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Tothom cap a la Fira Avícola! 

L

La imagen de esta 42ª edición de la Feria Avícola de la Raza Prat es un gallo Pota Blava retratado como si fuera 
un modelo de pasarela. Es un gallo elegante, altivo, con carácter, con una cresta bien derecha y una pose de 
protagonista de película. Y es que lo es; como cada año, El Prat celebra su Fiesta Mayor de invierno, y lo hace en 
torno a este gallo, que prestigia la ciudad y que es reconocido en todas partes como un producto gastronómico 
de primer orden.

Esta es la 42ª edición de la Feria Avícola, y hay que renovarse, para no perder el impulso de los inicios. Y eso es lo 
que se ha hecho este año. Al entrar en el pabellón avícola ya veréis que tiene un aspecto diferente. Se ha actuali-
zado el formato y se ha dado un carácter más didáctico para que los visitantes, especialmente los más pequeños, 
conozcan la importancia de los criadores y de los agricultores para mantener la calidad de nuestros productos.

En cuanto a la gastronomía, la oferta es amplia y original. Podremos disfrutar del Menú de Fira, elaborado con 
pollos Pota Blava y alcachofa Prat, en varios restaurantes de la ciudad y en el mismo recinto ferial. También se 
podrá disfrutar del Fira Tapa, con tapas elaboradas por restaurantes de El Prat, y que organizan la asociación AGT 
y el Ayuntamiento. También hay muestras de cocina en directo, desayunos de campo y platos para llevar. En la calle 
se instalarán el Mercat de Pagès y la feria de artesanía. Y habrá una nueva en la plaza de la Constitució.

A toda esta oferta hay que añadir las decenas de actividades de todo tipo que llevan a cabo las entidades en la 
13ª Mostra d’Entitats. También, en la 28ª Muestra Comercial, encontraremos todo tipo de actividades y productos; 
este año, a destacar, las pasarelas de moda que organizan algunos comercios de la ciudad.

Os deseo a todos y todas que disfrutéis de esta gran diversidad de actividades que nos ofrece la Feria Avícola.

a imatge d’aquesta 42a edició de la Fira Avícola de la Raça Prat és un gall Pota Blava retratat com si fos un model 
de passarel·la. És un gall elegant, altiu, amb caràcter, amb una cresta ben dreta i un posat de protagonista de la 
pel·lícula. I és que ho és; com cada any, el Prat celebra la seva la Festa Major d’hivern, i ho fa al voltant d’aquest 
gall, que prestigia la ciutat i que és reconegut arreu com a un producte gastronòmic de primer ordre.

Aquesta és la 42a edició de la Fira Avícola, i cal renovar-se, per no perdre l’impuls dels inicis. I això és el que s’ha 
fet aquest any. Quan entreu al pavelló avícola ja veureu que té un aspecte diferent. S’ha actualitzat el format i 
s’hi ha donat un caire més didàctic per tal que els visitants, especialment els més petits, coneguin la importància 
del paper dels criadors i de la pagesia per mantenir la qualitat dels nostres productes.

Pel que fa a la gastronomia, l’oferta és àmplia i original. Podrem gaudir del Menú de Fira, elaborat amb pollastres 
Pota Blava i Carxofa Prat, a diversos restaurants de la ciutat i en el mateix recinte fi ral. També s’hi podrà gaudir 
del Fira Tapa, amb tapes elaborades per restaurants del Prat, i que organitzen l’associació AGT i l’Ajuntament. 
També hi trobareu mostres de cuina en directe, esmorzars de pagès i plats per emportar-se. Al carrer s’instal·laran 
el Mercat de Pagès i la fi ra d’artesania. I n’hi haurà una de nova a la plaça de la Constitució.

A tota aquesta oferta s’han d’afegir les desenes d’activitats de tot tipus que porten a terme les entitats en la 13a 
Mostra d’Entitats. També, en la 28a Mostra Comercial, hi trobareu tota mena d’activitats i productes; aquest any 
cal destacar-ne, les passarel·les de moda que organitzen alguns comerços de la ciutat.

Us desitjo a tots i totes que gaudiu d’aquesta gran diversitat d’activitats que ens ofereix enguany la Fira Avícola.

Com cada any, El Prat 

celebra el que podríem 

considerar la Festa Major 

d’hivern, i ho fa al voltant 

d’aquest gall, que prestigia 

la ciutat i que és reconegut 

arreu com un producte 

gastronòmic de primer 

ordre.

Como cada año, El Prat 
celebra lo que podríamos 
considerar la Fiesta Mayor 
de invierno, y lo hace en 
torno a este gallo, que 
prestigia la ciudad y que es 
reconocido en todas partes 
como un producto 
gastronómico de primer 
orden.

Lluís Tejedor  
L’alcalde
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Com cada desembre, des de fa ja 42 anys, arri-
ba la Fira Avícola de la Raça Prat, la festa del 
pollastre Pota Blava, la fi ra en què culmina 
l’esforç i l’estima que posem els criadors i 
criadores del Prat per presentar-hi els nostres 
millors exemplars.

Els criadors volem oferir a la ciutadania del 
Prat, i a les persones que ens visiten, el mi-
llor dels nostres galliners en el seu moment 
de plenitud. Som a l’època de l’any en què 
les aus, els galls i les gallines de la raça Prat, 
estan més maques i es mostren més majes-
tuoses, amb el seu plomatge lluent i amb una 
planta que diu “aquí estic jo”. 

En aquesta nova edició de la Fira, l’exposició 
avícola oferirà una sorpresa: nous aires per a 
una exposició d’avicultura tradicional que vol 

De nou els dies curts, les llevantades i el fred. Ha 
arribat la tardor i amb ella totes les verdures 
de temporada: la carxofa, la més emblemàtica, 
i altres. Totes elles, juntament amb el pollastre 
de la raça Prat, són la màxima expressió d’una 
horta secular que, any rere any, trobem repre-
sentada a la Fira Avícola, testimoni de la dinà-
mica agrària del nostre poble: castigada per la 
manca de relleu generacional, la globalització, 
la pressió demogràfi ca...

Tot i això, som gent avesada a lluitar contra 
les d’adversitats i ho farem un cop més per tirar 
endavant, coneixedors com som de les bondats 
del nostre producte. Amb la frescor i el sabor 
com a bandera, qui prova els nostres produc-
tes de km 0, repeteix. Així doncs, us animem a 
gaudir d’una molt bona Fira i a tastar les nos-
tres fantàstiques verdures i pollastre ❧

Cooperativa Agrícola 
del Prat

L’horta secular del 
Prat

Reinventar-se des 
de la tradició

La carxofa Prat, estrella del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Criadors i criadores premiats en l’edició de l’any passat de la Fira Avícola.

Associació de Criadors
de la Raça Prat

reinventar-se per seguir molts anys més. Un 
nou concepte d’exposició mostrarà de manera 
didàctica la tasca dels criadors i criadores mit-
jançant uns galliners plens de vida: una petita 
mostra de la nostra feina quotidiana.

Des de la nostra Associació volem agrair el 
treball de totes les persones que fan possible 

aquesta exposició avícola renovada any rere 
any: criadors, veterinaris, tècnics avícoles i al-
tres professionals.

