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La Granja de la Ricarda,
nou recinte de la Fira
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a som de nou a les portes d’una nova celebració de la Fira Avícola de la Raça Prat, concretament la 44a edició.
Al llarg dels anys hi ha hagut canvis i transformacions que ens han ajudat a anar construint aquest projecte
de ciutat que és la Fira Avícola. L’hem anat adaptant als temps que ens han tocat viure i als espais adients
que oferia la ciutat, i n’hem adaptat els continguts per fer-los cada cop més atractius i diversos. Aquest cop, la
principal novetat és el trasllat, de la zona de Cal Gana al recinte firal de la Granja de la Ricarda. Amb aquest
equipament es recupera un patrimoni de la ciutat i de la història del Prat, vinculat a l’activitat agrària, situat
prop de la zona nova de la ciutat, l’Eixample Sud.

Amb la Granja de la Ricarda
es recupera un patrimoni de
la ciutat i de la història del
Prat, vinculat a l’activitat
agrària, situat prop de la
zona nova de la ciutat,
l’Eixample Sud.

Lluís Tejedor
L’alcalde

Els criadors i pagesos arriben a la Fira Avícola amb il·lusió i nous reptes. D’una banda, una granja Pota Blava,
que actualment és propietat municipal, en què s’han millorat les instal·lacions per assegurar la producció
d’aquest producte de qualitat en el futur; de l’altra, els galliners de l’Associació i els seus projectes de conservació, i la nova junta de la Cooperativa Agrícola Prat. En aquesta edició es consolida la presència i la visibilitat
del sector de l’economia social i cooperativa del Baix Llobregat, alhora que la Mostra d’Entitats acull bona part
del teixit associatiu de la ciutat en un espai nou i renovat. Gaudirem d’una Fira més atractiva, centrada en els
productes locals: el pollastre Pota Blava i els productes de proximitat. De nou, la gastronomia és protagonista
de la mà de la restauració local, present en la Fira Tapa (promoguda per l’Associació de Gastronomia i Turisme, AGT) i també en les campanyes gastronòmiques com la del Menú de Fira. La imatge del cartell de la Fira
d’enguany ha estat realitzada pels dissenyadors Satur Herráiz i David Allende, dos pratencs molt vinculats a la
vida associativa de la ciutat. L’estand municipal fa un repàs lúdic i participatiu del que ha representat per a la
nostra comunitat la tasca pionera d’educació ambiental efectuada per l’Ajuntament, projecte que ara compleix
30 anys de vida. Per acabar, vull desitjar-vos a tots i a totes que gaudiu de totes aquestes novetats i que us ho
passeu bé en aquesta edició diferent de la Fira Avícola.

La Fira se’n va a la Granja
de la Ricarda

Y

a estamos de nuevo a las puertas de una nueva celebración de la Feria Avícola de la Raza Prat, concretamente
la 44ª edición. A lo largo de los años ha habido cambios y transformaciones que nos han ayudado a ir construyendo este proyecto de ciudad que es la Feria Avícola. Lo hemos ido adaptando a los tiempos que nos ha tocado vivir y a los espacios adecuados que ofrecía la ciudad, y hemos adaptado los contenidos para hacerlos cada
vez más atractivos y diversos. Esta vez, la principal novedad es el traslado, de la zona de Cal Gana al recinto
ferial de la Granja de la Ricarda. Con este equipamiento se recupera un patrimonio de la ciudad y de la historia
de El Prat, vinculado a la actividad agraria, situado cerca de la zona nueva de la ciudad, el Eixample Sud.

Con la Granja de la Ricarda
se recupera un patrimonio
de la ciudad y de la historia
de El Prat, vinculado a la
actividad agraria, situado
cerca de la zona nueva
de la ciudad, el Eixample
Sud.

Los criadores y agricultores llegan a la Feria Avícola con ilusión y nuevos retos. Por un lado, una granja Pota
Blava, que actualmente es propiedad municipal, en la que se han mejorado las instalaciones para asegurar la
producción de este producto de calidad en el futuro; por otro, los gallineros de la Asociación y sus proyectos
de conservación, y la nueva junta de la Cooperativa Agrícola Prat. En esta edición se consolida la presencia y
la visibilidad del sector de la economía social y cooperativa del Baix Llobregat, al tiempo que la Muestra de
Entidades acoge buena parte del tejido asociativo de la ciudad en un espacio nuevo y renovado. Disfrutaremos
de una Feria más atractiva, centrada en los productos locales: el pollo Pota Blava y los productos de proximidad.
De nuevo, la gastronomía es protagonista de la mano de la restauración local, presente en la Fira Tapa (promovida por la Asociación de Gastronomía y Turismo, AGT) y también en las campañas gastronómicas como la del
Menú de Fira. La imagen del cartel de la Feria de este año ha sido realizada por los diseñadores Satur Herráiz
y David Allende, dos pratenses muy vinculados a la vida asociativa de la ciudad. El stand municipal hace un
repaso lúdico y participativo de lo que ha representado para nuestra comunidad la labor pionera de educación
ambiental efectuada por el Ayuntamiento, proyecto que ahora cumple 30 años de vida. Para terminar, quiero
desearos a todos y todas que disfrutéis de estas novedades y que os lo paséis bien en esta edición diferente
de la Feria Avícola.
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Les millors aus,
a la Fira
Associació de Criadors
de la Raça Prat

