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Un fira avícola de referència a Catalunya  
 
Cada mes de desembre, abans de festes, el Prat de Llobregat acull una de les fires 
avícoles de referència a Catalunya. El seu gran protagonista és el pollastre Pota 
Blava, criat únicament a les granges del Prat de manera tradicional, a l’aire lliure i 
amb una alimentació natural, aconseguint així un producte de característiques 
úniques i de sabor intens.  
 
Amb el pas del temps, la Fira Avícola ha anat creixent i incorporant un ampli ventall 
de propostes per gaudir de la millor gastronomia de proximitat, amb d’altres 
productes de la terra reconeguts i de qualitat, com les fruites i verdures del Parc 
Agrari del Baix Llobregat i, entre elles, un altre símbol de la ciutat: la Carxofa Prat.  
 
Cal destacar que la qualitat tant del pollastre Pota Blava com de la Carxofa Prat 
està avalada pel segell europeu d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP). 
 
Per gaudir dels millors productes Km 0, també s’ha escollit un entorn emblemàtic 
del Prat, lligat a la seva històrica agrícola i ramadera. Des de l’any 2017, la Fira 
Avícola del Prat se celebra a la Granja de la Ricarda, que disposa d’un espai de prop 
de 19.000 m2  per realitzar-hi tota mena d’activitats gastronòmiques, comercials, 
lúdiques i culturals.  
  
A l’entorn del pavelló avícola, que dona nom a la fira, s’hi troben molts d’altres on es 
poden degustar o comprar productes per cuinar-los a casa, descobrir el teixit social, 
associatiu i cooperatiu del municipi o participar en activitats lúdiques i culturals amb 
els amics i la família.  
 
A la Granja de la Ricarda, se celebren durant la Fira Avícola tres mostres 
paral·leles. D’una banda, s’hi pot trobar la Mostra Comercial, per comprar 
productes Km 0 i de màxima qualitat. De l’altra, es pot visitar la Mostra Entitats, per 
conèixer l’activitat associativa del municipi; o la Fira de l’Economia social i  
cooperativa del Baix Llobregat, per descobrir l’important valor d’aquest sector al 
Prat i al conjunt de la comarca.  
 
En definitiva, la Fira Avícola ofereix un cap de setmana amb la millor gastronomia de 
proximitat, acompanyada d’altres propostes culturals i d’oci, per on passen any rere 
any milers de persones.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La 46ena Fira Avícola de la Raça Prat, 2019 
 

 
 
 
La Fira Avícola de la Raça Prat arriba enguany a la seva 46ena edició. Com és 
habitual, se celebrarà el cap de setmana anterior a l’inici de les festes, del divendres 
13 al diumenge 15 de desembre a la Granja de la Ricarda (camí de Cal Silet s/n).  
L’horari d’obertura de la fira serà divendres 13 de desembre, de 18 a 21 h, i dissabte 
14 i diumenge 15, de 9 a 21 h.  
 

Novetats d’aquesta edició 
 
Una de les novetats d’aquesta edició és que es podran trobar a l’entorn d’un mateix 
pavelló l’oferta gastronòmica i la informació sobre els productes Km 0 i el territori. 
D’aquesta manera, es vol visibilitzar més clarament la traçabilitat dels 
productes.   
 
A més, la xarxa de restaurants “El Prat degusta’l” ha preparat una elaborada 
oferta gastronòmica, amb els platets de Pota Blava i Carxofa Prat com a 
protagonistes.  
 
Els padrins de la Fira d’enguany també són dos periodistes que aposten per la 
divulgació dels productes de la terra i Km 0: Xènia Roset i Marc Orozco, 
presentadors del programa “Deixa’m tastar” de SER Catalunya.  
 

Assistència prevista 
 
Pel que fa a l’assistència prevista, enguany es preveu que passin per la fira més de 
80.000 persones durant tot el cap de setmana, consolidant-se així com una de les 
fires avícoles de referència a Catalunya amb major afluència de visitants.  



 

 

 

Les tres mostres paral·leles 
 
A la Mostra Comercial, que enguany se celebra per 32è any consecutiu, es podran 
trobar més de 170 expositors de pagesos, criadors i de comerços i empreses tant 
locals com d’altres punts del país. També s’hi podran trobar els emprenedors  i 
emprenedores del municipi i un sector d’alimentació de productes artesanals.  
 
