala d’actes.
Exhibició de balls de saló
 i llatins, a càrrec de la Federació
Catalana de Balls de Saló i Llatins.

17.30 — 20.00 h
Mostra Comercial, a l’estand del Con-
sell Municipal de Comerç.
Taller infantil de plastilina: “Els galls 
de pota blava”. Jugarem a crear amb 
plastilina diferents tipus de galls i
pollets de pota blava

17.30 — 18 h
Sala d’actes.
Exhibició de balls moderns, a càrrec
de la Casa de Cádiz. 

18 — 18.30 h
Sala d’actes.
Exhibició de sevillanes, a càrrec de la 
Casa de Sevilla.

18 — 20 h
Mostra d’Entitats., estand de les Ca-
ses d’en Puig.
Activitats interculturals, organitzades 
pel Programa de Nova Ciutadania.

18.30 — 19 h
Sala d’actes
Exhibició balls de saló i ritmes lla-
tins, a càrrec de l’Associació Cultural 
Tot Pel Ball.

rri de la 

0 h

ri de la

-

àrrec d
Bar

de
Barr

Durant tota la Fira, 
pots participar 
al Praticipa! 
Trobaràs el punt 
d’informació a 
l’estand municipal, 
a la zona exterior 
del recinte fi ral.

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS A WWW.ELPRAT.CAT

I SI VOLS VEURE LES FOTOGRAFIES, ENTRA A 

WWW.FLICKR.COM/AJUNTAMENTDELPRAT 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA MOSTRA D’ENTITATS  
HTTP://MOSTRA2012.ENTITATSDELPRAT.CAT 

TOTS ELS VÍDEOS A WWW.ELPRAT.TV

SEGUEIX LA FIRA AVÍCOLA EN DIRECTE 

A TRAVÉS D’EL PRAT RÀDIO 91.6 FM 

O PER INTERNET WWW.ELPRATRADIO.CAT 

ACTIVITATS 
INFANTILS

PARTICIPA AL
CONCURS 
D’INSTAGRAM!
Durant la Fira Avícola,
fes fotografi es que
demostrin que ets
#megapotablava i 
puja-les a Instagram 
amb el hastagh
#megapotablava. 
Les imatges més crea-
tives s’emportaran
suculents premis!
Tota la informació a
www.elprat.cat 

Durant tots el dies 
de la Fira, hi haurà 
activitats infantils als 
estands de les AMPA 
i del Consell 
dels Infants, 
al pavelló 
de la Mostra 
d’Entitats. 
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Associacions participants a 
la Mostra d’Entitats 2012
[ AGRUPACIÓ CICLISTA PRAT http://acprat.blogspot.com

[ AGRUPACIÓ DE FAMILIARS DE DESAPAREGUTS INTER-SOS www.inter-sos.com

[ AMICS DE LA SARDANA www.amicsdelasardana.cat

[ AMICS DE SANT COSME 

[ AMICS DEL MODELISME FERROVIARI DEL PRAT http://amfelprat.entitatsdelprat.cat

[ AMICS D’EL PRAT http://www.amicsdelprat.cat

[ AMICS POTA BLAVA

[ ASOCIACIÓN CUBANOS EN CATALUNYA http://cubanosencatalunya.entitatsdelprat.cat

[ ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA SEVILLISTA EL PRAT

[ ASSOCIACIÓ CULTURAL TOT PEL BALL http://totpelball.entitatsdelprat.cat

[ ASOCIACIÓN DEPORTIVA FRONTENIS PRAT www.adfrontenisprat.webs.com

[ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA MUERTE SÚBITA JOSÉ DURAN #7 
www.contralamuertesubita.org

[ ASOCIACIÓN HIP HOP PRAT - ÚRSULA RILO http://ursularilo.blogspot.com

[ ASOCIACIÓN PLATAFORMA AFECTADOS POR EL AMIANTO EN EL PRAT (APAAP) 
http://plataformaafectadosamiantoprat.blogspot.com.es

[ ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA DE NATUROPATÍA Y BIOTERAPIA www.apenb.org

[ ASOCIACIÓN SALVADOREÑA EN CATALUNYA ASCA 
http://elsalvadorencatalunya.blogspot.com

[ 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 www.dispratlleure.com

[ ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES JARDINS DE LA PAU 
http://puntairesjardinspau.entitatsdelprat.cat

[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DE LA BARCELONETA 
http://avvbarceloneta.entitatsdelprat.cat

[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CASES LA SEDA

[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS JARDINS DE LA PAU http://avvjardinsdelapau.entitatsdelprat.cat

