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La Fira no és cosa del passat, sinó 
del futur

A

Este año se cumplen 40 ediciones de la Feria Avícola Raza Prat. Convencionalmente, el 40º aniversario no es una 
fecha establecida para celebraciones oficiales, pero sí es un número de años que conllevan historia, madurez y 
experiencia. Pero no debemos caer en la nostalgia, sino mirar adelante, pensar que la gente de El Prat vive la 
Feria cada vez con más orgullo, porque es un signo de identidad. También es un espacio moderno, que se adapta 
a los nuevos tiempos, que innova en su imagen, en sus contenidos, en sus tecnologías... y, no hace falta decirlo, 
es un lugar y un tiempo de encuentro, de participación y de fiesta.

Si asociamos esta cifra, 40 años, al momento vital de las personas, encontramos una mezcla perfecta entre ma-
durez y juventud. Queremos compartir con los y las pratenses que este año han cumplido 40 años esta efeméride 
de la Feria, y queremos hacerlo con una felicitación general en el marco del stand municipal. Os invito a participar.

La de este año será una Feria muy especial, muy participativa, animada e innovadora. La Muestra de Entidades 
es un escaparate de la vitalidad de la red asociativa de El Prat, que este año aumenta en número de entidades. 
La Muestra Comercial tiene como eje relevante los comercios de la ciudad, y la parte gastronómica de la Feria 
incrementa su oferta con la participación de una buena parte de los restaurantes pratenses, que ofrecerán un 
menú de feria especial, con pota blava y alcachofa. Unimos modernidad y tradición: contamos con el Mercat de 
Pagès y también con los jóvenes que corren la carrera nocturna Chicken’s Run, con el concurso de Instagram, 
en que hacemos sentir nuestro #potablavapower, etc. Todo, englobado en una imagen, la que ha creado el 
dibujante pratense Toni García.

¡Os deseo muy buena Feria Avícola!

quest any s’acompleixen 40 edicions de la Fira Avícola Raça Prat. Convencionalment, el 40è aniversari no 
és una data establerta per a celebracions oficials, però sí que és un nombre d’anys que comporten història, 
maduresa i experiència. No hem de caure, però, en la nostàlgia, sinó mirar endavant, pensar que cada cop 
la gent del Prat viu la Fira amb més orgull, perquè és un signe d’identitat. També és un espai modern, que 
s’adapta als nous temps, que innova en la seva imatge, en els seus continguts, en les seves tecnologies... i, 
no cal dir-ho, és un lloc i un temps de trobada, de participació i de festa. 

Si associem aquesta xifra, 40 anys, al moment vital de les persones, hi trobem una barreja perfecta entre 
maduresa i joventut. Volem compartir amb els pratencs i pratenques que enguany han fet 40 anys aquesta 
efemèride de la Fira, i ho volem fer amb una felicitació general en el marc de l’estand municipal. Us convido 
a participar-hi.

La d’enguany serà una Fira molt especial, molt participativa, animada i innovadora. La Mostra d’Entitats és 
un aparador de la vitalitat de la xarxa associativa del Prat, que aquest any augmenta en nombre d’entitats. La 
Mostra Comercial té com a eix rellevant els comerços de la ciutat, i la part gastronòmica de la Fira incrementa 
la seva oferta amb la participació d’una bona part dels restaurants pratencs, que oferiran un menú de fira 
especial, amb pota blava i carxofa. Unim modernitat i tradició: comptem amb el Mercat de Pagès i també amb 
els joves que corren la cursa nocturna Chicken’s Run, amb el concurs d’Instagram, en què fem sentir el nostre 
#potablavapower, etc. Tot, englobat en una imatge, la que ha creat el dibuixant pratenc Toni García.

Us desitjo molt bona Fira Avícola!

No hem de caure, però, 

en la nostàlgia, sinó mirar 

endavant, pensar que cada 

cop la gent del Prat viu la 

Fira amb més orgull, perquè 

és un signe d’identitat.

Pero no debemos caer en la 
nostalgia, sino mirar 
adelante, pensar que la 
gente de El Prat vive la Feria 
cada vez con más orgullo, 
porque es un signo de 
identidad.

Lluís Tejedor  
L’alcalde
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Este año llegamos a la edición número 40 de la 
Feria Avícola. Qué lejos queda ya aquella segunda 
edición a mediados de la década de los años se-
tenta del siglo pasado, en que con más voluntad 
que acierto un grupo de campesinas, empujadas 
por el incombustible ánimo de Rosa Álvarez, juntaron apenas algunas 
docenas de gallos y gallinas de El Prat y retomaron la celebración 
anual de una exposición-concurso de pollos que había celebrado una 
primera edición en el marco de la Fiesta Mayor de 1941.

Aquel segundo Concurs-Exposició de la Raça Prat, que apenas duró 
lo que dio de sí la luz diurna del 14 de diciembre de 1976, se llevó 
a cabo en el porche de lo que en la época era conocido como Casal 
Municipal de Cultura (hoy Torre Balcells). El núcleo principal estaba 
conformado por unas viejas jaulas expuestas de forma rudimentaria 
para que los visitantes pudieran contemplar la majestuosidad de nues-
tras aves.