A la 17ena Mostra d’Entitats, hi participaran un total de 100 organitzacions i 
associacions del Prat de Llobregat de diferents tipus (culturals, esportives, socials, 
educatives...), que difondran la seva tasca entre la ciutadania a través de diferents 
estands, a més d’organitzar diverses activitats lúdiques per gaudir amb amics i 
família.  
 
A la 3a Fira de l’Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat 2019  
(FESCdBLL),   hi prendran part 75 empreses, projectes i entitats d’aquest sector. 
L’objectiu és donar a conèixer als visitants que una altra economia ja està aquí i pot 
oferir solucions en tots els àmbits del consum: l’habitatge, l’alimentació, les 
comunicacions, el transport, el finançament, etc. 
 

Els premis que es lliurararan durant la fira  
 
Durant la Fira Avícola, es concedeixen diversos premis per reconèixer la tasca de 
criadors/ores i pagesos/es del Prat de Llobregat, així com d’altres bones pràctiques 
del teixit comercial de la ciutat. A continuació, es mostren els premis que es lliuraran 
durant el cap de setmana a la Sala d’Actes del recinte firal.  
 
Diumenge 15 de desembre de 12 a 14 h 
 

- Premis de la 46a Fira Avícola Raça Prat als criadors d’aviram i als pagesos del 

Prat. 

- Premi Josep Oliva a la cultura i tradicions pageses. 

 
Dissabte 14 de desembre de 14 a 15 h, organitzat pel Consell Municipal de Comerç.  
 

- Premis als guanyadors del XIII Concurs d’Aparadors 

- Lliurament de reacreditacions de “El Prat, Comerç de Qualitat” i 

reconeixement de les botigues cinquantenàries. 

 
 

 

 

 

 



 

 

L’estand municipal dedicat al programa IntersECCions  
 
A més, durant la fira, l’Ajuntament del Prat comptarà amb un estand municipal, 
que es dedicarà al programa municipal IntersECCions, que treballa per promoure 
la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació i a la cultura a partir del treball en 
xarxa entre les escoles i instituts i els agents culturals i comunitaris. Durant tot el cap 
de setmana, s’hi realitzaran diferents dinàmiques lúdiques a l’entorn de la cultura i 
l’educació.  
 

La imatge gràfica de la 46a Fira Avícola de la Raça Prat 

 
Per a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, il·lustrar una de les cites més importants 
que viu la ciutat durant tot l’any, és alhora una oportunitat per promoure i 
visibilitzar el talent dels artistes locals.  
 
Enguany, aquest repte ha recaigut sobre el dissenyador pratenc, Luis J. Higueras -
també creatiu, artista, poeta i escriptor-, que compta amb l’estudi de creació gràfica 
“Lumps of Sugart®”. Amb més de 20 anys de vinculacions proactives amb el teixit 
cultural i artístic local, ha col·laborat professionalment en multitud de campanyes i 
projectes de comunicació tant del Prat de Llobregat com d’altres localitats. 
 
Per a l’edició d’enguany, s’han elaborat tres versions del cartell per a la fira en 
general, per a la Mostra d’Entitats i per a la Fira de l’Economia social i 
cooperativa, tal com es mostra al final d’aquest apartat. 
 
Una de les principals novetats de la imatge d’enguany és que, per primer cop, fa 
conviure el gall i la gallina Pota Blava, un gest de complicitat de la Fira Avícola amb la 
defensa de la igualtat de gènere. La gallina serà per primera vegada la protagonista 
del cartell de la Mostra d’Entitats i conviurà alhora amb el pollastre Pota Blava del 
cartell general de la fira i del de la Fira de l’Economia social i cooperativa. 
 
En els tres casos, la silueta del gall o de la gallina Pota Blava conté d’altres 
il·lustracions al seu interior: hortalisses del Parc Agrari, entre les quals naturalment 
la Carxofa Prat, en el cartell general de Fira; o elements que simbolitzen les activitats 
de les organitzacions participants, en el cas de les altres dues mostres.  
 
A continuació, es mostren les diferents versions del cartell.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

32a Mostra Comercial  

 

La Mostra Comercial ocupa un pavelló de més de 1.000 m2 situat a l’accés del 
recinte firal de la Granja de la Ricarda.  

La mostra, de caràcter multisectorial, acollirà diferents sectors d’activitat 
econòmica, amb la participació del comerç local i les associacions de comerciants i 
empresarials del Prat i també d’altres empreses comercials i de serveis.  