D
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e nou, a les portes de Nadal, l’Associació de
Criadors de Pollastre i Capó del Prat estem
embrancats en la tasca d’escollir i seleccionar
en els nostres galliners les millors aus de la
raça Prat amb l’objectiu de mostrar-les a la Fira
Avícola i, a més, fer-ho amb la satisfacció del
reconeixement per la tasca que duen a terme
els nostres criadors i criadores.
L’Associació desenvolupa durant tot l’any un
programa de conservació de les gallines i galls
de la raça Prat. Es tracta d’un treball de selecció i de gestió del llibre genealògic en el qual
participem per mantenir les característiques de
l’aviram conegut com a raça catalana del Prat,
a fi de garantir que no es perdi.
Volem destacar també la tasca de difusió de
les campanyes de distribució de pollets de raça

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

Prat que realitzem cada any des del febrer al
juliol i que enviem a tot Catalunya, la Península i Balears. Finalment, volem convidar tothom

a visitar-nos a la 44a Fira Avícola de la Raça
Prat, que enguany celebrarem al recinte firal
de la Granja de la Ricarda

❧

La Cooperativa es
renova
Cooperativa Agrícola
del Prat

A

quest any, la Cooperativa Agrícola del Prat
arriba a la Fira amb sava nova. La junta que
la dirigeix s’ha renovat amb la incorporació
de gent jove i nous associats. Els pagesos
no volem que se’ns vegi com algú romàntic i
melancòlic conformat amb el signe del nostre
temps, on l’agricultura va a menys, sinó que
volem demostrar que estem plenament actius.
Volem aprofitar la tirada mediàtica, merescuda per descomptat, de la campanya de la
Carxofa Prat i del cada cop més preuat consum de productes de proximitat per donar
rendibilitat a les nostres explotacions i així fer
possible la nostra permanència en el territori,
en aquest delta d’extraordinària fertilitat i del

Un camp de carxofes al Parc Agrari.

qual tant presumim els pratencs i pratenques.
Podeu trobar els nostres productes a la nostra
parada de Mercabarna, al Mercat de Pagès o

a les agrobotigues dels nostres socis. Visca el
Prat, la seva gent i la nostra Fira del Pota Blava i la Carxofa Prat!

❧

La Fira Avícola es trasllada
a la Granja de la Ricarda
Després de 18 anys celebrant-se a Cal Gana, la Fira comença una nova etapa en una
nova ubicació que evitarà els transtorns de mobilitat i comoditat de l’anterior recinte

La Fira Avícola s’ha celebrat
durant 18 anys al recinte
de Cal Gana, on va arribar
l’any 1999 provinent del
polígon Estruch. Enguany,
la Fira estrena ubicació: la
Granja de la Ricarda i el seu
entorn immediat, a la façana sud de la ciutat.
D’aquesta manera s’evitaran els problemes de mobilitat i comoditat que suposava celebrar la Fira a Cal
Gana, un gran aparcament
provisional que s’havia de
buidar de vehicles durant
diversos dies. Amb el trasllat, a més, es començarà a
donar utilitat a un gran i valuós edifici i a l’espai públic
del seu entorn.
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Edifici i entorn
L’edifici original de la Granja de la Ricarda va quedar
afectat per l’ampliació
de la tercera pista de
Aspecte de l’exterior de la Granja de la Ricarda. La tanca metàl·lica perimetral s’enretirarà durant la Fira.
l’aeroport i es va reconstruïr en la seva ubicació
actual fa vuit anys. Tant
l’edifici com el seu entorn
són propietat de l’ens públic Aena, que
serà de formigó amb forats per on creimitjançant un conveni n’ha cedit l’ús a
xerà la gespa, combinat amb altres zoExposició
l’Ajuntament.
nes de sauló compactat i franges de pas
El vestíbul central de l’edifici
Des del mes de maig passat, el conpavimentades. A la zona sud s’habilitarà
acollirà, ja durant la Fira Avícola
sistori hi ha estat treballant per posar a
un aparcament arbrat, que durant la Fira
d’enguany, una exposició
punt l’edifici (instal·lacions, reparació o
estarà tancat.
permanent amb fotografies i textos
substitució d’elements malmesos, etc.) i
El gran camí de terra situat entre la
sobre la història de la Granja de
el seu espai exterior, d’uns 18.000 m2.
Granja i el Canal de la Dreta es transla Ricarda: com es va concebre,
Una tanca extraïble envoltarà el recinte
formarà properament en el carrer de la
construir, funcionar, impactar
exterior, en alineació amb els dos patis,
Carretera de la Platja, amb arbres i carrils
en el món de la ramaderia i,
mentre que una gran franja de terreny
per a ciclistes, vianants i vehicles, seguint
finalment, traslladar i reconstruir
quedarà fora de la tanca i serà un espai
el mateix model dels vials que ens pora la seva ubicació actual.
públic sempre accessible. El paviment
ten a la platja
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Confit de Pota
Blava, moniato,
prunes i
vermut Tarrida
Ingredients
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[ Per al confit
• 4 cuixes de Pota Blava
• oli d’oliva verge extra
• 1 fulla de llorer i una branqueta
de romaní
• 1 cabeça d’all
[ Per al suc del rostit
• les potes i el coll del pollastre
• 1 ceba
• 1 pastanaga
• ¼ l de vi blanc
• ¼ l de brandi
• ½ cabeça d’alls
• 1 l de brou vegetal
[ Per al moniato
• ½ kg de moniato
• 50 g de mantega
• pebre
• oli d’oliva verge extra
[ Per a les prunes amb vermut
• 200 g de prunes
• 200 ml de vermut Tarrida