El río de los tiempos nos llevó, algunos años después, a la creación 
de la Associació de Criadors, con todos los criadores/as e instituciones 
remando en la misma dirección. Se sucedieron los años y creció el opti-

mismo. Llegó también la Indicación Geográfica Protegida para el pollo 
y capón de El Prat, y aquel humilde concurso-exposición, convertido en 
Feria Avícola, ha acabado consolidándose finalmente como exponente 
imborrable de la cultura de esta ciudad.

El futuro de nuestros queridos pollos ha sido nuestro norte desde 
el principio. A la consecución de este objetivo, a su supervivencia y a 
la proliferación de su cría hemos consagrado esfuerzos durante todos 
estos años. La crisis, sumada al efecto inevitable del paso de los años, 
hace que, para nosotros, estos tiempos actuales lo sean de preocupa-
ción. La concreción del proyecto de creación de un gallinero-exposición 
con un modelo de gestión sin ánimo de lucro, que a modo de museo 
vivo mantenga la llama de los pollos a nivel de territorio, es hoy nuestro 
mayor anhelo, y para lograrlo es imprescindible la participación activa 
y el mantenimiento del compromiso que siempre ha demostrado la ad-
ministración municipal ❧

Any rere any, per aquestes dates, torna la celebració de la Fira Avícola. 
Aquests dies festius són moments per compartir i posar en comú les 
nostres inquietuds.

Ja fa anys que les nostres terres no nomes són un espai agrari on 
nosaltres, els pagesos, conreem els diferents productes del camp, sinó 
que s’han convertit en un espai per al gaudi dels ciutadans; es fa una 
utilització lúdica dels camps, si es vol dir així.

Els pagesos estem contents de compartir les nostres experiències 
i donar a conèixer la nostra activitat, però també ens agradaria que 
els nostres veïns entenguessin que aquest Parc Agrari és així gràcies 
a l’activitat agrícola i de conservació que fem els pagesos. Si no hi 
hagués pagesos aquest espai agrari i lúdic ja no tindria raó de ser; 
seria el que fos, però no un espai agrari. 

Per això, des de la Cooperativa demanem un reconeixement per als 
pagesos que des de fa generacions han modelat i conservat aquest 
espai agrari.

Bona Fira! ❧

Cooperativa Agrícola del Prat

Fer sostenible l’espai agrari

Associació de Criadors
de la Raça Prat

Pasado, presente y 
futuro del pollo de 
El Prat

Productes frescos del Parc Agrari: qualitat i proximitat.

Criadoras y criadores que fueron premiados en la edición del año pasado.
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La feria de 
la proximidad 

Los próximos días 13, 14 y 15 de diciem-
bre celebraremos la 40ª edición de la 
Feria Avícola Raza Prat y, en su marco, la 
26ª Muestra Comercial y la 11ª Muestra 
de Entidades.

La Feria Avícola es una experiencia fes-
tiva y lúdica que combina la tradición y 
la identidad que aportan los productos 
de la tierra, como el pollo pota blava y la 
alcachofa Prat, y la actividad económica 
local, la restauración y el comercio.

Aves, empresas 
y comercios

Como cada año, en la Feria se podrá 
visitar la exposición avícola de la Raza 
Prat y la exposición agrícola y ganade-
ra. En la Muestra Comercial podremos 
pasear por el carrer del Comerç, donde 
veremos una muestra de escaparates 
de las tiendas de El Prat y también en-
contraremos las cooperativas locales, 
los emprendedores participantes en el 
concurso “El Prat Emprèn” y los merca-
dos de El Prat.

Aplicación                     
para el móvil

La agenda de la Feria viene llena de ac-
tividades lúdicas y culturales, que este 
año podremos consultar en el teléfono 
móvil gracias a una nueva aplicación: 
http://m.firaavicola.elprat.cat/.

Fira Tapa

Otra novedad es el sector Fira Tapa, si-
tuado en el pabellón del Espacio Gas-
tronómico, con una sugerente propues-
ta gastronómica de tapas y platillos de 
la restauración local que promueve la 
Associació Gastronomia i Turisme con el 
apoyo del Ayuntamiento ❧

[ Vicenç Tirado ]

Productos de la tierra, gastronomía de 
calidad, tradición, identidad y fiesta
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Galets de 
pota blava 
sobre crema 
de carxofa 
Prat
Ingredients
(per a 4 persones)

Elaboració
Rostiu el pollastre lentament (entre 2 i 
3 hores), amb les cebes, els alls i les her-
bes. Quan estigui ros hi afegiu el bran-
di, les prunes i el brou. Un cop rostit, el 
desosseu i n’esmicoleu la carn per farcir 
posteriorment els galets.

Netegeu  les carxofes i les coeu amb 
aigua i sal durant uns 20 minuts. Escor-
reu-les, tritureu-les i afegiu-hi el brou, 

fins a aconseguir la textura desitjada. 
Bulliu els galets i farciu-los amb el po-
llastre i la salsa del mateix rostit.

Per a l’emplatat, disposeu la crema en 
un plat fons i serviu a sobre uns quants 
galets farcits ❧

Recepta de Rosa Farrés, del restaurant “La 
lluna en un cove”, c. Frederic Soler, 58, el Prat.