Us convidem a compartir amb nosaltres 
aquesta nova versió de la Fira. Esperem que 
us agradi i també els vostres comentaris per 
seguir millorant ❧
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Producte local, 
orgull pratenc

El dies 11, 12 i 13 de desembre celebra-
rem la 42a Fira Avícola de la Raça Prat, 
una cita per retrobar-nos amb la tradició 
avícola, agrícola i comercial del nostre 
municipi. 

Com ja és habitual, en el marc de la 
Fira tindran lloc la 28a Mostra Comercial 
i la 13a edició de la Mostra d’Entitats. I 
també hi trobarem, entre altres, el sec-
tor de paradetes de productes artesans 
i, un any més, el Mercat de Pagès, que se 
celebrarà diumenge al matí al recinte de 
Cal Gana. 

La Fira Avícola és una fi ra de proximi-
tat, de km 0, que ens mostra uns produc-
tes de la terra reconeguts i de qualitat, 
com són l’aviram de raça Prat i la carxofa 
Prat, orgull de pratencs i pratenques.  

L’exposició,                      
més didàctica

Criadors i pagesos han volgut que, en-
guany, l’exposició avícola, agrícola i ra-
madera presenti un aspecte renovat. 
Així, oferirà a les persones que la visitin 
un relat didàctic de l’important paper 
de la pagesia en la conservació i man-
teniment d’una producció avícola tra-
dicional que ha merescut el distintiu de 
la IGP (Indicació Geogràfi ca Protegida) i 
d’unes produccions agrícoles i ramade-
res d’extraordinària qualitat.

Múltiples activitats

La Fira Avícola arriba, un any més, ple-
na d’activitats lúdiques i culturals, que 
podeu consultar al programa que publi-
quem de les pàgines 11 a 14 d’aquesta 
mateixa revista, al web www.elprat.cat 
i a través del telèfon mòbil a l’adreça 
http://firaavicola.elprat.cat ❧

[ Vicenç Tirado ]

Ens retrobem amb la tradició avícola,
agrícola i comercial del nostre Prat 
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Resta d’ingredients:

[ 2 carbassons mitjans

[ 1 carbassa violí

[ 4 patates monalisa

[ 1 ceba

[ 3 alls tendres

[ 4 carxofes Prat

[ 1 vas de vi ranci (uns 200 cl)

[ 200 cl de brou de pollastre

[ 100 cl de nata de cuina

[ formatge ratllat

Milfulls de 
verdures del 
Parc Agrari, 
confi t de 
Pota Blava i 
salsa yakisoba 
marinera
Ingredients (4 persones)

Per confi tar el Pota Blava:

[ ½ Pota Blava

[ 3 grans d’all

[ 1 ceba petita

[ 2 fulles de llorer

[ 1,5 l d’oli de llavors

Per a la salsa yakisoba:

[ 4 cs (cullerades soperes) de salsa        

Worcester o salsa Perrins

[ 4 cs de quètxup

[ 3 cs de salsa d’ostres

[ 3 cs de salsa de soja

[ 4 cs de sucre morè

[ 4 caps de gamba

 
Llocs on habitualment es pot comprar pollastre i capó del Prat 
[ Polleria de la Mascota. Mercat municipal, parada 12     Tel. 934 785 427
[ Polleria Mercè. Mercat municipal, parada 11     Tel. 676 830 820
[ Polleria Antonia. Mercat municipal, parada 9    Tel. 934 786 682
[ Polleria Guillermina. Mercat municipal, parada 15    Tel. 934 787 611
[ Polleria Mati. Mercat Prat Marina     Tel. 934 787 872
[ Polleria Nuri. Mercat Remolar, parada 24    Tel. 656 767 662
[ Polleria Pilarica. Mercat Prat Marina, parada 16   Tel. 630 757 049
[ Polleria Gloria. Mercat Remolar, parada 34    Tel. 933 799 215
A la Fira Avícola, a l’estand del Consell Regulador del Pollastre 
i Capó del Prat (www.pollastredelprat.org)

Criadors/es    Masies
[ Valentina Guisado i Arnaltes  Cal Mià 
[ Manuel Torres Cárdenas   Granja Avícola Torres 
[ Joan Vives i Balletbó   Cal Roc 
[ Ana Vives Asensio   Cal Roc
[ Montserrat Español Serra   Cal Peret del Serra
[ Joan Pujals i Portillo   Cal Senyoret
[ Ma. Teresa Malet Sabadell   Cal Malet
[ Joan Salom Sanfeliu Balaguer  Cal Salom
[ Ma. José Sanfeliu    Cal Mià
[ Antonio Escuín Blanco   Cal Pati
[ Escola Benviure (Sant Boi de Llobregat)

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 Hernández Cal Miquel de l’Àgata

[ 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 Juan Sanfeliu  Cal Mià

[ Damià Sanfeliu Guisado  Cal Mià

[ Jordi Sanfeliu Guisado  Cal Mià

[ Francesc Argestes Gil

[ Miquel Raventós

Punts de venda

Principals criadors/es del Prat

Elaboració
Confi tem el Pota Blava en l’oli de llavors amb 
llorer, ceba i all durant 1,30 h a 120º. Quan si-
gui tendre l’esmicolem a daus d‘1 cm. 

Fem un sofregit amb all tendre, ceba i daus de 
carxofa, hi afegim el vi ranci, ho deixem reduir 
i el barregem amb el Pota Blava. Ho reservem.

Tallem el carbassó, la patata i la carbassa a 
llesques el més fi nes possible. 

Muntem les verdures per capes i colors i en-
tre capa i capa posem el sofregit de Pota Bla-
va. Hi anem afegint una mica de caldo amb 
nata perquè no s’assequi en excés. Acabem 
el milfulls amb formatge ratllat per sobre. Ho 
fi quem al forn a 160º durant 80 minuts.

Per fer la salsa saltegem els caps de gamba 
i els passem per un colador xinès. Hi afegim 
la resta d’ingredients i ho escalfem perquè 
quedi tot ben lligat ❧

Recepta de 
l’associació de 

cuiners Cookingrup 
Prat
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La Brigit és Pota Blava de naixement i el 
Ferran, Pota Blava d’adopció: així és com 
es presenten al web de Domingos Re-
creativos, el nom de la societat que han 
creat per treballar plegats en la tasca que 
més els entusiasma, el disseny gràfi c. El 
Ferran i la Brigit treballen actualment 
dins del coworking pratenc Uikú, un 
grup de professionals que comparteixen 
espai i sinergies. Ells han estat els crea-
dors del concepte i de la imatge de la Fira 
Avícola d’enguany. La fotògrafa pratenca 
Vanesa Martínez ha estat l’encarregada 
de plasmar en imatge el que en un inici 
era una idea.

Com vàreu pensar la campanya?
La idea va sorgir quan vàrem veure una 
fotografi a antiga de Rosa Álvarez, cria-
dora de la granja de Josep Colominas. 
Era una imatge en què la Rosa tenia a 
les seves mans uns pollets, que mirava 
amb veritable tendresa. Ens va agradar 
molt l’actitud d’amor i com una criadora 
s’estima el seu producte. A partir d’aquí, 
vàrem pensar que la campanya havia de 
ser un homenatge i un reconeixement a 
la feina dels criadors i criadores de Pota 
Blava.

