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1. La 49a Fira Avícola: presentació general i novetats  

 
 
Imatge de la Fira Avícola 2021 
 

La 49a Fira Avícola del Prat unirà enguany la millor gastronomia 
de proximitat amb la defensa de la sostenibilitat social i 
ambiental. La fira s’avança respecte a edicions anteriors i tindrà 
lloc del 2 al 4 de desembre a la Granja de la Ricarda, amb un 
recinte firal de 19.000 m2. S’hi podrà trobar una àmplia oferta 
gastronòmica i comercial, amb el pollastre Pota Blava com a 
protagonista, juntament amb d’altres productes de proximitat i 
de qualitat, com la Carxofa Prat. Tampoc no hi faltaran les 
propostes culturals i lúdiques.  
 
Enguany, la Fira Avícola Raça Prat s’avança respecte a edicions anteriors i tindrà 
lloc del 2 al 4 de desembre. La 49a edició de l’esdeveniment es tornarà a celebrar 
a la Granja de la Ricarda, per posar en valor el pollastre Pota Blava i altres 
productes emblemàtics de la gastronomia pratenca, com la Carxofa Prat o 
d’altres fruites i verdures del Parc Agrari.  
 
En aquesta edició, la millor gastronomia de proximitat s’unirà a la voluntat de 
defensar la sostenibilitat social i ambiental. Aquest serà el fil conductor de 
l’estand municipal a la Fira Avícola, on es mostraran i s’explicaran diferents 
programes municipals per promoure la transició energètica, la digitalització i la 
cohesió social i ambiental a la ciutat, per projectar el Prat del futur. D’aquesta 
manera, es vol aprofitar un esdeveniment de referència a Catalunya com la Fira 
Avícola, que es preveu que visitin enguany entre 50.000 i 60.000 persones, per 
difondre la importància de preservar el territori i promoure els productes de Km 
0 de qualitat com el Pota Blava o la Carxofa Prat, així com de contribuir a la lluita 
contra el canvi climàtic i a la consecució dels ODS (Objectius de 



 

 

Desenvolupament Sostenible) de les Nacions Unides per al 2030 des de l’àmbit 
local.  
 
Una fira per descobrir com es cria el Pota Blava i tastar la millor 
gastronomia de proximitat  
 
La Fira Avícola del Prat és l’única de Catalunya dedicada al pollastre Pota Blava, 
espècie d’aviram autòcton del delta del Llobregat, que compta amb el segell 
europeu d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP).  Els valors de la Fira Avícola 
mantenen la vocació d’innovar, l’orgull i la identitat de les pratenques i pratencs, 
la tradició de la pagesia i de les criadores i criadors, la reivindicació de la qualitat 
del producte local, les entitats ciutadanes i les persones i la promoció i el foment 
de l’activitat econòmica local, el comerç i les empreses del territori.  
 
A la Fira, es podrà gaudir d’una d’àmplia oferta gastronòmica, comercial, cultural 
i lúdica en un recinte firal de 19.000 m2 situat a la Granja de la Ricarda (camí de 
Cal Silet s/n).  Al recinte firal, s’hi podrà trobar el pavelló avícola, per descobrir 
com es cria el Pota Blava.  Al mateix pavelló avícola, hi haurà la mostra agrícola 
i ramadera dels pagesos del Prat, on es podran conèixer les característiques de 
la Carxofa Prat, entre d’altres fruites i verdures del Parc Agrari.  
 
Per a l’Espai de Gastronomia, la xarxa de restaurants “El Prat degusta’l” i 
establiments de la ciutat adherits a la campanya de la Fira Avícola han preparat 
una oferta diversa amb el Pota Blava i la Carxofa Prat com a protagonistes. 
Enguany, aquest espai inclourà la 2a Mostra de Vins, on es podran tastar vins i 
maridar-los amb una oferta gastronòmica de qualitat dels cellers locals. 
 