[ Galets de mida gran (sis per persona   

   o ració)

Per al rostit de pollastre:

[ 1 pollastre pota blava (2,5 kg)

[ 1 got de brandi

[ 200 g de prunes

[ 1 l de brou de pollastre

[ 3 cebes, 1 cabeça d’alls i herbes 
   aromàtiques 

[ ¼ l d’oli d’oliva, sal i pebre

Per a la crema de carxofa:

[ 1 kg de carxofes Prat

[ 1 l de brou de verdures

[ Sal i pebre

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 Guillermina. Mercat Municipal. Parada 15  Tel. 696 377 117
[ Polleria Mati. Mercat Plaça Blanes    Tel. 934 787 872
[ Polleria Pilarica. Mercat Plaça Blanes. Parada 16   Tel. 630 757 049
[ Polleria Nuri. Mercat Remolar. Parada 24  Tel. 656 767 662
[ Polleria Gloria. Mercat Remolar. Parada 34        Tel. 606 160 144
A la Fira Avícola, 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
[ Rafael Montané Pujals  Cal Ramonet del Nara
[ Joan Salom Sanfeliu Balaguer Cal Salom
[ M. José Sanfeliu   Cal Mià
[ Alberto Baltà Pascual  Cal Mià

Principals pagesos/es i ramaders/es 
del Prat
Pagesos/es i ramaders/es                    Masies

[ Xavier Oliva Peris                    Ca l’Isidro del Fernando

[ Montserrat Peris Palau                   Ca l’Isidro del Fernando

[ Montserrat Oliva Peris                   Ca l’Isidro del Fernando

[ Joan Sospedra Cuquerella                   Cal Rullet

[ Rosa Cuquerella Fuentes                   Cal Rullet

[ Ana Sospedra Cuquerella                   Cal Rullet

[ Juanjo Rodríguez Hernàndez                   Cal Miquel de l’Àgata

[ Lluís Martínez Cánovas                   Ca la Ricarda

[ Josep Piñol i Tarrida                   Cal Piñol

[ Pau i Pep Piñol i Ribas                   Cal Piñol

[ Arseni Muñiz                    Ca l’Arseni

[ Valentina Guisado Arnaltes                   Cal Mià

[ Judith i Juan Sanfeliu                   Cal Mià

[ Damià Sanfeliu Guisado                   Cal Mià

[ Jordi Sanfeliu Guisado                   Cal Mià

[ Alberto Baltà Pascual                   Cal Mià

[ Joan Cánovas Cabrera                   Cal Cánovas

[ Pedro Nuñez Mayo                    Cal Quisquilís

[ Francesc Argestes Gil
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Al Prat, Toni Garcia gairebé no neces-
sita presentació. És el president de 
l’Associació d’Amics de l’Art, a més de 
ser un ciutadà actiu i compromès que 
participa en moltes de les activitats 
de la ciutat. Aquest any s’ha fet càrrec 
del cartell i de la imatge de la Fira Aví-
cola i de la Mostra d’Entitats.

És tot un luxe comptar amb la imagina-
ció i l’ofici del Toni García, un dibuixant 
que va descobrir la seva vocació a 
l’Escola Municipal de Dibuix i Pintura, 
avui Escola d’Arts, de la mà de Josep Ma-
yol i Àngel García. Ara és el director crea-
tiu de l’empresa de dibuixos animats 
BRB, que té prestigi a bona part del món. 

Dius que no és el primer cop que di-
buixes per a la Fira Avícola?
Així és! La primera vegada es remunta als 
primers anys de la recuperació de la Fira, 
amb el retorn dels ajuntaments demo-
cràtics. Llavors no tenia res a veure amb 
la Fira d’ara: es feia en un envelat davant 
del Casal de Cultura. Des de l’Escola de Di-
buix fèiem les retolacions, els dibuixos... 
tot molt casolà. En tinc molt bon record.

Què t’ha semblat aquesta segona 
vegada?
Pel que fa al disseny gràfic, el pota blava 
és un regal. És un emblema, una insígnia, 
una imatge molt potent. M’ho he passat 
molt bé fent el cartell. També ha estat un 
plaer seguir en el camí d’altres pratencs 
i pratenques que ja l’han fet abans que 
jo: Óscar Calzada, Rosa Mayol, Purifica-
ción Hernández, Berta Xirinachs... tots 
joves i bons dissenyadors, i alguns d’ells, 
alumnes meus a l’Escola d’Arts!