[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA GRANJA

[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LLEVANT http://avvllevant.entitatsdelprat.cat

[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT COSME I SANT DAMIÀ 
http://aavvsantcosme.entitatsdelprat.cat

[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT JORDI - RIBERA BAIXA

[ ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL TAMARIU 
http://asseltamariu.entitatsdelprat.cat

[ ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER www.aecc.es

[ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT http://aeprat.com

[ ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELTA DEL PRAT DE LLOBREGAT 
http://gegantsdeltaprat.entitatsdelprat.cat

[ ASSOCIACIÓ MOTOCICLISTA REYES DE LA RUTA MOTO GROUP www.reyesdelaruta.com

[ ASSOCIACIÓ PUNTAIRES DEL PRAT http://ass-puntairesdelprat.blogspot.com

[ ASSOCIACIÓ SAO-PRAT www.saoprat.net

[ 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 CÁDIZ

[ CASA DE SEVILLA 

[ CASAL D’AVIS CAIXA PENEDÈS 

[ CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC PALAU www.cpsfrancescpalau.cat

[ CENTRO EXTREMEÑO RUTA DE LA PLATA http://rutadelaplata.entitatsdelprat.cat

[ CERCLE ARTÍSTIC I DE PENSAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

[ CLUB BÀSQUET PRAT www.cbprat.net

[ CLUB D’AGILITY BAIX LLOBREGAT http://clubagility.entitatsdelprat.cat

[ CLUB DEPORTIVO FRAN MARTIN http://clubtaekwondofran.blogspot.com

[ CLUB D’ESCAFANDRISME PRATSUB www.pratsub.org

[ CLUB ESCACS EL PRAT http://escacsdelprat.entitatsdelprat.cat

[ CLUB ESCOLA RÍTMICA PRAT www.cerprat.com

[ CLUB ESPORTIU APMIB-CAT http://apmib-cat.org

[ CLUB PATÍN COBRA EL PRAT http://pratencs.cat/patincobra

[ CLUB PATÍN DELTA - PRAT www.patindeltaprat.es

[ CLUB PATINATGE ARTÍSTIC SAGNIER http://patinatgeartisticsagnier.entitatsdelprat.cat

[ CLUB VOLEIBOL PRAT www.voleiprat.com

[ COFRADÍA DE JESÚS CRUCIFICADO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
http://cofradia.entitatsdelprat.cat

[ COLLA DE DIABLES DEL PRAT www.colladediablesdelprat.com

[ CREU ROJA DEL PRAT DE LLOBREGAT www.creuroja.org

[ CHICKEN’S LOVE www.sweet-menta.com

[ EL PRAT AMB EL SÀHARA http://elpratambelsahara.entitatsdelprat.cat

[ EQUINOTERÀPIA DELTA DEL LLOBREGAT www.deltadelllobregat.cat

[ FEDERACIÓ CATALANA DE BALL RETRO DE SALÓ  I LLATINS http://fcbs.entitatsdelprat.cat

[ FUNDACIÓ APIP ACAM www.acamcat.org

[ FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI www.esplai.org

[ PENYA BARCELONISTA 4A LLIGA SANT COSME I SANT DAMIÀ 

[ PENYA BARCELONISTA PRAT-POTABLAVA http://pbpratpotablava.blogspot.com.es

[ PENYA BLANC-BLAVA DEL PRAT DE LLOBREGAT 
http://penyablancblavaprat.entitatsdelprat.cat

[ PEÑA MADRIDISTA EL PRAT 

[ PEÑA MADRIDISTA SAN COSME 2008 

[ PRATENC ASSOCIACIÓ  D’ATLETISME http://pratencatletisme.entitatsdelprat.cat

[ SOCIETAT CORAL RECREATIVA LO LLOBREGAT DE LES FLORS 
http://lollobregatdelesflors.entitatsdelprat.cat

[ UNIÓ ESPORTIVA ATLÈTIC PRAT http://atleticprat.blogspot.com.es

[ UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DEL PRAT www.uecprat.com

[ UNIÓ FILHARMÒNICA DEL PRAT DE LLOBREGAT http://uniofilharmonica.entitatsdelprat.cat
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Un centenar d’associacions 
a la 10a Mostra d’Entitats
Hi haurà activitats per a tots els gustos i edats per tal que les entitats del Prat 
puguin donar a conèixer a la ciutadania la força del teixit associatiu pratenc

                                           L’espai exterior acollirà activitats de gran format, sobre tot d’entitats esportives.