La Mostra d’Entitats arriba al seu 20è aniversari 
 
D’altra banda, a la Granja de la Ricarda, també es farà la 20a Mostra d’Entitats, 
que acollirà espais expositius i activitats de prop d’un centenar d’entitats d’àmbit 
cultural, educatiu, social o esportiu.  
 
La imatge gràfica de la Fira, obra de l’il·lustrador local, Oriol Vidal 
 
La imatge gràfica de la Fira d’enguany, tant del cartell general com del de la 
Mostra d’Entitats i l’Espai Gastronòmic, ha anat de nou a càrrec d’un il·lustrador 
local, Oriol Vidal. La imatge gràfica fusiona el Pota Blava amb d’altres elements 
emblemàtics del Prat: la Carxofa Prat, edificis característics del seu paisatge urbà 
(la Torre de l’Aigua, l’Ajuntament, l’església, l’edifici del Semàfor als espais 
naturals del Delta, la Torre de l’aeroport...) o l’activitat del teixit social i cultural de 
la ciutat.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. L’Espai Gastronòmic  
 

 
Espai Gastronòmic de la Fira Avícola de 2021 

 

 

L’Espai Gastronòmic, organitzat per l’Ajuntament del Prat i l’Associació 
Gastronomia i Turisme (AGT) del Baix Llobregat, basarà la seva oferta en platets 
de pollastre Pota Blava i Carxofa Prat, a més d’oferir diversos menús per a les 
persones que visitin la Fira.   
 
Més d’una desena d’establiments i restaurants del Prat oferiran platets de Pota 
Blava i Carxofa Prat a l’Espai Gastronòmic, cadascun d’ells amb diferents 
receptes. Els platets, amb preus que oscil·laran entre els 4 i els 6 euros, s’oferiran 
durant tota la fira, des de divendres a les 19 h fins al diumenge a les 21 h. 
Dissabte i diumenge es començaran a servir a les 12 h i el servei només es veurà 
interromput entre les 16.30 h i les 19 h. 
 
A més de platets, s’oferiran tres propostes gastronòmiques més:  
 
El Menú de Fira: s’oferirà dissabte i diumenge de 12 a 16 h a un preu de 25 
euros, i comptarà amb els següents plats: 
 
Primers 
Carxofa Prat confitada, romesco i anxova 
Focaccia de porro confitat i Pota Blava rostit 
Segons 
Pota Blava guisat a la catalana amb Carxofa Prat i patates al forn 
Les postres 
Mató eco, confitura Im-Perfect i carquinyoli 
Cervesa, Copa vi o Aigua  
 



 

 

El Menú Take Away: s’oferirà en el mateix horari que l’anterior a un preu de 20 
euros i també comptarà amb els mateixos plats que el Menú de Fira però sense 
beguda, que es prepararan per emportar. 
 
Esmorzar de Pagès: s’oferirà dissabte i diumenge de 10 a 12 h a un preu de 10 
euros. L’esmorzar comptarà amb: 
  

- Butifarra eco Cal Fusteret a la brasa 
- Carxofa Prat a la brasa 
- Seques saltades 
- Dues llesques de pa i allioli 
- Cervesa (o aigua) 

 
El segell de la restauració local hi estarà present, ja que més d’una desena de 
restauradors del municipi participaran de l’Espai Gastronòmic. Concretament, hi 
participaran els següents: CèNTRIC Gastro, El Cortijo, El Regust, El Bar de La 
Capsa, La Carpa de Emilio Sánchez Academy, La esquina de la cantonada,  La 
Santa, Lola’s Brunch, Majaretas-Empanadas caseras argentinas, Sagnier-
Fundació Rubricatus, La Montserratina i Majaretas. 
 