FOTO: REVISTA CUINA

RECEPTA DE SUSANA ARAGÓN, DEL RESTAURANT CÈNTRIC GASTROBAR, GUANYADORA DEL CONCURS
EL PLAT FAVORIT DELS CATALANS 2017 DE LA REVISTA CUINA

Elaboració
1. Confitem 4 cuixes de Pota Blava en una
olla ampla i profunda, 3 h a 80 ºC.
2. Fem el suc del rostit amb les potes i
colls, daurant-los fins que agafin color
torrat.
3. Hi afegim les verdures tallades, les
ofeguem i hi afegim el vi blanc i el brandi.
Ho deixem evaporar i hi afegim el brou. Ho
reduïm fins a aconseguir una demi-glace.

Pagesos/es i ramaders/es del Prat
que participen a la Fira
Pagesos/es i ramaders/es

Masies

[ Xavier Oliva Peris		

Ca l’Isidro del Fernando

[ Andrea Segú Cortés 		

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

[ Josep Piñol i Tarrida		

Cal Piñol

[ Pau i Pep Piñol i Ribas		

Cal Piñol

[ Valentina Guisado Arnaltes

Cal Mià

[ Judith Juan Sanfeliu		

Cal Mià

[ Damià Sanfeliu Guisado		

Cal Mià

[ Jordi Sanfeliu Guisado		

Cal Mià

[ Jose Luis Martínez 		

La Ricarda

[ Miquel Raventós

4. Coem el moniato al forn. El pelem i
triturem amb la mantega, l’oli i el pebre.
5. Posem les prunes i el vermut en una
cassola i ho coem fins que l’alcohol
s’evapori.
6. Daurem el confit en una paella per
aconseguir fer crosta pel costat de la pell i
ho salsem amb la demi-glace.
7. Ho acompanyem amb la crema de
moniato i les prunes amb vermut

❧

Punts de venda
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)

Principals criadors/es del Prat
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			
Cal Salom
[ Ma. José Sanfeliu Balaguer			
Cal Mià
[ Antonio Escuín Blanco			
Cal Pati
[ Rafael Montané 				
Cal Ramonet del Nara
[ Escola Benviure (Sant Boi de Llobregat)
Associació de criadors (www.pollastredelprat.com )

“Hem volgut presentar un pollastre colorit,
amb una imatge potent, expressiva i una
mica descarat”
Entrevista a Satur Herraiz i David Allende, dissenyadors de la imatge
de la Fira Avícola i de la Mostra d’Entitats
Satur Herraiz i David Allende
són dos pratencs amb una
vida associativa molt activa,
per la qual cosa són una parella molt coneguda a la ciutat.
El que potser se’n desconeix
més és la seva faceta professional: Satur, dissenyadora,
i David, il·lustrador. Tots dos
formen un equip que dona
com a resultat imatges que
ofereixen informació a través
del llenguatge visual i gràfic.
Enguany heu estat els dissenyadors de la imatge de
la Fira Avícola i de la Mostra
d’Entitats. Què ha significat
per a vosaltres?
S: Una de les millors notícies
d’aquest any, professionalment parlant. És un desig
que tenim des del principi
El David i la Satur mostren el cartell de la Fira Avícola d’enguany, que han dissenyat.
de la nostra carrera. Sempre
t’imagines que t’arriba aquesD: Sincerament crec que hem sabut troVosaltres sempre heu participat molt
ta feina!
bar el punt d’equilibri. I aquest cartell n’és
en la vida associativa pratenca. Com
D: És una feina que tots els dissenyadors
la representació.
viviu la ciutat?
del Prat desitgem. És un dels cartells que
D: Hem passat pel Conxita Busquets,
ens ha fet més il·lusió fer. És com un recoExpliqueu-nos el concepte i la imatge
El Globus, els Diables, les AMPA... És per
neixement a la trajectòria professional.
del cartell de la Fira.
aquesta vinculació amb la cultura popuS: Hem volgut presentar un pollastre colar pel que ens va fer molta il·lusió ser el
Vosaltres fa més de 25 anys que us delorit, amb una imatge potent, expressiva i
comissari i els dissenyadors de l’exposició
diqueu a aquesta professió. Com heu
una mica descarat.
de Seguici Popular que està muntada a
evolucionat i com ha canviat el disseny
D: En aquest cartell hem unit els concepl’equipament de Cultura Popular, La Nau.
gràfic en aquests anys?
tes de disseny gràfic, amb la tipografia i
S: Amb molta intensitat, encara que
S: El disseny ha evolucionat molt i noles textures, amb la il·lustració, el dibuix
ara estem vivint fora del Prat, però sesaltres també hem après molt en aquest
del pollastre, d’una manera que encaiguim participant en les activitats de
temps. Al començament érem més artísxessin les dues tècniques i formessin una
l’Associació Gastronòmica i Cultural Les
tics a l’hora de plantejar un encàrrec, i ara
sola unitat.
Escarxofes del Prat.
ens basem més en el concepte. És el repS: És un pollastre juganer, que està picote del disseny, comunicar de la manera
tejant una lletra del cartell. També hi hem
Què n’espereu, del vostre cartell de la
més artística possible. Hem evolucionat
inclòs el concepte de la nova ubicació, a la
Fira d’enguany?
en concepte i qualitat. Hem d’aconseguir
Granja de la Ricarda, no només amb tipoS i D: Que agradi molt!
resoldre el que el client ens demana. Tamgrafia, sinó també amb un fons que emubé ha canviat molt la manera de treballar,
la les rajoles de ceràmica de la Granja.
amb la irrupció de la digitalització.
[ Dolors Pérez Vives ]
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Restaurants
participants en
el Menú de Fira