En la seva 32a edició, comptarà amb més de 170 expositors de pagesos, criadors i 
de comerços i empreses tant locals com d’altres punts del país. També s’hi 
podran trobar els emprenedors  i emprenedores del municipi i un sector 
d’alimentació de productes artesanals.  

A la Mostra Comercial, hi haurà una àmplia gamma de productes i serveis. S’hi 
trobarà un interessant sector especialitzat en alimentació tradicional d’origen, així 
com empreses de comerç i serveis locals per a les quals la Fira és un excel·lent 
aparador i una oportunitat de promoció. La Fira també representa un espai de 
networking, on les empreses de nova creació dels emprenedors i emprenedores 
locals que han participat en el concurs “El Prat Emprèn” hi son presents per donar-se 
a conèixer i per promocionar la seva activitat i serveis. 

 

 
 
 



 

 

17a Mostra d’Entitats  

 

Com cada any, la Mostra d’Entitats suposa la trobada anual d’una gran part 
d’entitats del Prat. Aquesta és una oportunitat per conèixer què fan durant tot l’any 
entitats del municipi de diferents àmbits (culturals, socials, esportives...) i, fins i tot, 
poder fer un tastet de moltes de les seves activitats.  

En aquesta 17a edició de la mostra, hi participaran un centenar d’entitats de la 
ciutat, corresponents als àmbits següents:  

- 30 entitats culturals 

- 28 entitats esportives 

- 24 entitats socials (6 d’elles entitats veïnals) 

- 20 associacions de Familiars d’Alumnes (AFA)  

 
En aquesta edició, hi haurà 72 entitats que comptaran amb estand i 41 que 
realitzaran diferents activitats en l’espai de la mostra. Així doncs, hi ha entitats 
que opten per  compaginar l’estand amb l’organització d’activitats, mentre que 
d’altres decideixen fer només una de les dues coses.  
 

Les activitats programades  
 
Per a aquesta edició de la mostra, s’han programat un total de 56 activitats, 
impulsades per 41 entitats i el propi Ajuntament.  
 
Les activitats dinamitzades per les entitats seran tant esportives, com culturals i 
lúdiques i presentaran diferents tipologies i formats.   
 



 

 

Quant a les activitats impulsades pel Departament de Ciutadania de 
l’Ajuntament, tindran la convivència com a eix central. Altres departaments i 
programes municipals també aprofitaran aquest espai per donar a conèixer 
informacions d’interès per a la ciutadania.  
 
Algunes de les activitats més destacades són: 
 

- Matí d’Esports: el dissabte 14 de desembre, de 10.30 h a 14 h a la 
Carretera de la Platja, es faran diverses activitats esportives.  
 

- Matí de Cultura Popular: el diumenge 15 de desembre, d’11 h a 14 h a 
l’exterior de la Granja de la Ricarda, se celebraran diferents activitats de 
cultura popular (gegants, diables, castellers...).   

 

- Converses al Sofà de Convivència: el dissabte 14 de desembre de 10.30 
a 14 h dins del pavelló, es podrà conversar de forma distesa a l’entorn 
d’un sofà sobre temes relacionats amb la convivència a la ciutat.   
 

- Praticipa: el dissabte 14 de desembre, de 16.30 h a 20.00 h; i diumenge 
15, tot el dia, torna el Praticipa: un joc de caire participatiu per als infants 
i les seves famílies. 
 

- Xocolatada i Rom Cremat: dissabte de 17.30 a 18.30 h a l’exterior de la 
Granja de la Ricarda, associacions veïnals de la ciutat prepararan  
xocolata calenta  per als més petits i també rom cremat per als més 
grans.  

 
 

La preparació de la mostra: un procés de treball i participació amb 
les entitats  
 
Amb l'objectiu d'organitzar i coordinar-se per realitzar totes les accions de la mostra, 
es realitzen diverses trobades prèvies (plenaris), en què es troben totes les entitats 
que participen en l'esdeveniment i representants de l’Ajuntament. En aquests espais, 
s’acorden diferents aspectes com la distribució d'estands, qüestions logístiques,  
l’organització o el calendari d'activitats, entre d'altres. Enguany, s’han fet 4 
trobades prèvies a la fira entre octubre i novembre al Centre Cívic Palmira 
Domènech.  

En aquestes trobades, les entitats també tenen l’oportunitat de conèixer-se més 
entre elles i establir sinergies, així com d’entrar en contacte amb personal implicat 
en diferents aspectes de la Fira Avícola del Prat, per tenir una visió més global de 
l’esdeveniment. 