L’Aula de Cuina amb show cookings d’alimentació sostenible 

A més de l’oferta gastronòmica a l’entorn del pollastre Pota Blava i la Carxofa 
Prat, durant l’esdeveniment també s’oferirà una àmplia agenda d’activitats i de 
show cookings (cuina en viu). Es podrà participar en una Aula de Cuina, amb 
show cookings d’alimentació sostenible, coordinada per la periodista 
gastronòmica Mónica Escudero de El Comidista (El País).  

A més de les sessions de l’Aula de Cuina, l’Espai Gastronòmic també 
s’amenitzarà amb música, amb sessions de djs #PotaBlava, així com amb 
activitats de Live Painting en què artistes locals pintaran el Pota Blava i la Carxofa 
Prat amb el seu propi estil. També hi haurà una exposició on es recordaran obres 
artístiques realitzades pels creadors #PotaBlava en les edicions anteriors i un 
espai per a la canalla. 

2a edició de la Fira de Vins 

Juntament amb l’Espai Gastronòmic, també es podrà gaudir a la Granja de la 
Ricarda de la 2a edició de la Fira de Vins. S’hi aplegaran 9 espais amb  cellers 
del territori que oferiran vins blancs, negres, cava i vermut. Així mateix, es podran 
menjar també embotits i formatges per acompanyar la degustació. Els 
participants d’aquesta 2a edició de la Fira de Vins són: Cal Pere Tarrida, Celler 
Vinyes i Central Wine Store. 

Es pot trobar tota la programació de l’Espai Gastronòmic a elprat.cat/firavicola. 

 

 



 

 

3. Comerç de qualitat i de proximitat  
 

 

 
Parada de pollastre Pota Blava a la Fira Avícola del Prat de 2021 
 
 
L’oferta comercial de la Fira Avícola d’enguany comptarà amb una àmplia 
gamma de productes i serveis i serà un excel·lent aparador i oportunitat de 
promoció del teixit comercial local i dels projectes emprenedors. S’hi trobarà un 
interessant sector especialitzat en alimentació tradicional d’origen, així com 
estands de comerços locals i d’arreu del país. 
 
En aquest espai, hi trobarem els estands de la Indicació Geogràfica Protegida 
(IGP) Pollastre i Capó del Prat i de la Cooperativa Agrícola, on podrem comprar 
el Pota Blava i altres productes emblemàtics del municipi, com la Carxofa Prat. 
 
A la mostra, s’hi trobarà un sector destinat a la venda de productes 
agroalimentaris artesanals de qualitat d’arreu de Catalunya i l’Estat espanyol: 
embotits catalans de Planoles, Lluçanès i la Garrotxa; anxoves de Palamós; 
formatges i sobrassada de Menorca; aliments de Castella-La Manxa i de Galícia; 
productes ibèrics de Guijol (Salamanca) o formatges d’Idiazábal (Euskadi), entre 
molts d’altres. 
 
A més, la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) tindrà un estand on 
promourà l’alimentació sostenible i saludable. Aquest és el tema de l’exposició 
Menja, Actua, Impacta, una de les novetats d’aquesta edició. 
 
Els mercats de l’àrea metropolitana de Barcelona, que reben molts productes 
agrícoles del Parc Agrari del Baix Llobregat, han volgut aprofitar aquesta 
oportunitat per avançar en la consecució de quatre objectius que la fira també 
vol contribuir a assolir: impulsar dietes més saludables i sostenibles, generar més 
oportunitats econòmiques per als sectors de proximitat, combatre l’emergència 
climàtica i generar resiliència davant els riscos globals i les desigualtats socials. 



 

 

Després de la bona acollida que va tenir l’any passat, l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic de l’Ajuntament del Prat aixeca per segona vegada el pavelló del Prat 
Economia. A la seva entrada, s’hi trobarà el Passeig del Comerç, un aparador 
dels comerços de la ciutat. A l’interior, es poden veure els estands de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, on s’informarà dels serveis que ofereix aquest 
departament de l’Ajuntament i del Prat Empresarial, on estarà representat el teixit 
empresarial pratenc. 
 