En quin concepte t’has basat per fer 
el cartell d’enguany?
Aquest any la Fira compleix la seva 40a 
edició. Això vol dir que compta amb el 
suport social i polític de la ciutat, perquè 

Entrevista a Toni García, creador del cartell de la Fira Avícola 2013

si no, no és possible durar tant de temps. 
Està clar que el pota blava és un senyal 
identitari de la gent del Prat. I per això 
volia fer una fusió entre pratenc i pollas-
tre. Les potes són les meves mans, foto-
grafiades per la Rosa Expósito. Tota la 
majestuositat del pollastre està emmar-

cada en la imatge d’un marc artesanal, 
cedida pel Josep Maria Figueras, per fer 
ressaltar la importància d’aquesta festa, 
que és una reafirmació de la identitat 
pratenca ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

“El pota blava és un animal que 
tot ell sembla un superheroi” 

Toni Garcia, amb el cartell de la Fira Avícola 2013.
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El dilluns 9 de desembre es farà al Centre 
de Promoció Econòmica la X Jornada de 
la Fira Avícola, on es tractarà sobre el pro-
cés de criança i producció del pota blava. 
La jornada, “De la granja al plat: criança, 
producció i cuina del pollastre Raça Prat”, 
debatrà sobre els treballs de control 
i conservació genètica dels criadors i 
sobre el maneig, cura en l’alimentació i 
sanitat en el procés de producció del po-
llastre fins que arriba al mercat. 

La Jornada comptarà amb una taula 
d’experiències i anècdotes dels criadors/
es i pagesos/es del Prat viscudes en les 
fires avícoles des de l’any 1975. 

Jornada divulgativa i 
showcooking de cuina 
en viu per promoure  els
productes autòctons

Els dies 14 i 15, el Pavelló Comercial de la 
Fira acollirà de nou el Showcooking pota 
blava, una activitat gastronòmica amb 
demostracions de cuina en viu a càrrec 

dels millors restauradors/es de la nostra 
ciutat. 

Els ingredients seran, òbviament, el po-
llastre pota blava i el producte fresc del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, especial-
ment la carxofa Prat ❧

Un moment del showcooking de l’any passat.

De la
granja
al plat

Showcooking, 
cuina en viu
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Durant els dies de Fira Avícola, del 13 al 
15 de desembre, la xarxa de restaurants 
locals “El Prat, Degusta’l” renova la seva 
proposta amb els productes autòctons i 
ens anima a escollir i degustar un “Menú 
de Fira”, elaborat amb pollastre pota bla-
va i carxofa Prat.

Amb aquest menú especial per als dies 
de la Fira, cadascun dels restaurants adhe-
rits a la xarxa ofereix a la clientela local i a 
les persones que visitin la nostra ciutat una 
proposta de qualitat de la gastronomia lo-
cal basada en els productes de proximitat. 

Més de 25 restaurants

Més de 25 restaurants del Prat participen 
amb el seu “Menú de Fira” en aquesta 
iniciativa gastronòmica popular. L’oferta 
de la restauració local vinculada amb 
els productes locals pota blava i carxofa 
Prat es consolida i guanya adeptes entre 
professionals de la restauració i també 
entre els clients més exigents, i no no-
més els dies de la Fira sinó també durant 
tot l’any.  

L’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme de l’Ajuntament i la Porta del Del-
ta promouen la xarxa “El Prat, Degusta’l” 
i la iniciativa d’aquesta campanya. Per 
a més informació, desxifreu el codi QR 
d’aquesta pàgina ❧

Menús amb
pota blava
i carxofa Prat

Podem demanar el “Menú 
de Fira” als restaurants de 
la xarxa “El Prat, Degusta’l”

[ Axarquía   931 813 230 C. Jaume Casanovas, 6

[ Bar Oeste    933 794 111 C. Jaume Casanovas, 163

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

[ Cal Pau Baró      934 786 471 Carretera de la Bunyola, 58-60

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

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

[ Cèntric Gastrobar     933 795 600  Pl. Catalunya, 39-41 

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

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

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

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

[ Guijarro    933 794 155 Pge. Felip Trapero, 11

[ La Castellana   933 794 359 Pge. Arús, 18

[ La lluna en un cove  933 703 852 C. Federic Soler, 48

[ La Moreneta    600 755 190 Av. Verge de Montserrat, 291

[ La Vila    933 799 506 Pl. Vila, 3

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

[ Mediterráneo (Hotel Tryp)  933 78 10 00 Pl. Pla de l’Estany, 1-2

[ Mesón Galicia   934 781 014 C. Matagalls, 3

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

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

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

Restaurants participants 
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Fira Tapa 
Pota Blava

L’Espai Gastronòmic de la Fira presenta 
una especial oferta de degustació del 
pota blava i la carxofa Prat per a tots els 
públics: l’Esmorzar de Pagès, que po-
drem  degustar el dissabte i el diumen-
ge al matí, el Menú Especial de la Fira, 
els tastets de degustació, les croquetes 
pota blava i una àmplia gama de pre-
parats per endur-nos i assaborir a casa.  

Aposta pels productes 
de proximitat 

L’Associació Gastronomia i Turisme 
(AGT) celebrarà, amb el Fira Tapa Pota 
Blava, el final de festa del Quinto Tapa 
(www.quintotapa.cat), una acció gas-
tronòmica de la restauració local, cada 
cop més popular, que aposta pels pro-
ductes autòctons i de proximitat del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, com el 
pollastre pota blava o la carxofa Prat.