Però la imatge del cartell és un 
pollastre molt bonic...
Sí, el veritable protagonista de la Fira és 
el pollastre i, per tant, havia de ser l’actor 
principal. El vàrem voler presentar amb 
tota la seva esplendor, ben il·luminat, 
amb un tractament tan clàssic que acaba 
sent modern. Vàrem optar per fer una fo-
tografi a perquè, en tots els anys de la Fira 
Avícola, només en dues ocasions s’ha fet 
servir la fotografi a. 

Com heu conjugat aquests dos 
conceptes?
D’una banda, hem fotografi at el pollas-
tre i, d’una altra, hem fet fotografi es dels 

Entrevista a Brigit Torrents i a Ferran Cussó, dissenyadors 
de la imatge de la Fira Avícola

criadors i criadores del Prat acaronant 
un pollastre. Els uns formaran part de les 
banderoles a la ciutat i els altres es veu-
ran al recinte Firal, a la Mostra Avícola. 

Com ha estat l’experiència?
Molt interessant; amb la fotògrafa Va-
nesa Martínez, hem anat a les masies 
dels criadors i els hem fotografi at en el 
seu entorn. Ha estat una experiència per-
sonal apassionant, que ens ha permès 
conèixer millor el projecte i el producte 
Pota Blava.

I el pollastre, com es va portar?
Va ser més fàcil del que pensàvem. La Va-
nesa va fer les fotos a l’estudi, i es va com-
portar com un veritable professional!

Com us heu sentit amb l’encàrrec?
Al començament nerviosos, perquè fer 
la imatge de la Fira Avícola del teu poble 
és una responsabilitat. Però ens ha agra-
dat molt conèixer el Pota Blava de més a 
prop.  Esperem que us agradi ❧

[ Dolors Pérez Vives ]

“És un reconeixement de la feina 
dels criadors i criadores”
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La XII Jornada de la Feria Avícola, que se 
celebrará el 4 de diciembre en el Centro 
de Promoción Económica, dará inicio, a la 
agenda de actividades de la Feria.

Este año, la jornada tratará sobre los 
productos catalanes con distintivos de 
origen y calidad agroalimentaria, y con-
tará con la presencia de técnicos respon-
sables del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente de la Generalitat. La jornada se 
inscribe en el Plan Anual de Transferencia 
Tecnológica del Departamento.

También se explicarán dos experien-
cias de granjas de producción avícola: la 

Jornada técnica sobre la
producción agroalimentaria
reglamentada y los
sellos de certifi cación

granja de El Prat, de producción regla-
mentada bajo la IGP Pollo y Capón de 
El Prat, a través de su técnico veterinario 
asesor, y la de un productor de avicultura 
ecológica. La jornada contará con la par-
ticipación del Institut Ribera Baixa y con 

una charla sobre el perfi l profesional en 
el sector agropecuario.

Para terminar se presentará una receta 
con Pota Blava y se proyectará un vídeo 
de su elaboración, a cargo de la asocia-
ción de cocineros Cookingrup Prat ❧

La jornada tratará aspectos de la producción reglamentada y con sellos de certificación 
de productos como el pollo de El Prat.

Distintivos
de origen y
de calidad
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XARXA EL PRAT DEGUSTA’L
[ Axarquía   
Tel. 931 813 230   C. Jaume Casanovas, 6
[ Bar Oeste 
Tel. 933 794 111   C. Jaume Casanovas, 163
[ Capitán Garfi o 
Tel. 933 709 741   Carretera de la Marina, 105
[ Casa Alcaide 
Tel. 933 791 012   C. Nicolás María Urgoiti, 16
[ Cèntric Gastrobar 
Tel. 933 795 600   Pl. Catalunya, 39-51
[ Delta-Pàdel Barcelona 
Tel. 931 702 140   Parc del Riu, 3-4
[ El Cortijo 
Tel. 933 793 554   
C. Estany de la Magarola, núm. 5-7
[ El Pati Blau 
Tel. 934 787 731   C. Esplugues, 49
[ El Regust 
Tel. 934 783 271   C. Narcís Monturiol, 24
[ La Castellana 
Tel. 933 794 359   C. Primer de Maig, 12
[ La lluna en un cove 
Tel. 933 703 852   C. Frederic Soler, 48
[ La Vila Cafeteria Restaurant 
Tel. 933 799 506   Plaça de la Vila, 3
[ Ona Nuit 
Tel. 934 785 012   C. Joan Cirera i Pons, 13-15
[ Rustic & Co 
Tel. 933 701 403   C. Castella, 33
[ Sinfonía (Hotel Ciutat del Prat) 
Tel. 933 788 333   Av. del Remolar, 46

ADHERITS AL MENÚ DE FIRA 
[ Cal Pau Baró   
Tel. 934 786 471   C. Bunyola, 58
[ Cataluña y Aragón   
Tel. 933 702 250   C. Carretera de la Bunyola, 46
[ Guijarro   
Tel. 933 794 155   Ptge. Felip Trapero, 11
[ La Moreneta  
Tel. 933 796 260   Av. Onze de Setembre, 291
[ Mediterráneo (Hotel Tryp Barcelona 
Aeropuerto)
Tel. 933 781 000   Parc de Negocis Mas Blau, 2
[ Restaurant del Parc   
Tel. 933 706 008   Carretera de la Platja, km 0,5

Restaurants 
participants

Menú de 
Fira als 
restaurants
Una vintena d’establiments 
ofereixen Pota Blava

Coincidint amb la celebració de la Fira 
Avícola, la xarxa de restaurants locals  
El Prat Degusta’l, així com altres establi-
ments gastronòmics del Prat que s’han 
adherit a la campanya, faran una pro-
posta culinària personal i ens animen 
a tastar un Menú de Fira, elaborat amb 
pollastre Pota Blava. Una vintena de res-
taurants del Prat participen en aquesta 
festa gastronòmica.  

L’oferta gastronòmica del Menú de 
Fira es va consolidant a la nostra ciutat, 

basada en els productes de proximitat 
conreats en el Parc Agrari del Baix Llo-
bregat i, de manera signifi cativa, en la 
cuina del pollastre i capó de la raça Prat 
i en la carxofa Prat: una oferta gastronò-
mica diferenciada i de qualitat.

Proximitat i qualitat

Les Jornades Gastronòmiques, les rutes 
de tapes amb Pota Blava i carxofa Prat,  
organitzades per l’Associació Gastrono-
mia i Turisme del Baix Llobregat (AGT), 
i l’oferta gastronòmica de la xarxa de 
restaurants El Prat Degusta’l apropen 
durant tot l’any els productes d’alta 
qualitat agroalimentària produïts i con-
reats al Parc Agrari del Baix Llobregat als 
consumidors i gourmets més exigents.  