Aquest espai acollirà dues taules rodones durant el cap de setmana, 
organitzades pel Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 
InnoDelta i el Prat Empresarial i tallers d’impressió 3D amb aforament limitat. 
També comptarà amb una cabina de vídeo de 360 graus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.La 20a Mostra d’Entitats 
 

 
 

Foto de la Mostra d’Entitats durant la Fira Avícola 2021 
 

La 20a Mostra d’Entitats tindrà lloc en el marc de la Fira Avícola, del 2 al 4 de 
desembre a la Granja de la Ricarda. L’esdeveniment vol donar a conèixer als 
pratencs i les pratenques la tasca que fan les diferents entitats i associacions de 
la ciutat. 
 
Enguany, la Mostra aplegarà prop d’un centenar d’entitats de diferents àmbits: 
social, esportiu i cultural, així com consells i projectes municipals.  
 
A la Mostra, s’hi podran trobar els estands de les diferents entitats i també s’hi 
organitzarà un ampli ventall d’activitats, que es poden trobar al programa de la 
Fira Avícola, al web de l’esdeveniment: https://www.elprat.cat/firavicola 
  
Aquesta edició de la Mostra coincideix amb el rellançament de la campanya 
ciutadana “El Prat, el meu lloc al món”, per deixar palès l’orgull de pertinença al 
Prat tant de la ciutadania com de les entitats i el teixit associatiu. Per aquest 
motiu, durant la mostra, es farà el concurs “Som del Prat, quin orgull” per animar 
la ciutadania a fer-se una fotografia en un photocall a l’entorn d’aquest lema i 
compartir-la a les xarxes, tot explicant el motiu pel qual se sent orgullosa de 
pertànyer a la ciutat des de de la pluralitat i diversitat de formes de viure el Prat. 
Entre les persones que participin en aquesta iniciativa, se sortejaran diversos 
premis. 
 

Praticipa: Sobrevolant el Prat 
 
En el marc de la 20a Mostra d’Entitats, torna el Praticipa, el joc participatiu i 
familiar on els nens i nenes de la ciutat podran guanyar un premi mitjançant la 
realització de diferents proves que posaran prova el seu enginy.  Enguany, la 
temàtica del Praticipa estarà ambientada en un gran viatge on els infants podran 



 

 

descobrir tots aquells elements i característiques que fan del Prat el seu lloc al 
món.  
 
A Praticipa, hi haurà més de 10 proves distribuïdes pels diferents espais de la 
Mostra  i proposades per algunes de les entitats i serveis municipals. Així per 
exemple, algunes de les proves giraran al voltant dels següents eixos temàtics: 
 

- Al nostre lloc al món, observem i defensem la natura: una prova per 
demostrar com els infants gaudeixen dels espais naturals i els seu 
coneixement sobre les aus del Prat. 
 

- Al nostre lloc al món, som cuidadors i cuidadores: després d’una 
etapa pandèmica difícil, els infants ha deixat palès el seu compromís en 
cuidar-se els un als altres. Amb aquesta prova, posaran de manifest allò 
que fan per cuidar la seva gent. 

 
- El nostre lloc al món, quin orgull!: a l’última prova els infants utilitzaran 

el photocall instal·lat al pavelló de la Mostra d’Entitats per expressar 
perquè se senten identificats amb el Prat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. L’estand municipal: sostenibilitat social i ambiental, 
prioritats del Prat del futur  
 
En el context d’una fira dedicada als productes i gastronomia de proximitat 
i de Km 0 i que vol posar en valor la tasca dels criadors i criadores de Pota 
Blava i de la pagesia local, l’estand posarà l’accent en la defensa de la 
sostenibilitat social i ambiental des de l’àmbit local. Les ciutats han de 
contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) 2030 de l’ONU i, en l’estand, es podran trobar les accions impulsades 
al Prat amb aquesta finalitat. El seu fil conductor serà exposar com s’està 
actualitzant el model de ciutat per afrontar els reptes del segle XXI, com 
l’emergència climàtica o la cohesió social, per assentar les bases del Prat 
del futur. 
 