Tiquets per a 
tapes i cervesa

En el marc de la Fira podreu tastar 
qualsevol de les propostes més inno-
vadores del Quinto Tapa d’enguany. El 
Fira Tapa consistirà en un espai on els 
més de 30 restaurants participants del 
Quinto Tapa 2013 oferiran la seva tapa 
pota blava. Hi tindreu l’oportunitat de 
degustar diverses tapes en un mateix 
lloc. Uns tiquets al preu de 10 € cadas-
cun ens permetran comprar 4 tapes i 
dues cerveses Damm ❧

El Fira Tapa, que se celebrarà a l’Espai 
Gastronòmic, tanca el Quinto Tapa 2013

Xarxes socials
Estigueu al cas de les xarxes 
socials (consulteu el cartell 
d’aquesta pàgina) per saber més 
sobre el Fira Tapa. Segur que hi 
trobareu algunes sorpreses! 
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Associacions participants a 
la Mostra d’Entitats 2013
[ 08820 PERFORMING ART PLACE www.facebook.com/LaBeatUrban
[ AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA PRAT www.afprat.org
[ AMICS DE LA SARDANA www.amicsdelasardana.cat
[ AMICS DE SANT COSME www.facebook.com/amicsde.santcosme
[ AMICS D’EL PRAT www.amicsdelprat.cat
[ AMICS POTA BLAVA http://amicspotablavaprat.blogspot.com.es/
[ ASOCIACIÓN HIP HOP PRAT - ÚRSULA RILO 
www.facebook.com/pages/Associació-Hip-Hop-Prat/173566119368070
[ ASSOCIACIÓ CUBANOS EN CATALUNYA http://cubanosencatalunya.entitatsdelprat.cat
[ ASSOCIACIÓ CULTURAL TOT PEL BALL http://totpelball.entitatsdelprat.cat/
[ ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ART DEL PRAT www.amicsartprat.org
[ ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES JARDINS DE LA PAU 
http://puntairesjardinspau.entitatsdelprat.cat
[ ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELTA DEL PRAT DE LLOBREGAT www.gegantsdeltaprat.org
[ GEGANTS DEL PRAT www.gegantsprat.com
[ ASSOCIACIÓ MOTOCICLISTA CUSTOM REYES DE LA RUTA MOTO GROUP 
www.reyesdelaruta.com
[ ASSOCIACIÓ PUNTAIRES DEL PRAT
[ BANDA DE MÚSICA DEL PRAT www.bandadelprat.com
[ CASA DE ANDALUCÍA DEL PRAT http://casadeandalucia.entitatsdelprat.cat/
[ CASA DE ARAGÓN DEL PRAT www.casadearagon.blogspot.com
[ CENTRO CULTURAL ANDALÚZ - CASA DE CÁDIZ
[ CENTRO CULTURAL ANDALÚZ CASA DE SEVILLA DEL PRAT 
[ CENTRO EXTREMEÑO RUTA DE LA PLATA  
www.facebook.com/pages/Centro-Extremeño-Ruta-de-la-Plata/564685786892676?ref=ts&fref=ts
[ CERCLE ARTíSTIC I DE PENSAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 
[ COLLA DE DIABLES DEL PRAT http://www.colladediablesdelprat.com/
[ ÒMNIUM BAIX LLOBREGAT http://www.omnium.cat/ca/seu/omnium-baix-llobregat-13.html
[ SOCIETAT CORAL RECREATIVA LO LLOBREGAT DE LES FLORS  
www.facebook.com/pages/Coral-Lo-Llobregat-de-les-Flors/74174600798
[ TUN TUM PRAT https://www.facebook.com/tuntum.prat
[ UNIÓ FILHARMÒNICA DEL PRAT DE LLOBREGAT http://www.filharmonica.net/
[ COFRADÍA DE JESÚS CRUCIFICADO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES  
http://cofradia.entitatsdelprat.cat/
[ AGRUPACIÓ CICLISTA PRAT http://acprat.blogspot.com.es/
[ ASSOCIACIÓ CULTURAL PEÑA SEVILLISTA DEL PRAT DE LLOBREGAT
[ ASSOCIACIÓ DE GOLF DEL PRAT DE LLOBREGAT http://agolfpratllob.blogspot.com.es
[ ASSOCIACIÓN DEPORTIVA FRONTENIS PRAT www.adfrontenisprat.webs.com
[ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BÀSQUET PRATENC www.basquetpratenc.cat
[ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA KARATE-PRAT www.igym.cat/page15/page15.html
[ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT www.aeprat.com
[ ASSOCIACIÓ GIMNÀSTICA RÍTMICA RAMON LLULL  
https://www.facebook.com/agrramon.llull?fref=ts
[ CLUB ESPORTIU ESTANY LA MAGAROLA
[ CLUB BÀSQUET PRAT http://www.cbprat.cat/
[ CLUB D’AGILITY BAIX LLOBREGAT www.agilitybaixllobregat.com
[ CLUB DE FUTBOL ATLÈTIC PRAT http://atleticprat.blogspot.com.es/
[ CLUB D’ESCAFANDRISME PRATSUB http://pratsub.entitatsdelprat.cat
[ CLUB ESCACS EL PRAT http://clubescacselprat.blogspot.com.es/
[ CLUB ESCOLA RÍTMICA PRAT www.facebook.com/cer.prat
[ CLUB ESPORTIU RITMICA PRATENC www.facebook.com/Cer.pratenc
[ CLUB NATACIÓ PRAT - TRIATLÓ www.cnprat.com
[ CLUB PATÍN COBRA EL PRAT http://pratencs.cat/patincobra
[ CLUB PATIN DELTA PRAT www.clubpatindeltaprat.com
[ CLUB PATINATGE ARTíSTIC SAGNIER http://clubpatinatgesagnier.entitatsdelprat.cat/
[ FEDERACIÓ CATALANA DE BALL RETRO DE SALÓ I LLATINS
[ PENYA BARCELONISTA PRAT POTABLAVA 
www.facebook.com/Penyabarcelonista.pratpotablava
[ PENYA BARCELONISTA 4A LLIGA SANT COSME I SANT DAMIÀ 
www.facebook.com/Penyabarcelonista4alliga
[ PENYA BLANC BLAVA DEL PRAT DE LLOBREGAT https://es-la.facebook.com/pages/Penya-
Blanc-Blava-del-Prat-de-Llobregat/301299133257647?sk=wall&filter=12
[ PENYA MADRIDISTA EL PRAT
[ PEÑA MADRIDISTA SAN COSME 2008 www.facebook.com/penamadridista.sancosme
[ PRATENC ASSOCIACIÓ D’ATLETISME www.pratencaa.org
[ UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DEL PRAT http://www.uecprat.com
[ FEDERACIÓ CATALANA DE VELA 
www.facebook.com/pages/Vela-El-Prat/118853928211734?fref=ts
[ FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI www.esplai.cat