EL PRAT

8

fira avícola

17

[ Axarquía 			
Tel. 931 813 230 C. Jaume Casanovas, 6
[ Cal Ramón			
Tel. 933 709 912 C. Pablo Neruda, 56
[ Casa Alcaide
Tel. 933 791 012
C. Nicolás María Urgoiti, 16
[ Cataluña y Aragón		
Tel. 933 702 250
C. Carretera de la Bunyola, 46
[ 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
[ Guijarro			
Tel. 933 794 155 Ptge. Felip Trapero, 11
[ 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 Masia (Acadèmia Sánchez - Casal)
Tel. 934 791 616 C31, km 191
[ La Moreneta		
Tel. 933 796 260
Av. Onze de Setembre, 291
[ Restaurant del Parc		
Tel. 933 706 008
Carretera de la Platja, km 0,5
[ Rustic & Co
Tel. 933 701 403 C. Castella, 33
[ Sinfonía (Hotel Ciutat del Prat)
Tel. 933 788 333 Av. Remolar, 46

FOTO: XEVI F GÜELL

Menús de
qualitat amb
Pota Blava

acudeixen a la nostra ciutat atretes per
aquests menús.
L’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament del Prat
i la Porta del Delta promouen aquesta
campanya. Trobareu més informació al
web www.portadeldelta.cat.

A una quinzena de
restaurants del Prat

Jornada tècnica
de la Fira

Torna la campanya del Menú de Fira, a
la qual enguany s’han adherit una quinzena de restaurants locals que ens faran una variada proposta gastronòmica
amb el pollastre del Prat com a protagonista. Consulteu la llista de restaurants
participants a la columna de l’esquerra.
En molts d’aquests menús, la Carxofa
Prat compartirà protagonisme amb el
Pota Blava, amb la intenció de donar valor als productes de proximitat del Parc
Agrari del Baix Llobregat. Cada cop són
més les persones de fora del Prat que

El dilluns 11 de desembre tindrà lloc
al Centre de Promoció Econòmica la
Jornada Tècnica de la Fira Avícola, que
enguany posarà a debat les diferents
estratègies de producció, diversificació i comercialització en avicultura tradicional i els beneficis comuns entre
l’avicultura i l’agricultura.
A la trobada hi acudiran experts del
món educatiu i del sector avícola i agrícola local. En acabar la jornada es podrà
degustar un petit tast de producte local
elaborat per l’Associació de Gastronomia i Turisme del Prat

❧

En la Fira se nos
hace la boca agua
Fira Tapa de Pota Blava y alcachofa Prat,
desayunos de payés, showcooking...

Los días 15, 16 y 17 de diciembre vuelve
la Fira Tapa de Pota Blava i de Carxofa
Prat, organizada por la Associació Gastronomia i Turisme (AGT) y el Ayuntamiento de El Prat. Y con ella, otras propuestas gastronómicas clásicas: el Menú
de Fira y los desayunos de payés, que
servirán también para degustar todo el
potencial de los productos estrella del
Parque Agrario del Baix Llobregat.
Nuevo espacio en la
Granja de la Ricarda
El Pabellón Gastronómico tendrá dos
espacios: una carpa de 500 m2 con terraza exterior para la Fira Tapa, donde se
podrán degustar más de 20 tapas elaboradas por los bares y restaurantes de
El Prat, y un restaurante interior donde
se ofrecerán el Menú de Fira y el desayuno de payés.