 



 

 

3a Fira de l’Economia Social i Cooperativa del Baix 
Llobregat  (FESCdBLL) 

 

L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i l’Ajuntament del Prat organitzen la tercera 
Fira de l’Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat 2019  (FESCdBLL) dins 
del recinte de la 46a Fira Avícola de la Raça Prat. 

La FESCdBLL2019 vol acollir una representació de l’economia social i cooperativa de 
la comarca del Baix Llobregat, per donar a conèixer els visitants que una altra 
economia ja està aquí i pot oferir solucions en tots els àmbits del consum: 
l’habitatge, l’alimentació, les comunicacions, el transport, el finançament, etc.  
Per això, s’ofereix a les entitats de l’economia social de la comarca un espai 
d’exposició i informació  per donar a conèixer les seves activitats. 

La fira té la voluntat d’arribar al públic en general, més enllà de les persones que 
ja tenen algun contacte o estan familiaritzades amb l’economia social i cooperativa. 
Es vol aprofitar un esdeveniment amb tanta afluència de públic, com és la Fira  
Avícola, per donar visibilitat a una nova manera de treballar i consumir.  

Alhora, la FESCdBLL vol ser un espai de relació i cooperació entre les entitats i 
empreses de l'Economia Social i Cooperativa de la comarca. Enguany, es vol fer 
especial incidència en això, amb l’organització d’activitats per promoure la 
intercooperació. Enguany hi prendran part 75 empreses, entitats i projectes de 
l’economia social, 16 més que en anteriors edicions.  

 
Novetats d’aquesta edició  

Entre les principals novetats d’aquesta edició, destaca el joc “dESCobreix!”. Es 
tracta d’una dinàmica lúdica per acollir les persones que visitin la fira, especialment 



 

 

adreçada a aquelles poc familiaritzades amb l’economia social i cooperativa, i que es 
plantejarà tot just quan accedeixin al recinte firal.  

En acollir als visitants, se’ls lliurarà un fulletó-programa amb diferents preguntes 
relacionades amb cadascun dels 4 itineraris de la fira:  

- Itinerari 1: Què és l’Economia Social i Cooperativa?  
- Itinerari 2: Què és el Consum Responsable?  
- Itinerari 3: Què és el Mercat Social?  
- Itinerari 4: Què és un Ecosistema de l’Economia Social i Cooperativa?  

Cada participant anirà passant per diferents estands, fent com a mínim una pregunta 
per parada. Cada entitat els haurà de facilitar la resposta i segellar-los la 
corresponent pregunta-completada. Un cop respostes totes les preguntes, cada 
participant haurà de dirigir-se al punt d’acollida, on se l’obsequiarà amb una bossa 
de la FESC, amb diferents materials i objectes vinculats a l’economia social i 
cooperativa.  

Una altra novetat d’enguany és que la tarda de diumenge 15 de desembre es 
dedicarà a activitats lúdiques i culturals. Després d’un dinar comunitari al migdia, 
s’ha programat un “mini-festival” Esperanzah amb diferents espectacles.  

 

Múltiples xerrades i tallers sobre economia social  i cooperativa 

Com és habitual, el programa de la FESCdBLL està replet de xerrades i tallers sobre 
els diferents àmbits d’actuació de l’economia social i cooperativa. Així es faran 
activitats de temes com l’habitatge cooperatiu, models de coworking, mobilitat 
sostenible, medi ambient, agricultura, intel·ligència artificial, art i cultura, 
alimentació, etc. 

En l’espai de la fira, també es comptarà amb una cantina amb serveis de restauració i 
amb una zona d’activitats infantils.  També es disposarà de  6.000 exemplars gratuïts 
d’una publicació on es podrà trobar informació bàsica i dades de contacte de les 
diferents entitats representades a FESCdBLL, així com el seu programa d’activitats.  

 
Una fira impulsada per l’economia social i cooperativa de la 
comarca,  amb el suport de l’Ajuntament del Prat 

L’Ateneu i l’Ajuntament del Prat es coordinen a través d’una Taula Tècnica  per 
organitzar la FESCdBLL, on també hi ha representats de dos dels principals 
ecosistemes locals cooperatius: el Barri Cooperatiu La Obrera, on es troba la 
Cooperativa Obrera de Viviendas; i la Fundació Esperanzah, organitzadora del 
festival solidari amb aquest mateix nom.  