[ ASSOCIACIÓ SALVADOREÑA EN CATALUNYA (ASCA) http://facebook.com/asca.elsalvador
[ EL PRAT AMB EL SÀHARA www.facebook.com/Elprat.ambelsahara
[ ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSISTES FRIDA KAHLO 
http://adpfridakahlo.entitatsdelprat.cat/
[ (ASCANPRAT) ASSOCIACIÓ CANINA DEL PRAT 
https://www.facebook.com/groups/as.can.prat/
[ ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA DE NATUROPATIA Y BIOTERAPIA www.apenb.org
[ ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D’ALZHEIMER DEL BAIX LLOBREGAT www.afabaix.org
[ ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL TAMARIU
[ ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER
[ ASSOCIACIÓ ESPAÑOLA CONTRA LA MUERTE SÚBITA JOSÉ DURAN #7 
www.contralamuertesubita.org
[ CREU ROJA DEL PRAT DE LLOBREGAT www.creuroja.org
[ ASSOCIACIÓ D’ATURATS/DES DEL PRAT http://aturatsdelprat.entitatsdelprat.cat
[ ASSOCIACIÓ DE LLEURE PER NENS I JOVES AMB DISCAPACITAT DISPRAT-LLEURE 
www.dispratlleure.com
[ ASSOCIACIÓ SAO-PRAT www.saoprat.net
[ CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC PALAU www.cpsfrancescpalau.cat
[ FUNDACIÓ RUBRICATUS www.rubricatus.org

[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CASES LA SEDA
[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS JARDINS DE LA PAU http://avvjardinsdelapau.entitatsdelprat.cat/
[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA http://avvbarceloneta.entitatsdelprat.cat/
[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA GRANJA http://avvlagranja.blogspot.com.es/
[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LLEVANT
[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT COSME I SANT DAMIÀ
[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT JORDI - RIBERA BAIXA

[ AMPA MARE DE DÉU DEL CARME www.ampacolecarme.org
[ AMPA JACINT VERDAGUER http://ampajacintverdaguer.entitatsdelprat.cat
[ AMPA JOAN MARAGALL http://ampajoanmaragall.entitatsdelprat.cat
[ AMPA JOSEP TARRADELLAS http://ampatarradellas.entitatsdelprat.cat
[ AMPA L’ESCOLA DEL PARC http://ampaescoladelparc.entitatsdelprat.cat/
[ AMPA RAMON LLULL http://amparamonllull.entitatsdelprat.cat
[ AMPA ESTANY DE LA RICARDA http://amparicarda.entitatsdelprat.cat/
[ AMPA RIBERA BAIXA http://ampariberabaixa.entitatsdelprat.cat
[ AMPA SALVADOR DALÍ http://ampasalvadordali.entitatsdelprat.cat/
[ AMPA BERNAT METGE http://ampabernatmetge.entitatsdelprat.cat
[ AMPA CHARLES DARWIN http://ampacharlesdarwin.entitatsdelprat.cat
[ AMPA GALILEO GALILEI http://ampagalileogalilei.entitatsdelprat.cat
[ AMPA POMPEU FABRA http://ampapompeufabra.entitatsdelprat.cat
[ AMPA SANT JAUME http://ampasantjaume.entitatsdelprat.cat
[ AMPA BALDIRI GUILERA http://ampabaldiri.entitatsdelprat.cat
[ AMPA INSTITUT ESCOLA DEL PRAT http://www.xtec.cat/centres/a8071691
[ AMPA NOSTRA SENYORA DEL MAR http://ampadelmar.entitatsdelprat.cat
[ AMPA LA SEDA www.escolaseda.es