Showcooking
Una de las actividades vinculadas a la
Fira Tapa será el Showcooking Memorial
Mey Hofmann, que llega a su segunda
edición. Un showcooking es una muestra de cocina en vivo. El que se celebrará
en la Fira, organizado por AGT, servirá
para elegir la mejor tapa de la ruta Quinto Tapa, que finalizó el pasado mes de
noviembre. Un jurado de la escuela Hofmann escogerá la tapa ganadora entre
los restauradores finalistas.
Gastronomía
y cultura
El espacio gastronómico de la Feria Avícola será un espacio cultural donde se
organizarán actuaciones musicales, actividades dirigidas a los niños y niñas,
acciones artísticas como el live painting
o un taller de cervezas artesanas maridadas con alcachofa Prat

❧
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1a Fira de
l’Economia
Social i
Cooperativa
Nou esdeveniment
d’àmbit comarcal
L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
i l’Ajuntament del Prat organitzen la primera Fira de l’Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat (FESCdBLL), en
el marc de la Fira Avícola.
L’any passat, més de 40.000 persones
van visitar l’Espai de l’Economia Social
i Cooperativa de la Fira Avícola, un èxit
de públic que ha portat a la celebració
d’aquest nou esdeveniment d’àmbit
comarcal.
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Carpa de 500 m2
La FESCdBLL 2017 acollirà una representació de les entitats de l’Economia
Social i Cooperativa (ESC) de la comarca
del Baix Llobregat en una carpa de 500
m2. L’objectiu és donar a conèixer a les
persones visitants que una altra economia ja és aquí i que pot oferir solucions
en tots els àmbits del consum: habitatge, alimentació, comunicacions, transport, finançament, etc.

La FESCdBLL és una fira adreçada al públic general, a persones que han sentit a
parlar poc de l’economia social i cooperativa i que desconeixen que existeix
una nova manera de treballar i consumir.
Alhora, la FESCdBLL és un espai de relació i cooperació amb les entitats i empreses d’ESC de la comarca. La FESCdBLL
s’emmarca en el programa d’actuació
finançat per l’Ateneu Cooperatiu del
Baix Llobregat i el Programa ARACOOP
de la Generalitat, amb el suport de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Què hi trobarem?
[ 60 entitats i empreses de la comarca
de tots els sectors de l’activitat econòmica que treballen amb criteris ètics i que
posen les persones i la sostenibilitat ambiental per davant del lucre.
[ Activitats de difusió del cooperativisme,
l’economia social, la sostenibilitat ambiental i el consum responsable.
[ Un espai adreçat als infants.
[ Espais per reunir-se i conèixer nous
projectes.
[ La Cantina de la Fira

❧

ENTITATS I COOPERATIVES PARTICIPANTS
[ AGRICULTURA PEL TERRITORI
[ ALSOL TECNOLOGIAS SOLARES
[ ARÇ COOPERATIVA
[ ARTS PLÀSTICAS ESPARREGUERA SCCL
[ ASSOCIACIÓ EL DIDAL
[ ASSOCIACIÓ EL ROSER
[ ASSOCIACIÓ ESPIGOLADORS
[ ASSOCIACIÓ I EMPRESA D’INSERCIÓ
SAÓPRAT
[ ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT
[ CALDAS SOCIAL
[ CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC
PALAU
[ CENTRE D’ESPLAI EL GLOBUS
[ COMUNITAT MINERA OLESANA SCCL
[ CONSULTORIA COOPDEMÀ SCCL
[ COOP 57
[ COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL PRAT
[ COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS
[ COOPGROS SCCL
[ CUINA JUSTA - FUNDACIÓ CASSIÀ JUST
[ DISTRIBUÏDORA DE MERCAT SOCIAL I
ORGÀNIC SCCL

[ DONES SÀVIES
[ FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL
DE CATALUNYA
[ FEM ESCALA SCCL
[ FEM GUIFIBAIX
[ FIARE BANCA ÉTICA
[ FUNDACIÓ CÍVICA ESPERANZAH
[ FUNDACIÓ FIL
[ GATS, GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL
SOCIOCULTURAL
[ ILLA COOPERATIVA DE SERVEIS SCCL
[ LA CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL
TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA
[ LA FUNDACIÓ RUBRICATUS - CET TESIPRAT
SERVEIS
[ LABESOC. LABORATORI INCUBADORA DE
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
[ MANDALA PATCH SCCL
[ MÉS OPCIONS
[ MODA I COMPLEMENTS BLANCH
[ MUNICIPIS COOPERATIUS DEL BAIX
LLOBREGAT
[ PARC DE LES OLORS / ASSOCIACIÓ REBROT

[ PLEGATS PER L’ECONOMIA SOCIAL I
COOPERATIVA AL BAIX LLOBREGAT
[ POSIDÒNIA ESCOLA DE VIDA
[ PRAT ACTIU
[ PRAT PASTA
[ PROJECTES DE LA INCUBADORA
D’EMPRENEDORIA UIKÚ
[ SOLIDANÇA TREBALL EMPRESA D’INSERCIÓ
[ SOM CONNEXIÓ SCCL
[ SOM EFICIÈNCIA
[ SOM ENERGIA SCCL
[ SOM GESTIÓ SCCL
[ SOMBICI SCCL
[ SUARA SCCL
[ TANGENCIAL SCCL
[ TATA INTI: CRIANÇA, JOC I CREATIVITAT
[ TERAPEUTAS SOLIDARIOS MANOS ABIERTAS
[ UIKÚ, COWORKING EL PRAT, SCCL
[ XARXA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
DEL BAIX LLOBREGAT (XES)
[ XARXA D’INNOVACIÓ SOCIAL I
COL·LABORATIVA DEL BAIX LLOBREGAT
(XISC)