Eixos temàtics de l’estand municipal: 
 
1. Transició energètica 
 
S’hi exposaran les principals accions desplegades al Prat després de l’aprovació 
de la Declaració local d’emergència climàtica a finals de 2020. Destaca la posada 
en marxa de la Casa de l’Energia l’any 2021, que ofereix informació, formació i 
suport a la ciutadania i al teixit econòmic i comercial del Prat sobre rehabilitació 
energètica, reducció i optimització del consum energètic i de la factura elèctrica 
o la instal·lació de plaques fotovoltaiques. També s’està ultimant la posada en 
marxa de la Comunitat Ciutadana d’Energia del Prat, que es vehicularà a través 
de l’empresa publicocomunitària Energia del Prat. Vol assolir progressivament 
l’objectiu d’abastir energèticament tota la ciutat i esdevenir la més gran de l’Estat 
d’entre les promogudes des de l’àmbit municipal. Altres actuacions són la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques en 22 edificis municipals o l’impuls de punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics i d’un model de mobilitat compartida amb la 
flota municipal. 
 
2. La pacificació de l’espai públic 
 
S’hi mostraran les diverses intervencions urbanístiques destinades a pacificar 
carrers i espais públics de la ciutat, per promoure un model de ciutat més 
sostenible i centrat en les persones. Una de les principals intervencions amb 
aquesta finalitat és la transformació de l’Avinguda del Canal en un nou eix verd i 
ciutadà que creuarà la ciutat de Nord a Sud. 
 
3. Cohesió social 
 
Per garantir la sostenibilitat i la cohesió socials de les ciutats, és fonamental 
donar suport a les persones que passen per dificultats socioeconòmiques, i més 
encara davant de l’impacte que la pandèmia i l’encariment dels preus de l’energia 
han tingut sobre els nuclis familiars. En matèria d’Acció Social, cal destacar que 
al Prat es va posar en marxa el maig de 2020 l’Oficina Integral d’Atenció Social 
(OIAS). El seu objectiu és reforçar els ajuts a les persones amb dificultats i alhora 
simplificar els tràmits per sol·licitar-los, oferint un espai que els centralitza a mode 



 

 

de finestreta única. Un altre dels principals projectes és el de la futura residència 
assistida i centre de dia municipals de gent gran. La residència vol ser pionera 
en garantir l’autonomia de la gent gran durant l’envelliment i, per això, s’articularà 
en unitats de convivència, de manera que cada persona disposarà del seu propi 
espai i alhora podrà gaudir d’espais comuns on interrelacionar-se amb la resta 
d’usuaris i usuàries. 
 

4. El dret a l’habitatge 
 
Garantir el dret a l’habitatge és un dels principals reptes de les ciutats en el 
context actual, especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona. Des del Prat, 
s’està promovent l’accés a aquest dret a través de les diferents línies d’actuació 
previstes al Pla local d’habitatge 2021-2027: l’ampliació del parc d’habitatge 
assequible i social,  la rehabilitació i manteniment, la prevenció i atenció de 
l’exclusió residencial i el control del preu del lloguer i el bon ús de l’habitatge.   
 

Pel que fa a les accions desplegades, destaquen l’adquisició d’habitatges de la 
ciutat per destinar-los al lloguer social i assequible o el foment de les reserves 
d’habitatge protegit i de lloguer assequible als nous barris projectats a la ciutat 
(Eixample Sud i Seda-Paperera). Cal destacar, a més, que en les obres 
d’urbanització d’ambdós barris s’estan tenint en compte criteris de sostenibilitat 
ambiental i que la Seda-Papera serà un barri d’emissions zero, referent a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, Catalunya i l’Estat.  
 