L’Àrea de Promoció Econòmica, Co-
merç i Ocupació de l’Ajuntament del 
Prat i la Porta del Delta promouen 
aquesta campanya ❧

Més informació a www.portadeldelta.cat 

Els restaurants del Prat excel·leixen en l’elaboració del pollastre Pota Blava.
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Fira Tapa de 
pollo y alcachofa

La gastronomía vuelve a ser uno de los 
ejes de la Feria Avícola. La AGT (Asso-
ciació de Gastronomia i Turismo) vuel-
ve a organizar, con la colaboración del 
Ayuntamiento de El Prat, el Fira Tapa 
Pota Blava i Carxofa Prat. 

Este acontecimiento se desarrollará 
en el pabellón gastronómico, 600 m2 
dedicados a la promoción de la gas-
tronomía local. Allí encontraremos una 
representación de restauradores parti-
cipantes en el último Quinto Tapa Pota 
Blava, cada uno de los cuales nos ofre-
cerá sus creaciones en forma de tapa. 

Además tendremos la oportunidad 
de tomar el menú especial de la feria, 
diversos platillos, desayunos de pagès 
e incluso un plato de pollo de El Prat 
asado y croquetas Pota Blava para lle-
varnos a casa.

Más de 8.000 tapas

En el Fira Tapa, los restauradores que 
han participado en la ruta del Quinto-
Tapa Pota Blava, celebrada durante el 
pasado mes de octubre, ofrecerán su 
tapa con pollo de El Prat y/o con alca-
chofa Prat. Un tique de 10 € nos dará 
derecho a tomar 4 tapas más 2 quintos 
de cerveza. Tomando como referencia 
la edición del año pasado, se espera 
que se consuman más de 8.000 tapas 
durante los 3 días de la feria. Para obte-
ner más información se puede visitar el 
web www.quintotapa.cat.

Showcookings

Este año también se celebrarán show-
cookings (muestras de cocina en vivo) 
y se escogerá la tapa vencedora de la 
última edición del Quinto Tapa Pota 
Blava, para lo que se contará con la im-
plicación de una prestigiosa escuela de 
cocina de Barcelona ❧

El pabellón gastronómico, 600 m2 donde
degustar estos dos productos estrella 



AGENDA
D’ACTES
HORARIS DE LA FIRA AVÍCOLA

Divendres 11, de 19.00 a 21.00 h

Dissabte 12 i diumenge 13,  
de 10.00 a 21.00 h



DIVENDRES 4
11.00 - 13.00 h
Centre de Promoció Econòmica. Jornada 
Tècnica de la Fira Avícola: “Producció 
avícola i agroalimentària reglamentada 
sota distintius d’origen i de qualitat” 

DIJOUS 10
9.00 – 14.00 h
Pavelló avícola 
Recollida i classificació de l’aviram

DIVENDRES 11
18.45 h
Espai exterior
Animació de la Colla de Diables del Prat 

19.00 h
Obertura al públic de la 42a Fira Avícola 
de la Raça Prat, de la 28a Mostra 
Comercial i de la 13a Mostra d’Entitats

19.00 – 22.00 h
Sala d’actes
Chicken’s Run, organitzat per  
la Mostra d’Entitats

19.00 – 21.00 h
Mostra d’Entitats
Presentació del “Formant Espais de 
Dones 2016”, a càrrec del Consell 
de Dones del Prat

19.30 – 21.00 h
Pavelló de la Mostra Comercial
“Un Prat de moda, propostes i tendències”. 
Passarel·la de la moda, desfilada 
i presentació de col·leccions de 
temporada dels comerços del Prat
#pratmoda

DISSABTE 12
10.00 - 21.00 h
La 42a Fira Avícola estarà oberta  
al públic. 

10.00 – 21.00 h
Plaça de la Constitució
Fira d’artesans i tallers infantils, 
organitzats per l’Associació d’Artesans 
ArtpArt

10.00 - 12.00 h
Pavelló gastronòmic
Esmorzars de pagès, amb ous Pota 
Blava i carxofes Prat. Degusteu-los! 

10.00 h
“XIII Ral·li Fira Avícola” 
Recorregut pels carrers del Prat fins  
al recinte firal de Cal Gana. Sortida  
des de la pl. de Louis Braille

11.00 – 14.00 h
Espai exterior
Circuit d’activitats, organitzat per 
la Mostra d’Entitats

11.00 – 12.00 h 
Mostra d’Entitats
El Prat Ràdio - Planeta Prat, a càrrec 
d’El Prat Ràdio

11.00-14.00 h
Pavelló gastronòmic
Show cooking dels restauradors 
finalistes a la millor tapa gastronòmica 
del QuintoTapa Pota Blava i lliurament 
de premis. Organitzat per AGT amb la 
col·laboració de l’Escola d’Hostaleria 
Hoffmann. 

11.30 – 13.30 h
Pavelló de la Mostra Comercial
“Un Prat de moda, propostes i tendències”. 
Passarel·la de la moda, desfilada 
i presentació de col·leccions de 
temporada dels comerços del Prat
#pratmoda

12.00 – 13.00 h
Mostra d’Entitats
“L’hora del conte”, amb contes 
nadalencs. Activitat organitzada  
per la Biblioteca Antonio Martín

13.00 – 13.30 h
Mostra d’Entitats
Cercavila de la Marching Band, a càrrec 
de l’Escola de Música del Prat

13.30 – 15.00 h
Espai exterior
“L’hoquei, el teu esport”, a càrrec  
del Club Hoquei Prat

13.30 a 14.30 h
Espai exterior
Exhibició de karate, a càrrec 
de l’Associació Karate-Prat

14.00 - 17.00 h
Espai exterior
Exposició de vehicles antics i clàssics,  
organitzada pels Amics dels Vehicles 
Antics i Clàssics del Prat i Ass. 
Motociclista Custom_Reyes de la  
Ruta Group

14.00 – 15.00 h
Sala d’actes
Lliurament dels premis als guanyadors 
del 9è Concurs d’Aparadors, lliurament 
d’acreditacions “El Prat, Comerç 
de Qualitat” i reconeixement a les 
botigues cinquantenàries. Organitzat 
pel Consell Municipal de Comerç.

En directe a través d’El Prat Ràdio 91.6 FM o per Internet  
www.elpratradio.cat 
Tots els vídeos a www.elprat.tv
Segueix les activitats de la Fira Avícola al web mòbil  
firaavicola.elprat.cat

SEGUEIX
LA FIRA!

JOC PRATICIPA 
Vols ser un súper heroi o una 
súper heroïna? Dissabte a la tarda 
i diumenge durant tot el dia, vine a 
jugar al Praticipa, supera totes les 
proves i guanya un obsequi final.