44 FiRa
AvÍcOlA
RaÇa PrAt
15 MoStRa
D’EnTiTaTs
30 MoStRa
CoMeRcIaL

aGeNdA
d’aCtEs

FiRa De L’EcOnOmIa
SoCiAl I CoOpErAtIvA
DeL BaIx LlObReGaT

DILLUNS 11
11.00 - 13.00 h
Centre de Promoció Econòmica
XIV Jornada Tècnica de la Fira Avícola:
“Experiències avícoles i beneficis entre
l’avicultura i l’agricultura per a un
desenvolupament sostenible”

HORARIS DE LA FIRA AVÍCOLA
Divendres 15, de 19.00 a 21.00 hores
Dissabte 16 i diumenge 17, de 10.00
a 21.00 hores

HORARIS DE LA MOSTRA
D’ENTITATS

Divendres 15, de 19.00 a 21.00 hores
Dissabte 16 i diumenge 17, de 10.00
a 14.30 i de 16.00 a 21.00 hores

DIVENDRES 15
18.45 h
Espai exterior
Animació de la Colla de Diables del Prat
19.00 h
Obertura al públic de la 44a Fira Avícola de
la Raça Prat, de la 30a Mostra Comercial i
de la 15a Mostra d’Entitats, i de la Fira de
l’Economia Social i Cooperativa del Baix
Llobregat
19.00 - 22.00 h
Sala d'actes
Chicken's Run, organitzat per la Mostra
d'Entitats
19.00 - 21.00 h
Fira-Mercat solidari d’artesania, en
col·laboració amb Stop Mare Mortum
Organitzat per l'Associació d'Artesans
ARTpART
19.15 - 20.30 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Xerrada sobre permacultura, organitzada per
l’Asociación de Permacultura ATTA
19.30 - 21.00 h
A la carpa de la Passarel·la de la Moda
El Prat Fashion Meet. Trobada del comerç
del Prat, desfilada de moda, propostes i
tendències del comerç local. #elpratcomerç

DISSABTE 16
10.00 - 21.00 h
La 44a Fira Avícola estarà oberta al públic.
10.00 - 12.00 h
Al restaurant de la Ricarda
Esmorzar de pagès a la Granja de la Ricarda!
Vine i tasta l’autèntic esmorzar de pagès, amb
ous i carxofa Prat!

10.00 - 21.00 h
Fira-Mercat solidari d’artesania, en
col·laboració amb Stop Mare Mortum
Organitzat per l'Associació d'Artesans
ARTpART
10.30 - 12.30 h
A la carpa del Consell Municipal de Comerç
Activitats i tallers infantils de globoflèxia,
pintar cares, jocs i balls. Organitzats per
l’Associació de Comerciants Prat Gran Comerç
10.00 - 14.00 h
Espai exterior
Rocòdrom per a nens i nenes a càrrec de la
Unió Excursionista de Catalunya del Prat
10.00 - 13.00 h
Espai exterior
Taller infantil sobre responsabilitat vers
els gossos, a càrrec del Club d'Agility i del
Departament de Salut Pública
10.00 - 20.30 h
Espai exterior
Tallers de recreació medieval, a càrrec de
l'Associació de Recreacionistes Històrics del
Llobregat
10.00 - 20.30 h
Espai exterior
Carpa informativa, organitzada per la Peña
Madridista del Prat
10.00 - 20.30 h
Espai exterior
Carpa informativa, organitzada per la
Fundació Vicente Ferrer
10.15 - 11.30 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Taller de Mindfulness, organitzat pel Servei
d’Acció Social
11.00 h
XV Ral·li Fira Avícola
Recorregut pels carrers del Prat fins al recinte
firal de la Granja de la Ricarda. Sortida des
de la pl. de Louis Braille. Organitzat per
l’Associació Amics dels Vehicles Antics i
Clàssics del Prat de Llobregat

SEGUEIX LA FIRA!

En directe a través d’El Prat Ràdio, 91.6 FM
o per Internet al web elpratradio.cat
Al web de fira elprat.cat/firavicola
Tots els vídeos al web elprat.tv
Podeu compartir les activitats de Fira
Avícola a les xarxes socials amb el hashtag
#firavicola
11.00 h
Sala d’actes
Sorteig dels vals regal de la campanya
“Vine a comprar a l’Avinguda”. Organitzat
per l’Ajuntament del Prat i la Plataforma dels
comerços i serveis de l’àrea afectada per les
obres

11.00 - 13.00 h
A la carpa de la Fira Tapa
Showcooking Mey Hofmann, a càrrec
dels restauradors finalistes a la millor tapa
del Quinto Tapa Pota Blava i lliurament de
premis. Organitzat per l’AGT, Associació
Gastronomia i Turisme