Un centenar d’entitats del Prat ja pre-
paren els seus estands i les seves activi-
tats per donar-se a conèixer a la ciuta-
dania. Aquest any han comptat amb un 
suport addicional de l’Ajuntament: les 
sessions formatives en comunicació, 

en què han après a fer arribar millor el 
seu missatge a les persones visitants 
de la Mostra d’Entitats (http://mos-

tra2012.entitatsdelprat.cat / www.

facebook.com/MostraentitatsPrat / 
@PratEntitats)

Les associacions ens oferiran activi-
tats per a tots els públics, dividides 
en tres espais: el pavelló de la Mostra, 
on trobareu els estands i una plaça on 

Tres espais per 
a activitats
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es faran activitats de petit format; la 
sala d’actes, amb actuacions culturals 
i artístiques, i l’espai exterior, reservat 
a activitats de gran format, especial-
ment esportives. 

sóc#megapotablava

Aquest any, la Fira Avícola i la Mostra 
d’Entitats comparteixen una mateixa 
imatge, amb dues aplicacions diferents. 
Això ha permès, a banda d’estalviar 
i aprofitar recursos, una forta impli-
cació en la campanya d’identificació 
“sóc#megapotablava” i treballar con-
juntament el joc “Praticipa” amb pro-
ves sobre la identitat pota blava. 

Trobareu més informació sobre la 
campanya “sóc#megapotablava” al web 
municipal www.elprat.cat ❧

[ Xavier Valls ]

[ Podeu seguir la Mostra d’Entitats a 
http://mostra2012.entitatsdelprat.cat

www.facebook.com/

MostraEntitatsPrat @PratEntitats.

[ Les entitats faran activitats a la plaça, 
a la sala d’actes i a l’espai exterior.

[ Aquest any, les associacions han 
participat en sessions formatives per 
aprendre a comunicar millor el 
seu missatge a la ciutadania.
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25a Mostra Comercial
El pavelló de la 25a Mostra Comercial disposa de 2.000 m2 on 
trobarem més de 50 expositors de tots els sectors. Podrem 
passejar per l’anomenat “Carrer del Comerç del Prat”, una des-
tacada mostra d’aparadors de botigues de la ciutat que expo-
sen els seus productes i serveis, i també per un grup d’estands 
del comerç local que participa a la present edició de la Mostra.

Tindran el seu espai el Consell de Comerç del Prat, el Pla 
Agrupat de l’Economia Cooperativa i el Prat Emprèn, amb 

els emprenedors locals. A l’espai central del pavelló troba-
rem tot un espai de venda agroalimentària de qualitat, els 
estands de la Cooperativa Agrícola del Prat, del Consell Re-
gulador de la Indicació Geogràfica Protegida IGP Pollastre 
del Prat, dels mercats de la ciutat i de les galetes “Les crestes 
del Prat”. En aquest espai també podrem visitar els estands 
institucionals de promoció ambiental i turística de la Porta 
del Delta i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.  

[ ALBA NADONS I PIJAMERIA

[ CARY

[ COSTA EMMARCACIÓ

[ CRONOS JOIERS

[ DIBA’S CALÇATS

[ EL REGUST “DANZAS CULINARIAS”

[ FLORS MONTANÉ

[ FONT PELL

[ GUANYADOR CONCURS APARADOR 2012

[ MODA JOVE ECIJA

[ PARTY’S

[ PASSION BEAUTÉ PERFUMERIA KARY

[ PRATMAN

[ PRIMER CLAU 

[ TOT BEBE

[ ART IBÈRIC PRADAS

[ CAFETERIA ALEOP- ASSOCIACIÓ DE LOCALS D’OCI I RESTAURACIÓ DEL 

[ PRAT DE LLOBREGAT 

[ CARXOFA PRAT 

[ CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ

[ CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 

[ CRESTES DEL PRAT 

[ EL PRAT EMPRÈN

[ EL PRAT RÀDIO / elprat.tv

[ EL RACÓ DEL MÓN- BOTIGA COMERÇ JUST

[ EL REGUST “DANZAS CULINÀRIES”