[ Agrupament Escolta i Guia Conxita Busquets http://conxitabusquets.webnode.es
[ Agrupament Escolta i Guia Anton Vilà http://www.antonvila.org
[ Associació de Lleure Imaginarium http://www.pinguprat.cat
[ Centre Esplai El Globus http://www.elglobus.org
[ Centre Esplai Sant Pere i Sant Pau http://santpereisantpau.wordpress.com
[ Grup Infantil Sant Cosme - GISC http://gisc.entitatsdelprat.cat
[ Associació nens i joves amb discapacitat - Disprat http://www.dispratlleure.com

[ CONSELL DELS INFANTS DEL PRAT ww.conselldelsinfants.elprat.cat
[ AMPA
[ COMISSIÓ DEL LLEURE
[ CONSELL DE LA GENT GRAN
[ CONSELL DE PERSONES AMB DISCAPACITATS
[ CONSELL DE NOVA CIUTADANIA
[ CONSELL DE LES DONES http://observatoridegenere.blogspot.com
[ EL PRAT SOLIDARI http://elracodelmon.blogspot.com.es/
[ PUNT SOLIDARI

Entitats

Associacions veïnals

AMPA

Comissió de lleure

Consells i projectes municipals
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Las entidades de El Prat se 
citan de nuevo con la ciudad
La Muestra de Entidades, que se celebra en el marco de la Feria Avícola, llega a su 
undécima edición con la participación de un centenar de asociaciones ciudadanas

Los días 13, 14 y 15 de diciembre, El Prat 
acogerá la 11ª Muestra de Entidades, un 
evento que se organiza en el marco de 
la Feria Avícola.

El Prat cuenta con un tejido asociativo 
rico y diverso. Este año se han inscrito en 

la Muestra 96 entidades, que estarán pre-
sentes con un stand o participarán con 
exhibiciones o actividades. Podremos 
disfrutar de los bailes que se celebrarán 
en la sala de actos por las tardes, practi-
car actividades el sábado por la mañana 

en el espacio exterior o participar en los 
talleres en el interior del pabellón.

La Muestra acoge también algunos 
de los consejos y mesas de entidades, 
así como proyectos municipales próxi-
mos al tejido asociativo que el Ayunta-

Las actividades de gran formato, como las deportivas o algunos bailes, se realizarán en el espacio exterior.
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miento quiere dar a conocer. Son ejem-
plos el Consell dels Infants o los stands 
del Punt Solidari o de Cases d’en Puig, 
que este año tratará sobre el volunta-
riado en la ciudad.

“Chicken’s Run” y 
Circuito de Actividades

Los niños podrán jugar al “Praticipa”, 
que este año tratará sobre la historia 
de El Prat, y los jóvenes, participar en 
el “Chicken’s Run”, una salida nocturna 
por las calles de la ciudad con cinco 
pruebas muy divertidas para superar. 
El sábado por la mañana, los más pe-
queños podrán mostrar sus habilida-
des en el Circuito de Actividades que 
organizarán diferentes entidades en el 
espacio exterior ❧

[ Xavier Valls ]

[ Más información y seguimiento en 

http://mostraentitats.prat.cat, 

Facebook/pratentitats y 

twitter @pratentitats.

[ La Muestra permite interactuar con las 
entidades de El Prat y conocer sus 
proyectos y actividades de manera 
distendida y divertida.

[ La principal novedad de este año es el 
“Chicken’s Run”, una gimcana nocturna 
juvenil por las calles de la ciudad.
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26ª Muestra Comercial 
En el pabellón de la 26ª Muestra Comercial hallaremos una 
amplia oferta de productos y servicios con más de 60 exposi-
tores de diferentes sectores: el stand del Consell del Comerç y 
el carrer del Comerç, con stands de tiendas y escaparates del 
comercio local, las empresas y los proyectos de economía coo-
perativa del Prat, los emprendedores locales en el espacio de 
“El Prat Emprèn”, y otras empresas comerciales y de servicios. 
En el espacio de venta agroalimentaria podremos comprar po-
llos pota blava, alcachofa Prat, galletas Les crestes del Prat… 

Los mercados de la ciudad (municipal, pl. Blanes y Remolar) 
también estarán presentes, así como el servicio de informa-
ción turística y promoción del terriotorio La Porta del Delta y 
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

El domingo, Mercat de Pagès

El Mercat de Pagès, que se celebra cada sábado en la pl. Pau 
Casals, se trasladará el domingo 15 a la Feria Avícola (el sábado 
14 estará en la pl. Pau Casals) ❧

EXPOSITORES 2013
[ INFORMACIÓ / ORGANITZACIÓ - 40a FIRA AVÍCOLA DE LA RAÇA PRAT
[ 1000 REGALOS DE MARCA.COM
[ 7  PUBLICITAT
[ ACEITUNAS TORRALBA
[ AEROPARKING BARCELONA CAR WASH
[ AGRUPACIÓ
[ ALBA NADONS I PIJAMERIA
[ ALICE IN CAKELAND
[ ALSI’S
[ BCN TONER
[ C.E RUTA DE LA PLATA
[ CAFETERIA ALEOP- ASSOCIACIÓ DE LOCALS D’OCI I RESTAURACIÓ 
DEL PRAT DE LLOBREGAT 
[ CALMASSATGE - CUIDEM LA TEVA SALUT
[ CAN XIU XIU
[ CARXOFA PRAT
[ CARY
[ CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ
[ CONSERVES FONTANET
[ CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT
[ CONSULTORES IND. DE MARY KAY
[ CORTINAS MAXI
[ COSTA EMMARCACIÓ
[ CRESTES DEL PRAT 
[ CREACIONES, N.J
[ D’ANGELLUS-DELICATESSEM - SALATS I DOLÇES 
[ DORI DORI PRAT
[ DURACOM AQUALIMPIA
[ ECO BO ALIMENTS ARTESANALS
[ EL PRAT EMPREN 