Durant tot el cap de setmana, treballs 
manuals i activitats de fomentde la lectura a 
l’estand de les AMPA i el Consell dels Infants UN PRAT DE MODA, 

PROPOSTES I TENDÈNCIES
Divendres 11 a les 19.30 h, dissabte 
12, a les 11.30 h i a les 18.00 h,  
i diumenge 13 a les 11.30 h 
Passarel·la de la moda, desfilada  
i presentació de les col·leccions de 
temporada dels comerços del Prat 
#pratmoda



16.30 – 20.00 h
Per tot el recinte firal
“Praticipa”, organitzat per 
la Mostra d’Entitats 

17.00 – 17.30 h
Sala d’actes
Mostra de folklore extremeny, a càrrec 
del Centro Extremeño “Ruta de la Plata”

17.00 – 18.00 h
Mostra d’Entitats
“Crea el teu Pota Blava”, taller per a 
nens i nenes, a càrrec de La Fundació 
Rubricatus

17.30 – 18.00 h
Sala d’actes 
Dansa, a càrrec del Club Esportiu 
Estany de la Magarola

18.00 – 18.30 h
Sala d’actes
La Beat Urban, a càrrec 
de La Beat Urban

18.00 – 18.30 h
Espai exterior
Exhibició de hip hop, organitzada per 
l’Associació Hip Hop Prat-Úrsula Rilo

18.00 – 19.00 h
Mostra d’Entitats
Taller de nusos, a càrrec de 
la Federació Catalana de Vela

18.00 – 20.00 h
Pavelló de la Mostra Comercial
“Un Prat de moda, propostes i tendències”. 
Passarel·la de la moda, desfilada 
i presentació de col·leccions de 
temporada dels comerços del Prat
#pratmoda

18.00 – 20.00 h
Espai exterior
“Vine a provar de portar un gegant”, 
organitzat per l’Associació Gegantera 
Delta 

18.30 – 19.00 h
Sala d’actes
Cants i balls de jota aragonesa, 
a càrrec de la Casa de Aragón

18.30 – 19.00 h
Espai exterior
Batucada, a càrrec de Krestatum

19.00 – 19.30 h
Sala d’actes
Flamenc, a càrrec del Centro Cultural 
Andaluz - Casa de Cádiz 

19.00 – 20.30 h
Mostra d’Entitats
Tast d’instruments musicals, a càrrec 
de la Banda de Música del Prat

19.30 – 20.00 h
Sala d’actes
Exhibició de balls de saló i llatins, 
a càrrec de l’Associació Cultural 
“Tot pel Ball”

20.00 – 20.30 h
Sala d’actes 
Exhibició de ball flamenc, organitzat 
pel Centro Cultural Andaluz - Casa de 
Sevilla del Prat

20.30 – 21.00 h
Sala d’actes
Exhibició de sardanes, a càrrec 
d’Amics de la Sardana

Diumenge 13, 
de 10.00 a 15.00 h
Aprofiteu l’avinentesa 
i compreu carxofa 
Prat i les verdures 
més fresques del 
Parc Agrari del Baix 
Llobregat.

MERCAT
DE PAGÈS

DIUMENGE 13
10.00 -21.00 h
La 42a Fira Avícola estarà oberta al 
públic.

10.00 – 21.00 h
Plaça de la Constitució
Fira d’artesans i tallers infantils, 
organitzats per l’Associació d’Artesans 
ArtpArt

10.00 - 12.00 h
Pavelló gastronòmic
Esmorzars de pagès, amb ous Pota 
Blava i carxofes Prat. Degusteu-los!

10.00 – 15.00 h
Mercat de Pagès, al recinte firal

10.00 – 12.00 h
Mostra d’Entitats
Balls en línia, a càrrec del Programa 
de Lleure de la Gent Gran 

10.00 – 11.00 h
Espai exterior
“Vine a fer esport amb el teu gos”, 
a càrrec del Club d’Agility

10.30 – 11.30 h
Espai exterior
Plantada de gegants, a càrrec 
de l’Associació Gegants del Prat

10.30 – 12.00 h
Espai exterior
Taller i concert de gospel: “Aprenguem 
una manera de cantar per la Pau”,  
a càrrec de The Gospel Prat Project

11.00 – 14.30 h
Per tot el recinte firal
Praticipa, organitzat per 
la Mostra d’Entitats 

11.00 – 11.30 h
Espai exterior
Cercavila, a càrrec de l’Associació 
Musical del Prat 

11.00 – 12.00 h
Espai exterior
Exhibició i taller de vòlei, organitzat 
per Vikings Volei Prat

FIRA TAPA, MENÚ DE FIRA
I TAKE AWAY Pota Blava
Gaudeix amb el pota blava: tapes, 
platillos, esmorzar de pagès, menú 
especial pota blava i pota blava take 
away per endur-se’ls a casa. Degusta’ls 
a l’Espai Gastronòmic de la Fira.

MENÚ DE FIRA als 
restaurants del Prat
Degusteu el Menú de Fira amb 
pollastre Pota Blava als restaurants 
del Prat adherits a aquesta 
campanya gastronòmica. 

Consulteu els menús de fira
a firaavicola.elprat.cat



11.30 – 13.30 h
Pavelló de la Mostra Comercial
“Un Prat de moda, propostes i tendències”. 
Passarel·la de la moda, desfilada 
i presentació de col·leccions de 
temporada dels comerços del Prat
#pratmoda

11.30 – 13.00 h 
Pels carrers del Prat
Cercavila dels gegants i gegantons 
del Prat i de les colles convidades

12.00 – 13.00 h
Mostra d’Entitats 
Exhibició de puntes de coixí i 
patchwork, a càrrec de l’Associació 
de Puntaires del Prat i l’Associació de 
Puntaires Jardins de la Pau

12.00 – 13.00 h
Espai exterior
Exhibició de patinatge de velocitat, 
a càrrec del Club Patín Delta Prat

12.00 – 13.00 h
Espai exterior
Arts marcials i més, a càrrec de 
l’Associació Shinboku Ohkami

12.00 – 14.00 h
Sala d’actes
Acte de lliurament dels premis de la 
42a Fira Avícola Raça Prat als criadors 
d’aviram i als pagesos del Prat

12.00 – 13.30 h
Espai exterior
Ballada de sardanes, a càrrec 
d’Amics de la Sardana

13.00 – 13.45 h
Espai exterior
Ballada de gegants, a càrrec de 
l’Associació Gegants del Prat 

13.00 – 14.30 h
Mostra d’Entitats
Taller “Para muestra un botón”, 
a càrrec de l’Associació Saó Prat 

14.00 – 14.45 h 
Espai exterior
Actuació castellera, a càrrec 
dels Castellers del Prat

16.30 – 20.00 h
Per tot el recinte firal
Praticipa, organitzat per 
la Mostra d’Entitats 

17.00 -17.30 h
Sala d’actes 
Balls moderns, a càrrec de la Federació 
Catalana de Ball Retro de Saló i Llatins 

17.30 – 18.00 h
Sala d’actes
Gimnàstica rítmica, a càrrec del Club 
Escola Rítmica Prat 

18.00 – 18.30 h
Sala d’actes
Gimnàstica rítmica, a càrrec de 
l’Associació Gimnàstica Rítmica 
Ribera-Baixa

18.00 – 19.30 h
Mostra d’Entitats
Tallers interculturals, organitzats 
per la Taula de Nova Ciutadania

18.30 – 19.00h
Sala d’actes
Exhibició de balls urbans i training 
dance, a càrrec de l’AV San Cosme 
y San Damián 

19.00 -19.30 h 
Sala d’actes
Ball popular andalús, a càrrec de Casa 
de Andalucía del Prat

19.30 – 20.00 h
Sala d’actes
Danses africanes, a càrrec 
de l’AV La Barceloneta

20.00 – 20.30 h
Sala d’actes
Sevillanes, a càrrec de 
l’AV Jardins de la Pau

20.30 – 21.00 h
Sala d’actes
Concert de la Fira Avícola, a càrrec 
de la Societat Coral Recreativa 
Lo Llobregat de les Flors

FIRA D’ARTESANS.  
No te la perdis!
Fira d’artesans i tallers infantils,  
el dissabte 12 i el diumenge 13, 
de 10.00 a 21.00 h, a la plaça de la 
Constitució. Organitzada per ArtpArt.