JOC PRATICIPA

Dissabte a la tarda i diumenge durant
tot el dia, vine a jugar al Praticipa,
supera totes les proves i guanya un
obsequi final.
11.00 - 14.00 h
Pavelló FESCdBLL
Espai Infantil: La Carpa de Tata Inti
Un espai respectuós de joc creatiu per a
infants de 0 a 6 anys.
11.00 - 12.00 h
Espai exterior
Taller de sevillanes, a càrrec de la Casa
de Cádiz del Prat
11.00 - 12.30 h
Espai exterior
Exhibició de karate, a càrrec de
l’Associació Karate Prat
11.00 - 12.45 h
Espai exterior
Circuit d’accessibilitat, organitzat per
l’Associació ADISPRAT – Roda Blava i el
Programa de Persones amb Discapacitat
11.00 - 13.30 h
Espai exterior
Promoció d’hàbits i conductes
saludables, a càrrec de la Creu Roja del
Prat
11.00 - 13.00 h
Pavelló de la Mostra Comercial
A l’estand d’ EL PRAT RÀDIO / elprat.tv
Emissió especial del magazine “Planeta
Prat”, amb entrevistes, actuacions en
directe i moltes sorpreses
11.30 - 13.30 h
A la carpa de la Passarel·la de la Moda
El Prat Fashion Meet. Trobada del
comerç del Prat, desfilada de moda,
propostes i tendències del comerç local.
#elpratcomerç
11.30 - 13.00 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Crea el teu personatge de conte!
Activitat infantil organitzada per la
Biblioteca Antonio Martín i el projecte
LECXIT
11.30 - 13.00 h
Mostra d’entitats
Taller de punt i costura a càrrec de
l’Associació de Veïns Llevant

12.30 - 13.30 h
A la carpa del Consell Municipal de Comerç
Animació infantil. Vine a gaudir dels
personatges més divertits de la factoria Disney,
amb Jack Sparrow i Mary Poppins. Activitat
organitzada per l’Associació de Comerciants
Prat Gran Comerç
13.00 - 14.00 h
Espai exterior
Trobada de persones voluntàries del Prat,
organitzada pel Punt de Voluntariat
13.00 - 14.15 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Detecció precoç, hàbits saludables i ús
del desfibril·lador, a càrrec de l’Asociación
Española contra la Muerte Súbita José
Durán #7
13.30 - 14.00 h
Espai exterior i Mostra d'Entitats
Cercavila de la Marching Band, a càrrec de
l'Escola Municipal de Música del Prat
14.00 - 17.00 h
Espai exterior
Exposició de vehicles antics i clàssics,
organitzada per l’Associació Amics dels
Vehicles Antics i Clàssics del Prat
14.00 - 15.00 h
Sala d’actes
Lliurament dels premis als guanyadors
de l’XI Concurs d’Aparadors, lliurament
d'acreditacions “El Prat, Comerç de Qualitat” i
reconeixement a les botigues cinquantenàries.
Organitzat pel Consell Municipal de Comerç
16.00 - 17.15 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Taller de treballs manuals per a nens i
nenes, a càrrec de la Fundació Rubricatus
16.00 - 17.15 h
Espai exterior
Taller de balls populars, a càrrec de
Picacrestes
16.30 - 20.00 h
Per tot el recinte firal
"Praticipa", organitzat per la Mostra d'Entitats
17.00 - 18.00 h
Espai exterior
Trobada castellera, organitzada pels Castellers
del Prat
17.00 - 17.30 h
Sala d’actes
“The cogombers and las peritas”, Combo
d’Avançat de l’Escola Municipal de Música del
Prat

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Apropa’t a la Mostra d’Entitats i vota les
5 propostes que consideris prioritàries
per millorar la ciutat.

17.00 - 18.30 h
Espai exterior
Xocolatada popular, a càrrec de les
associacions veïnals del Prat
17.30 - 18.00 h
Pavelló FESCdBLL
Xerrada “Entendre la factura elèctrica i
com podem estalviar”, organitzada per Som
Energia i Som Eficiència
18.00 - 19.00 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Presentació de la Federació d’Entitats de
Cultura Popular El Nus

FIRA TAPA , MENÚ DE FIRA I
TAKE AWAY POTA BLAVA

Carpa de la Fira Tapa i del restaurant de la
Ricarda
Gaudeix amb el pota blava: tapes, platillos,
esmorzar de pagès, menú especial pota
blava i pota blava take away per endur-te’ls
a casa. Degusta’ls a l’Espai Gastronòmic
de la Fira.
18.00 - 18.30 h
Sala d'actes
Mostra de folklore extremeny, a càrrec del
Centro Extremeño "Ruta de la Plata"
18.00 - 19.00 h
Espai exterior
Exhibició de hip-hop, organitzada per
l’Associació Hip-Hop Prat - Úrsula Rilo
18.00 - 19.15 h
Mostra d'Entitats
Taller de nusos, a càrrec de la Federació
Catalana de Vela
16.00 - 18.00 h
A la carpa del Consell Municipal de Comerç
Activitats i tallers infantils de globoflèxia,
pintar cares, jocs i balls. Organitzats per
l’Associació de Comerciants Prat Gran
Comerç
18.00 - 19.00 h
A la carpa del Consell Municipal de Comerç
Animació infantil. Vine a gaudir dels
personatges més divertits de la factoria
Disney, amb la Bella i la Bèstia. Activitat
organitzada per l’Associació de Comerciants
Prat Gran Comerç
18.30 - 19.30 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació dels projectes del BIS’17
Baix Innova Social. Programa de prototipat
d’innovació social. Activitat organitzada per la
Xarxa d’Innovació Social i Col·laborativa del
Baix Llobregat.
18.30 - 20.30 h
A la carpa de la Passarel·la de la Moda
El Prat Fashion Meet. Trobada del comerç
del Prat, desfilada de moda, propostes i
tendències del comerç local. #elpratcomerç