[ EL PRAT RÀDIO / ELPRAT.TV
[ EL RACÓ DEL MÓN- BOTIGA MUNICIPAL DE COMERÇ JUST
[ EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES
[ GUANYADOR - CONCURS APARADOR 
[ GRANJA TORRES
[ GRAVOFIR
[ IBÉRICOS DE GUIJUELO
[ IBERICOS ESENCIA EXTREMEÑA
[ KID AND US-ELPRAT
[ LA CASETA DEL MUSSOL
[ LA PORTA DEL DELTA
[ LENCERÍA ÁGUEDA HERRERA
[ MERCATS DEL PRAT
[ MODA JOVE ECIJA
[ MODA LAURA 
[ NATURALI - SILNATUR 
[ NAUTALIA VIATGES 
[ NOU EIXAMPLE EL PRAT - COMERCIALITZA VÉRTIX
[ PLA DE DINAMITZACIÓ ECONOMIA COOPERATIVA 
[ COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS, SCCL
[ ECOPRAT, SCCL
[ PAPERERÍA DANDI
[ PRAT BEBE
[ PRATMAN
[ QUESERIAS ROSILLO
[ ROSMAR PRODUCTOS GALLEGOS 
[ REFAN EL PRAT
[ SERVICIOS Y SUMINISTROS TÉRMICOS , S.A CALEFACCIÓ PER BIOMASSA
[ SHOWCOOKING
[ TORRONS D’AGRAMUNT
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El Prat fa història!

Els infants són els protagonistes del joc “Praticipa”.

Saps com es va formar el delta del Llo-
bregat? Quina creus que és l’entitat més 
antiga del Prat? Quin et sembla que 
podria ser el lloc de la ciutat que recull 
més històries personals? Aquest any, el 
joc “Praticipa” de la Fira Avícola vol fer 
història amb un munt de proves i pre-
guntes sobre el nostre municipi, el seu 
passat i el seu futur. 

Com l’any passat, el recorregut del 
joc sortirà del pavelló de la Mostra 
d’Entitats i arribarà fins a la Mostra Co-
mercial i l’estand municipal.

Circuit d’Activitats

Una de les novetats d’aquesta edi-
ció de la Mostra d’Entitats és el Circuit 
d’Activitats, que es fa dissabte al matí. 

Per això, aquest any el “Praticipa” can-
via el seu horari a dissabte a la tarda, de 
16.30 a 20 h, i diumenge d’11 a 14.30 h i 
de 16.30 a 20 h.

T’esperem per mostrar tot el que saps 
del Prat i, com sempre, si respons totes 
les preguntes i fas bé totes les proves 
podràs recollir un regal, aquest any molt 
especial! #potablavapower ❧

Enguany, el joc “Praticipa” ens proposa superar proves i preguntes sobre la història 
del nostre municipi. Si ho aconseguim rebrem un regal molt especial #potablavapower

Com l’any passat, el recorregut 
del “Praticipa” sortirà de la 
Mostra d’Entitats i finalitzarà 
a l’estand municipal

FINS A L’ESTAND MUNICIPAL

Si superem les proves i 
preguntes sobre la història 
del Prat rebrem un regal molt 
especial #potablavapower

PREMI #POTABLAVAPOWER
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40 anys de
Fira amb
més energia
que mai

Cada cop més pratencs i pratenques sen-
ten el pota blava com el seu símbol de 
pertinença i orgull ciutadà. Aquesta força, 
l’hem anomenada #potablavapower.

Feu-vos la foto

Busqueu el #potablavapower a l’es-
tand municipal de la Fira i feu-vos la 
foto que demostri que, malgrat els anys, 
seguiu amb la mateixa energia praten-
ca. Podreu veure les fotos al Flickr de 
l’Ajuntament. 

Teniu 40 anys? 

Si teniu 40 anys, sou del Prat i sentiu el 
#potablavapower, us esperem el diu-
menge 15 de desembre a les 13.30 h 
davant de l’estand municipal per fer una 
foto conjunta i celebrar tots plegats que 
sentim el #potablavapower! 

Concurs d’Instagram 

Feu fotografies amb el telèfon mòbil que 
demostrin realment que sentiu el #po-

tablavapower i pugeu-les a Instagram 
amb el hashtag #potablavapower. Ba-
ses a www.elprat.cat ❧

[ Elena Asensio ]

Busqueu a l’estand 
municipal el 
#potablavapower

Aquest estiu, Pablo va notar el 
#potablavapower al Prat (@marfanta).Blue girls #potablavapower.