EXPOSICIÓ
La línia L9 Sud del metro 
arriba al Prat

Segons dades de la Generalitat, el mes de febrer  vinent es posarà en funcionament la línia 
L9 Sud del metro. Aquesta línia unirà l’Aeroport amb la Zona Universitària de Barcelona.

Per fer arribar la informació a la ciutadania, aquest any, l’estand municipal de la 
Fira Avícola acollirà una exposició cedida per TMB (Transports Metropolitans de 
Barcelona), entitat gestora del Metro, i que explica de manera molt gràfica i interactiva 
les característiques d’aquest nou tram de metro, de 20 kilòmetres de longitud i 15 
estacions, que uniran i connectaran el Prat amb Barcelona i amb el territori metropolità.

CIRCUIT D’ACTIVITATS 
PER ALS MÉS MENUTS
Dissabte al matí, d’11.00 a 14.00 h, 
els més petits es divertiran en aquest 
circuit ple d’activitats organitzades  
per les entitats del Prat.

Entra a firaavicola.elprat.cat
o descarrega’t aquest codi QR

SEGUEIX LA FIRA
AL TEU MÒBIL
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Associacions participants a 
la Mostra d’Entitats 2015
[ AECC CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER https://www.aecc.es
[ A.E. CORREDORS RUNNING PRAT
[ AGRUPACIÓ CICLISTA PRAT http://acprat.blogspot.com.es
[ AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA PRAT www.afprat.org
[ AMICS DE LA SARDANA www.amicsdelasardana.cat
[ AMICS DE  SANT COSME https://www.facebook.com/amicsde.santcosme
[ AMICS D’EL PRAT www.amicsdelprat.cat
[ AMICS POTA BLAVA http://amicspotablavaprat.blogspot.com.es
[ ASOCIACIÓN CANARICULTORES PRAT
[ ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA SEVILLISTA DEL PRAT DE LLOBREGAT 
https://www.facebook.com/penasevillistadelprat.elprat
[ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA MUERTE SÚBITA JOSÉ DURAN #7 
http://contralamuertesubita.org/
[ ASOCIACIÓN HIP HOP PRAT - ÚRSULA RILO www.ursularilo.com
[ ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ART DEL PRAT www.escolaartsprat.org
[ ASSOCIACIÓ CULTURAL TOT PEL BALL http://totpelball.entitatsdelprat.cat
[ ASSOCIACIÓ D’ATLETISME PRATENC www.pratencaa.org
[ ASSOCIACIÓ D’ATURATS I ATURADES DEL PRAT http://aturatsdelprat.entitatsdelprat.cat
[ ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSISTES FRIDA KAHLO 
http://adpfridakahlo.entitatsdelprat.cat/
[ ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D’ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT www.afabaix.org
[ ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES DEL PRAT
[ ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES JARDINS DE LA PAU 
http://puntairesjardinspau.entitatsdelprat.cat
[ ASSOCIACIÓ DISPRAT-LLEURE www.dispratlleure.com
[ ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL TAMARIU
[ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BÀSQUET PRATENC www.basquetpratenc.cat
[ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DELTA PRAT http://aedeltaprat.elprat.ppe.entitats.diba.cat
[ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA KARATE-PRAT www.karateprat.com
[ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT www.aeprat.com
[ ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELTA DEL PRAT DE LLOBREGAT 
https://www.facebook.com/associaciogeganteradeltadelpratdellobregat
[ ASSOCIACIÓ GIMNÀSTICA RÍTMICA RIBERA BAIXA 
https://es-la.facebook.com/agr.riberabaixa.9
[ ASSOCIACIÓ PENYA BARCELONISTA PRAT-POTABLAVA
[ ASSOCIACIÓ PENYA BARCELONISTA QUARTA LLIGA SANT COSME I SANT DAMIÀ
[ ASSOCIACIÓ SAÓ PRAT www.saoprat.net
[ ASSOCIACIÓ SHINBOKU OHKAMI http://shinbokuohkami.blogspot.com.es/
[ ASSOCIACIÓ THE GOSPEL PRAT PROJECT  
https://www.facebook.com/TheGospelPratProject/
[ BANC DE TEMPS DEL PRAT DE LLOBREGAT www.bdtelprat.cat
[ BANDA DE MÚSICA DEL PRAT www.bandadelprat.com
[ CASA DE ANDALUCÍA DEL PRAT http://casadeandalucia.entitatsdelprat.cat
[ CASA DE ARAGÓN DEL PRAT DE LLOBREGAT www.casadearagon.blogspot.com
[ CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL “FRANCESC PALAU” www.cpsfrancescpalau.cat
[ CENTRO CULTURAL ANDALUZ CASA DE CÁDIZ 
https://www.facebook.com/Casa-de-cadiz-883407378389694/timeline/?ref=br_rs
[ CENTRO CULTURAL ANDALUZ CASA DE SEVILLA DEL PRAT 
https://es-es.facebook.com/casasevilla.elprat
[ CENTRO EXTREMEÑO RUTA DE LA PLATA https://es-es.facebook.com/cexrutadelaplata/
[ CLUB BÀSQUET PRAT http://www.cbprat.cat
[ CLUB D’AGILITY BAIX LLOBREGAT www.agilitybaixllobregat.com
[ CLUB D’ESCAFANDRISME PRATSUB http://pratsub.entitatsdelprat.cat
[ CLUB DE FUTBOL ATLÈTIC PRAT 
https://www.facebook.com/CF-Atletic-Prat-456178067860523/
[ CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC SAGNIER http://clubpatinatgesagnier.entitatsdelprat.cat
[ CLUB ESCOLA RÍTMICA PRAT https://www.facebook.com/cer.prat
[ CLUB ESPORTIU ESTANY LA MAGAROLA http://estanymagarola.org
[ CLUB ESPORTIU RÍTMICA PRATENC www.cerpratenc.es
[ CLUB HOQUEI PRAT http://clubhoqueiprat.blogspot.com.es
[ CLUB PATÍ COBRA EL PRAT https://www.facebook.com/patincobra
[ CLUB PATÍN DELTA PRAT www.patindeltaprat.es
[ COFRADÍA DE JESÚS CRUCIFICADO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES  
http://cofradia.entitatsdelprat.cat
[ COL·LECTIU D’ATURATS DEL PRAT
[ COOKINGRUP PRAT https://www.facebook.com/Cookingrup-340844202791813/timeline/
[ CREU ROJA https://www.facebook.com/creurojaelprat
[ EL PRAT AMB EL SÀHARA https://www.facebook.com/elprat.ambelsahara
[ ESPECTACLES DE TEATRE I CINEMA (ETC) www.etc.cat
[ FEDERACIÓ CATALANA DE BALL RETRO DE SALÓ I LLATINS