5. Una mobilitat més sostenible 
 
L’impuls d’una mobilitat més sostenible és clau per fomentar ciutats més netes i 
saludables. En aquest sentit, a l’estand es presentaran nous serveis de mobilitat 
compartida que busquen facilitar aquesta transició cap a la sostenibilitat: d’una 
banda, el nou servei metropolità AMBici i, i de l’altra, el servei de vehicle elèctric 
compartit que arribarà properament a la ciutat. A la fira, la ciutadania podrà veure 
com seran aquestes noves bicicletes i cotxes elèctrics compartits. 
 
Un cicle de xerrades per aprofundir en aquests temes 
 

Entre dissabte 3 i diumenge 4 de desembre, a l’estand municipal també s’oferiran 
diverses xerrades i confererències per abordar qüestions relacionades amb els 
eixos temàtics anteriors, que es poden consultar a l’agenda del web de Fira 
Avícola: https://www.elprat.cat/firavicola 
  



 

 

6. La imatge gràfica de la 49a Fira Avícola  
 
La Fira Avícola del Prat té impactes en múltiples àmbits de la ciutat 
(comercial, econòmic, social, cultural, ambiental…) i la ciutat també vol 
aprofitar aquest esdeveniment per promoure el talent local. La imatge 
gràfica de la 49a edició de la fira, obra de l’il·lustrador local Oriol Vidal, 
combina el pollastre Pota Blava amb referències a d’altres elements 
emblemàtics de la ciutat, com la Carxofa Prat, edificis característics del seu 
paisatge urbà, l’activitat aeroportuària o la de les entitats ciutadanes, 
esportives i de cultura popular. 
  

La imatge gràfica de la Fira Avícola del Prat està formada per tres cartells 
diferents que segueixen una mateixa línia gràfica. Es tracta del cartell general de 
la Fira Avícola i dels de les dues mostres que tindran lloc simultàniament a la 
Granja de la Ricarda el primer cap de setmana de desembre: l’Espai 
Gastronòmic i la Mostra d’Entitats. La presentació dels cartells va tenir lloc el 
passat 9 de novembre al Centre d’Art Torre Muntadas.  

El seu autor és l’il·lustrador pratenc Oriol Vidal, que ha descrit així l’essència de 
la imatge gràfica de la Fira Avícola, l’Espai Gastronòmic i la Mostra d’Entitats: 
“fusiona el pollastre Pota Blava, que n’és l’element principal, i l’integra amb 
d’altres figures i edificis característics del Prat com la Torre de l’Aigua, 
l’Ajuntament, la torre de l’aeroport...”. Per integrar aquests elements, la cresta 
del pollastre Pota Blava es transforma en un “skyline”, on es distingeixen 
il·lustracions que al·ludeixen als elements propis de la ciutat, entre ells també la 
Carxofa Prat, l’altre producte emblemàtic de la gastronomia local, l’edifici del 
Semàfor dels espais naturals protegits del Delta o l’església. També s’hi poden 
observar elements aeroportuaris o vinculats a l’activitat de les 
entitats  ciutadanes, esportives i de cultura popular, com els gegants, els diables, 
els correfocs, etc. 

Els tres cartells presenten petites variacions per ajustar cada imatge concreta a 
la fira o mostra a què fa referència. “L’element distintiu de cada cartell és 
el skyline-cresta, amb elements adaptats al caràcter de cada mostra”- explica 
Vidal. Al cartell general de la Fira, a la cresta del pollastre, hi predominen les 
referències als elements del paisatge urbà pratenc. Al cartell de l’Espai 
Gastronòmic, l’element central de la cresta és la Carxofa Prat, mentre que al de 
la Mostra d’Entitats tenen major presència les al·lusions al teixit social i cultural i 
a la cultura popular de la ciutat. Tot ells s’han elaborat a partir de tècniques de 
disseny gràfic digital, utilitzant colors texturals intensos. 