[ FET AMB AMOR

[ GO & GO 

[ GRANJA AVÍCOLA TORRES

[ KATA’S TALLERES DE GASTRONOMIA

[ KIDS AND US- EL PRAT

[ LA PORTA DEL DELTA

[ LUMACA PRAT

[ MERCATS DEL PRAT 

[ MODA LAURA - AV.REMOLAR 119-ELPRAT

[ MUEBLES COPE 

[ NOU EXAMPLE EL PRAT - COMERCIALITZA VÉRTIX

[ PERFUM  ART

[ SHOW COOKING POTA BLAVA 

[ ZAL- ZONA D’ACTIVITATS LOGÍSTIQUES-PORT DE BARCELONA 

[ ROSMAR PRODUCTOS GALLEGOS 

[ PRODUCTOS MERCEDES

[ QUESERIAS ROSILLO

[ TORRONS ARTESANS D’AGRAMUNT

[ FUTURNET

[ WWW.LOVECUPCAKES.ES

[ CREACIONES N.J

[ CONSERVES FONTANET

[ ACEITUNAS TORRALBA

[ EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES

[ IBÉRICOS ESENCIA EXTREMEÑA

[ MUNDO INNOVA

[ IBÉRICOS DE GUIJUELO

EXPOSITORS 2012
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Vine i “Praticipa”!

Infants jugant al “Praticipa” de l’edició de la Mostra d’Entitats de l’any passat.

Aquest any, el joc “Praticipa” no queda 
acotat només al pavelló de la Mostra 
d’Entitats, com passava fins ara, sinó 
que s’escampa per tota la fira, amb 
origen i final a l’estand municipal. Així, 
podrem visitar els diferents pavellons 
del certamen mentre juguem per de-
mostrar que som uns autèntics “#me-
gapotablava”. El joc farà que visitants 

i expositors interactuïn i intercanviïn 
missatges i punts de vista. 

Superar proves                     
i preguntes

Les persones participants, en grups de 
dos o més persones, hauran de com-
pletar un conjunt de preguntes i pro-
ves fins a completar la seva “targeta de 

joc”. No totes les targetes de joc seran 
iguals, de manera que no tothom haurà 
de passar les mateixes proves.

El joc “Praticipa” d’enguany, que es-
tarà actiu dissabte i diumenge d’11 a 
14.30 i de 16.30 a 20 h, girarà al voltant 
del fet de ser o sentir-se pota blava i 
de com som o hauríem de ser la gent 
del Prat ❧

Amb aquest joc participatiu podrem visitar tota la fira superant proves i 
preguntes divertides i demostrar que som uns autèntics “#megapotablava”

Enguany, el joc “Praticipa” no 
queda acotat només al pavelló 
de la Mostra d’Entitats, sinó 
que s’escampa per la fira

PER TOTA LA FIRA

Amb el joc podrem 
demostrar que som autèntics 
“#megapotablava”, tot superant 
proves i preguntes divertides

ETS UN “#MEGAPOTABLAVA”?
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Fa unes quantes setmanes que 
es va iniciar al Prat la campanya 
“sóc#megapotablava”, amb l’objectiu 
de reforçar el sentiment d’orgull de ser 
no només pratenc o pratenca, sinó pota 
blava, un concepte que només poden 
entendre aquelles persones que s’hi 
senten. I, ara, aprofitant la Fira Avícola, 
ho poden demostrar. 

Aquesta campanya ha comptat amb 
la participació de persones volun-
tàries de la ciutat que s’han animat a 
col·laborar en l’elaboració de les petja-
des dels cartells de la Fira, en les ses-
sions fotogràfiques i en els videoclips 
més “#megapotablava”, que podeu tro-
bar a www.elprat.cat. 

Voleu demostrar que sou “#megapota-
blaves”? A la Fira teniu l’última oportuni-
tat! Veniu a l’estand municipal, que tro-
bareu a l’espai exterior del recinte firal, i 
podreu experimentar amb una acció de 
realitat augmentada molt divertida. 

A més, fixeu-vos bé en el mobiliari que 
hi trobareu perquè ha estat fet artesa-
nalment amb cartró per les pratenques 
Sílvia i Alba, de “Planeando Truchas” (pla-

neandotruchas.blogspot.com). Us hi 
esperem! ❧

Un estand 
de realitat
augmentada

Ets “#megapotablava”? 
Demostra-ho a la Fira

A la Fira podràs demostrar si ets o no un “#megapotablava”.

Una de les fotos presentades al concurs d’Instagram.

Concurs
d’Instagram

Feu fotos amb 
el mòbil que 
demostrin que sou 
“#megapotablava” i 
pugeu-les a Instagram 
amb el hastagh 
“#megapotablava”. 
Consulteu les 
bases i els premis 
a www.elprat.

cat. Mireu les fotos 
penjades ja a http://

statigr.am/tag/

megapotablava.