[ FEDERACIÓ CATALANA DE VELA http://vela.cat
[ FUNDESPLAI www.fundesplai.org
[ GEGANTS DEL PRAT http://www.gegantsprat.com
[ KRESTATUM www.krestatum.cat
[ LA BEAT URBAN www.labeat.es
[ LA FUNDACIÓ RUBRICATUS www.rubricatus.org
[ PENYA BLANC BLAVA DEL PRAT DE LLOBREGAT https://penyablancblava.entitatsdelprat.cat
[ PEÑA MADRIDISTA SAN COSME 2008
[ SOCIETAT CORAL RECREATIVA LO LLOBREGAT DE LES FLORS http://www.coraldelprat.cat/
[ UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DEL PRAT www.uecprat.com
[ VIKINGS VOLEI PRAT http://www.voleiprat.com

[ 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 COL·LEGI LA SEDA DE BARCELONA http://ampaseda.entitatsdelprat.cat
[ AMPA ESCOLA BERNAT METGE http://ampabernatmetge.entitatsdelprat.cat
[ AMPA ESCOLA CHARLES DARWIN 
http://www.entitatsdelprat.cat/diba_entitat/ampa-escola-charles-darwin/
[ AMPA ESCOLA EL PRAT 1 http://ampaescolaprat1.entitatsdelprat.cat
[ AMPA ESCOLA GALILEO GALILEI http://ampagalileo.entitatsdelprat.cat
[ AMPA ESCOLA JOSEP TARRADELLAS http://ampatarradellas.entitatsdelprat.cat
[ AMPA ESCOLA RAMON LLULL http://amparamonllull.entitatsdelprat.cat
[ AMPA ESCOLA SANT JAUME http://ampasantjaume.entitatsdelprat.cat
[ AMPA ILLA DELS BANYOLS
[ AMPA INSTITUT BALDIRI GUILERA http://ampabaldiri.entitatsdelprat.cat
[ AMPA INSTITUT ESCOLA DEL PRAT http://agora.xtec.cat/iedelprat/
[ AMPA INSTITUT ESTANY DE LA RICARDA http://amparicarda.entitatsdelprat.cat
[ AMPA INSTITUT RIBERA BAIXA http://ampariberabaixa.entitatsdelprat.cat
[ AMPA INSTITUT SALVADOR DALÍ http://www.ampasalvadordali.cat/
[ AMPA JACINT VERDAGUER http://ampajacintverdaguer.entitatsdelprat.cat
[ AMPA JOAN MARAGALL http://ampajoanmaragall.entitatsdelprat.cat
[ AMPA L’ESCOLA DEL PARC http://ampaceipdelparc.blogspot.com
[ AMPA MARE DE DÉU DEL CARME www.ampacolecarme.org
[ AMPA NTRA SRA. DEL MAR http://www.nostrasenyoradelmar.com/ampa

[ AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA CONXITA BUSQUETS
[ AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA ANTON VILÀ http://www.antonvila.org
[ ASSOCIACIÓ DE LLEURE IMAGINARIUM http://www.pinguprat.cat
[ ASSOCIACIÓ NENS I JOVES AMB DISCAPACITAT - DISPRAT 
http://www.dispratlleure.com/cat/index.php
[ CENTRE ESPLAI EL GLOBUS http://www.elglobus.org
[ CENTRE ESPLAI SANT PERE I SANT PAU http://stpereistpau.wix.com/esplai
[ GRUP INFANTIL SANT COSME - GISC http://gisc.entitatsdelprat.cat

[ ACCIÓ SOCIAL
[ BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN www.biblioteca.elprat.cat
[ CONSELL DE LA GENT GRAN
[ CONSELL DE LES DONES http://observatoridegenere.blogspot.com
[ CONSELL DE NOVA CIUTADANIA
[ CONSELL DE PERSONES AMB DISCAPACITATS
[ CONSELL DELS INFANTS DEL PRAT www.conselldelsinfants.elprat.cat
[ EL PRAT SOLIDARI
[ PUNT DEL VOLUNTARIAT www.elprat.cat/voluntariat
[ PUNT SOLIDARI
[ SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
[ SERVEI DE MEDIACIÓ

Entitats

Associacions veïnals

AMPA

Comissió de lleure

Consells i projectes municipals
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La Mostra d’Entitats creix 
en espai i en activitats
La sala d’actes serà més gran, les entitats es distribuiran per àmbits temàtics i 
s’organitzaran activitats noves: aquestes són les principals novetats d’enguany

Amb la Fira Avícola arriba la Mostra 
d’Entitats, l’espai on les associacions 
del Prat es troben amb la ciutadania i es 
donen a conèixer amb els estands i les 
activitats. Amb una inscripció de més 
d’un centenar d’entitats —esportives, 

culturals, socials, educatives i veïnals— i 
una cinquantena d’activitats previstes, 
les entitats dinamitzen els diferents es-
pais de la Fira, amb dansa, música, ball, 
esports i tallers. Com a novetat, aquesta 
Mostra tindrà una sala d’actes més gran 

i amb més capacitat. La sala d’actes s’ha 
convertit en un dels espais amb més as-
sistència de la Fira i no donava a l’abast. 
Aquesta ampliació i una restricció de 
l’entrada quan estigui plena ajudaran a 
gaudir d’una Mostra més segura. 

Les associacions i consells de participació ciutadana ens esperen un any més a la Mostra d’Entitats.
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La distribució de les entitats per àm-
bits també és una novetat d’aquest any: 
hi haurà una zona per a les entitats es-
portives, una per a les culturals i una per 
a les socials. Cada espai estarà marcat 
amb un color.

Ràdio en directe

I també hi haurà activitats noves! A fi  
d’ampliar la difusió dels projectes i les 
entitats s’inicia una col·laboració amb 
El Prat Ràdio (91.6 FM). Des de la pla-
ceta del pavelló d’entitats s’emetrà en 
directe! 

Durant el matí de dissabte, a l’espai ex-
terior, tornarem a gaudir d’una nova edi-
ció del Circuit d’Activitats, amb treballs 
manuals, esport, tallers i el rocòdrom. 
Serà un matí dedicat als més petits ❧

Podeu seguir la Mostra d’Entitats 

a http://mostraentitats.elprat.cat 

Facebook/pratentitats i @pratentitats

Josep Costa, fundador del Teatre 
Kaddish i pregoner de la Festa Major 
d’enguany, ha fet un escrit per al web 
de la Mostra d’Entitats en què explica 
que “hi anem per assistir a les activitats 
que organitzen les entitats durant la 
Fira, visitar els seus estands, conèixer 
què fan i, potser, fi ns i tot, decidir que 
ha arribat el moment d’apuntar-s’hi. Hi 
anem, en defi nitiva, per trobar-nos els 
uns amb els altres, per xerrar, per criticar, 
per riure, per passejar del bracet. Per 
fer allò que se’n diu vida de poble.”
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Expositors 2015
ESTANDS DE COMERÇ LOCAL
[ ASPRAT ASCENSORS, SL
[ CENTRE  DE BENESTAR PRAT
[ CONSELL  MUNICIPAL DE COMERÇ DEL PRAT 
DE LLOBREGAT
[ IMAGINAIRE-MODA LAURA     
[ INSTALUZ LLOBREGAT
[ I&G SERVICIOS JURÍDICOS
[ “L’ ACADÈMIA”
[ MATESxTU
[ NAUTALIA VIAJES
[ PADEL BARCELONA - EL PRAT I DELTA             
RESTAURANT
[ PAPER PRAT
[ PETITS EXPLORADORS
[ SUMMUN SALUT EL PRAT
 