Durant la presentació, l’alcalde, Lluís Mijoler, va destacar que la Fira Avícola, 
“més enllà del valor cultural i gastronòmic, està lligada a la identitat pratenca” i 
que la seva celebració té “repercussió local” en diversos àmbits de la ciutat. En 
aquest sentit, va exposar que, en el disseny de la cartelleria de la Fira, la ciutat 
aposta pel talent local, com mostra el treball d’Oriol Vidal per al disseny de la 
imatge gràfica de la 49a edició de l’esdeveniment. 

L’il·lustrador va acceptar el repte d’elaborar la imatge gràfica de la Fira Avícola 
pels seus forts vincles amb la ciutat, on hi va viure durant molts anys. “Em sento 
més pratenc que una altra cosa”. Es va formar a l’Escola D’Arts Visuals del Prat 



 

 

i a partir d’aquí va iniciar la seva carrera professional en l’àmbit de la il·lustració 
o les sèries d’animació.  A més, l’estiu de 2021, va participar  a l’exposició 
col·lectiva d’artistes a la carretera de la platja del municipi en defensa del Delta 
del Llobregat i en contra de l’ampliació de l’aeroport, organitzada per l’Ajuntament 
del Prat i l’entitat artística Atòmica. Per a aquesta exposició, va crear la 
il·lustració Salvem el delta. 

Oriol Vidal compta amb una llarga experiència al món de les sèries d’animació 
en diverses productores i al món editorial, com a il·lustrador de publicacions 
d’àmbit internacional. Entre els seus clients, hi figuren editorials com Scholastic, 
Harper Collins, MacMillan, Simon o Schuster. També ha treballat per diverses 
produccions d’animació per a la televisió, que inclouen projectes realitzats per 
companyies com BoulderMedia, Flying Bark, Aardman o Disney. 

En aquest enllaç de la Sala de Premsa municipal es poden descarregar els 
cartells: https://www.elprat.cat/sala-de-premsa/nota-premsa/presentat-el-cartell-
de-la-fira-avicola-2022-de-lillustrador-oriol-vidal 
 
  

                             Cartell de la Fira 

 



 

 

                    Cartell de l’Espai Gastronòmic 

 

                    

                      Cartell de la Mostra d’Entitats 

 
  



 

 

7. El Pota Blava: característiques de la Raça Prat 

 

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.  

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 49a Fira Avícola de la Raça Prat  

elprat.cat/firavicola 
 

 

Departament de Comunicació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 

Telf.: 93 379 00 50  Ext. 5139  / premsaicomunicacio@elprat.cat 

Mòbil:  677 28 09 78 (Bertran Cazorla, cap de Comunicació) 

 

Contactes de premsa durant el cap de setmana de la Fira Avícola* 

 

 
 
*Si algun mitjà necessita venir a la Fira Avícola amb unitat mòbil i té necessitats específiques d’aparcament dins del 
recinte firal, haurà de trucar a algun dels telèfons de guàrdia del departament de Comunicació de l’Ajuntament del Prat, 
que li indicarà com fer-ho. Tenint en compte les limitacions d’espai de l’aparcament de la Fira, només es permetrà l’accés 
dels vehicles dels mitjans que necessitin tenir-lo estacionat a prop del lloc des d’on faran una emissió en directe. En cas 
contrari, els vehicles s’hauran d’aparcar fora del recinte firal.  

49 Fira Avícola  Nom Telèfon 

Divendres 17/12 (19-22 h) Elena Asensio 686 37 87 81 

Dissabte 18/12 (9.30-15.30 h) Anna Carretero  686 77 32 38 

Dissabte 18/12 (15.30-22.30 h) Patrícia Boyer 636 11 82 98 

Diumenge 19/12 (9.30 - 15.30 h) Jose Muñoz 683 57 83 32 

Diumenge 19/12 (15.30 -21.30 h) Elena Torrent 618 207 898 