A l’hora d’organitzar l’esdeveniment, també s’ha apostat perquè tots els proveïdors 
de la FESCdBLL provinguin de l’economia social i cooperativa.  



 

 

El Pavelló gastronòmic  

 

En el marc de la 46a edició de la Fira Avícola, la xarxa de restaurants locals “El Prat 
Degusta'l” i d’altres restaurants del Prat adherits a aquesta campanya, ens tornen a 
convidar, durant uns dies, a una variada proposta gastronòmica i a degustar un 
Menú de Fira, elaborat amb el pollastre Pota blava, com a principal ingredient dels 
seus menús. Fins a 11 restaurants del Prat participen d'aquesta festa gastronòmica. 

El pavelló gastronòmic, on es podran degustar totes aquestes reptes,  compta també 
amb l’organització i dinamització de l’Associació de Gastronomia i Turisme (AGT) del 
Baix Llobregat. 

Una oferta de qualitat 

Les diferents propostes de Menú de Fira dels restaurants que hi participen 
contribueixen a consolidar una oferta de qualitat basada en els productes de 
proximitat del Parc Agrari del Baix Llobregat i, molt especialment, en la cuina del 
pollastre Pota Blava i la Carxofa Prat.  En aquesta edició es podrà degustar una 
àmplia oferta d’elaborats platets amb aquests productes.  

Amb la Fira Avícola, culminen el seguint d’esdeveniments gastronòmics que se 
celebren al llarg de l’any per posar en valor l’oferta singular i amb personalitat pròpia 
que ens diferencia d’altres ciutats del nostre entorn. Altres esdeveniments són les 
Festes de la Carxofa els mesos de març i abril o el Quinto Tapa a l’octubre. 
L’Ajuntament del Prat promou aquests esdeveniments, amb la col·laboració de l’AGT 
i els restaurants de la xarxa “El Prat degusta’l”. 

 

 



 

 

El Pota Blava 

 

El Pota Blava és un dels productes emblemàtics del Prat. La seva criança tradicional, 
a l’aire lliure, fan que les seves propietats culinàries i sabor siguin d’una 
qualitat elevada. Compta amb el segell d’Indicació Geogràfica Protegida. 

Història 

Al Prat va existir un tipus de gallina rústica, mediterrània, de molt bona qualitat, que 
a finals del segle XIX va ser seleccionada i millorada espontàniament pels pagesos i 
els primers avicultors de la zona. Amb el temps, aquesta selecció crítica va deixar 
fixades unes característiques que van definir la raça Prat. Popularment anomenada 
Pota Blava, és una de les úniques races d’aus de corral que no ha patit encreuaments 
amb d’altres estirps híbrides, conservant la seva morfologia fins ara. 

Característiques del Pota Blava 

Els galls i les gallines de la Raça Prat presenten com a característica més 
identificativa la vistositat del seu plomatge. La cua és d’un color verd fosc uniforme. 
També és molt característic el blau pissarra de les potes i dels dits, d’on prové el nom 
pel qual són molt coneguts arreu. La cresta és d’un vermell viu, ben dentada, amb 
cinc o sis puntes.  

Criança 

La cria del pollastre de raça Prat està perfectament regulada. Han de ser criats a 
l’aire lliure, en galliners que no poden superar els 8 animals per m2 i amb una 
alimentació natural, amb pinsos sense greixos d’origen animal, que continguin un 65 
% de cereals com a mínim, sense factors de creixement ni antioxidants artificials. 

Característiques gastronòmiques 

La criança en l’àmbit natural fa que la carn fina i melosa del Pota Blava sigui un 
aliment de gran qualitat, que destaca per la intensitat del seu sabor, un gust 
persistent i una lleugera aroma a fruita seca. És una carn rica en proteïna i amb un 
contingut baix en greixos. 



 

 

 

 

Més informació sobre

la 46a Fira Avícola de la Raça Prat 

elprat.cat/firavicola

 

     

 

 

 
Departament de Comun

Telf. fix:  93 379 00 50  Ext. 5421 

Mòbil:  677 28 09 78 (Cap de comunicació: Bertran Cazorla) 

Mail: premsaicomunicacio@elprat.cat

 

Més informació sobre 

a Fira Avícola de la Raça Prat 

 

elprat.cat/firavicola 
 

 

@ajelprat 

@ajuntamentdelprat

Departament de Comunicació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Ext. 5421   

Mòbil:  677 28 09 78 (Cap de comunicació: Bertran Cazorla)  
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