ESTANDS INSTITUCIONALS
[ EL PRAT RÀDIO, emissora municipal
[ LA PORTA DEL DELTA (Servei d’Informació 
turística i Promoció del Delta del Llobregat)
[ TURISME BAIX LLOBREGAT
 
APARADORS DE COMERÇ LOCAL
[ BLAVA- CAKE
[ CAN XIU XIU

[ FONT PELL – SABATERS
[ GUANYADOR CONCURS D’APARADOR 
[ INSTAL·LACIONS SANZ
[ NOU EIXAMPLE EL PRAT - VERTIX
[ PFI - PTT EL PRAT DE LLOBREGAT
[ RUNNING PRAT
[ VÍCTOR MESTRE SABATER
 
EMPRESES COOPERATIVES I 
D’ECONOMIA SOCIAL LOCALS
[ COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS, SCCL
[ E.I. SAÓ PRAT
[ ESTAND EL PRAT EMPRÈN (PREMIS 
EMPRENEDORS LOCALS)
[ GATS / LABESOC/  ETICOM - SOM CONNEXIÓ
[ GUIFIBAIX - XARXA OBERTA
[ SD PRAT COOPERATIVA DE SERVEIS 
DOMICILIARIS
[ TESIPRAT SERVEIS
 
ENTITATS LOCALS
[ CENTRO EXTREMEÑO RUTA DE LA PLATA
[ EL RACÓ DEL MÓN - BOTIGA MUNICIPAL DE 
COMERÇ JUST
  

AGROALIMENTARIS
[ CAFETERIA POTA BLAVA 
[ CONSELL REGULADOR DEL POLLASTRE I 
CAPÓ DEL PRAT 
[ CRESTES DEL PRAT
[ MERCAT MUNICIPAL - MERCATS DEL PRAT
  
AGROALIMENTARIS I ACTIVITAT 
ECONÒMICA NO LOCAL
[ CECINAS EL ARTESANO
[ CONFITERIA ROSMAR 
[ CONSERVAS BLASAN
[ CONSERVES FONTANET , S.L
[ CREACIONES, N.J.
[ CUCHILLERIA DE ALBACETE
[ EMBOTITS ARTESANOS DE VIC 
[ EMBOTITS CAN RIERA -SANT FELIU DE 
CODINES
[ EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES
[ ESENCIAS EXTREMEÑAS
[ JOYERIA ANDREA
[ QUESERIAS ROSILLO – LAFIRETA
[ REPSOL  BUTANO “ENERGIA DEL BAIX 
LLOBREGAT”
[ TODO MENAJE Y SALUD
[ TORRONS D’AGRAMUNT

28ª Muestra Comercial
En la Muestra Comercial de este año encontraremos algunas 
de las empresas de economía social y cooperativa de El Prat, 
como la Cooperativa Obrera de Viviendas, GATS o SAÓ Prat, en-
tre otras. También empresas de nueva creación de los empren-
dedores/as locales que han participado en el concurso “El Prat 
Emprèn”. El comercio, las empresas de servicios y los mercados 
de la ciudad también estarán presentes. En el espacio central 
de la Muestra se situará el stand del Consell de Comerç del Prat. 

Pasarela de moda

Una novedad de este año será la pasarela de moda en la que 
las tiendas de ropa de la ciudad presentarán sus colecciones 
de temporada.

En el apartado gastronómico podremos comprar pollo de El 
Prat, llevarnos a casa pollo asado o croquetas Pota Blava, com-
prar las galletas Les crestes del Prat y productos alimentarios 
artesanales.

Los stands de La Porta del Delta y del Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat nos darán a conocer propuestas para descubrir 
el delta y la comarca.

Mercat de Pagès el domingo

El domingo por la mañana se celebrará el Mercat de Pagès en 
el recinto ferial, con productos frescos del Parque Agrario ❧



EL PRAT

19
fi ra avícola 15



EL PRAT

20
fi ra avícola 15

Apropa’t al Praticipa,
supera totes les proves 
i els reptes de la gimcana i 
aconsegueix el teu obsequi!

ACONSEGUEIX UN OBSEQUI

El Praticipa sempre resulta molt divertit.

Visita la Mostra d’Entitats tot jugant al Praticipa! 

Noves proves i personatges al joc participatiu de la Mostra d’Entitats

Un any més arriba el Praticipa, el joc 
participatiu de la Mostra d’Entitats, i 
amb novetats: més proves, més rep-
tes a superar i nous personatges. Els 
més petits hauran de mostrar el seu 
coneixement de la ciutat en divertides 

proves ubicades a diferents punts de 
la Fira: un recorregut que passarà pel 
pavelló d’entitats, la Mostra Comercial i 
l’exterior del recinte fi ral Cal Gana. 

Com cada any, qui fi nalitzi el recorre-
gut s’endurà un petit regal. El Praticipa 

se celebrarà dissabte de 16.30 a 20 h, 
i diumenge d’11 a 14.30 h i de 16.30 a 
20 h. Dissabte al matí es farà el Circuit 
d’Activitats, amb proves organitzades 
per les entitats participants. No us ho 
perdeu! ❧

Aquest any més proves, 
més reptes a superar 
i nous personatges

CONEIXES BÉ LA CIUTAT?
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Segons dades de la Generalitat, el pro-
per mes de febrer es posarà en funcio-
nament la línea L9 Sud del metro, que 
unirà l’aeroport amb la Zona Universi-
tària de Barcelona.

7 parades al Prat

El territori del Prat comptarà amb 7 de 
les 15 parades que s’obriran al públic el 
proper mes de febrer. D’aquestes, dues 
estaran situades a l’aeroport, una al Mas  
Blau i quatre al nucli urbà. 

Fora del municipi del Prat, aquesta línia 
millorarà la mobilitat i l’accessibilitat en 
punts tan importants com la Zona Fran-
ca, Mercabarna, la Fira de l’Hospitalet i la 
Zona Universitària.

Per apropar la informació a la ciutada-
nia, aquest any l’estand municipal de la 
Fira Avícola estarà format per una mos-
tra cedida per TMB (Transports Metro-

politans de Barcelona), entitat gestora 
del metro, que explica de manera molt 
gràfi ca i interactiva les característiques 
d’aquest nou tram de 20 quilòmetres 
que connectarà el Prat amb Barcelona i 
amb la resta de l’àrea metropolitana ❧

Aspecte de l’exposició de TMB que podrem veure a la Fira Avícola. 

L’estand municipal de la Fira Avícola estarà dedicat 
enguany a l’arribada del metro a la nostra ciutat

La línia L9 Sud del 
metro arriba al Prat