18.30 - 19.00 h
Sala d'actes
Exhibició de balls urbans i training
dance, a càrrec de l'AV Sant Cosme i Sant
Damià
19.00 - 19.30 h
Sala d'actes
Ball clàssic i flamenc, a càrrec del Centro
Cultural Andaluz - Casa de Cadiz
19.00 - 20.15 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Conferència sobre les clàusules abusives
de les hipoteques, organitzada per la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Prat
19.30 - 20.00 h
Sala d'actes
Ball popular andalús, a càrrec de la Casa de
Andalucía del Prat
20.00 - 20.30 h
Sala d'actes
Sevillanes, organitzades per l'AV Jardins de
la Pau
20.00 - 20.30 h
Espai exterior
Batucada, a càrrec de Krestatum
20.30 - 21.00 h
Sala d'actes
Balls moderns, a càrrec de la Federació
Catalana de Ball Retro de Saló i Llatins

DIUMENGE 17
10.00 - 21.00 h
La 44a Fira Avícola estarà oberta al públic.

MERCAT DE PAGÈS

Diumenge 17, de 10.00 a 15.00 hores
Aprofiteu i compreu la carxofa Prat i les
verdures més fresques del Parc Agrari del
Baix Llobregat.
10.00 - 21.00 h
Fira-Mercat solidari d’artesania, en
col·laboració amb Stop Mare Mortum
Organitzat per l'Associació d'Artesans
ARTpART
10.00 - 12.00 h
Al restaurant de la Ricarda
Esmorzar de pagès a la Granja de la
Ricarda! Vine i tasta l’autèntic esmorzar
de pagès, amb ous i carxofa Prat!
10.00 - 15.00 h
Mercat de Pagès, al recinte firal de la Granja
de la Ricarda
10.00 - 11.15 h
Espai exterior
Exhibició d’Agility, a càrrec del Club
d'Agility del Baix Llobregat

10.30 - 11.15 h
Espai exterior
Master class de balls en línia, organitzada
pel Programa de la Gent Gran
10.30 - 11.45 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Xerrada sobre la situació de la sanitat
pública actual, a càrrec de la Plataforma en
defensa de la salud y la sanidad del Prat
11.00 - 14.30 h
Per tot el recinte firal
“Praticipa”, organitzat per la Mostra
d'Entitats

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.
10.30 -12.30 h
A la carpa del Consell Municipal de Comerç
Activitats i tallers infantils de globoflèxia,
pintar cares, jocs i balls. Organitzats per
l’Associació de Comerciants Prat Gran
Comerç
11.00 - 12.00 h
Recinte Firal
Xerrada “La cuina solar”, organitzada per
l’Associació Al Sol.

11.45 - 13.00 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Lectura d’un conte per a nens i nenes,
organitzada per Acompañando en la
diversidad
12.00 - 12.30 h
Pavelló FESCdBLL
Xerrada “Entendre la factura elèctrica i
com podem estalviar”, organitzada per
Som Energia i Som Eficiència
12.00 - 14.00 h
Sala d’actes
Acte de lliurament dels premis de la
44a Fira Avícola Raça Prat als criadors
d’aviram i als pagesos del Prat
12.00 - 13.00 h
Espai exterior
Ballada de sardanes, a càrrec d'Amics de
la Sardana
13.00 - 14.15 h
Espai polivalent de la 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
13.00 - 14.00 h
Espai exterior
Ballada de gegants, a càrrec de
l'Associació Gegants del Prat

11.00 - 12.00 h
Pavelló FESCdBLL
Taller amb plantes aromàtiques, organitzat
per l’Associació Rebrot-Parc de les Olors

13.00 - 14.00 h
Pavelló FESCdBLL
Xerrada “I tu què fas amb les sobres?
Què es malbaratament alimentari i
com podem evitar-lo”, organitzada per
l’Associació Espigoladors.

12.30 - 13.30 h
A la carpa del Consell Municipal de Comerç
Animació infantil. Vine a gaudir dels
personatges més divertits de la factoria
Disney, amb Jack Sparrow i Mary Poppins.
Activitat organitzada l’Associació de
Comerciants Prat Gran Comerç

16.00 - 17.15 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Videofòrum “Un dia imprevisible”, a
càrrec del Servei de Mediació Ciutadana i
Comunitària

11.30 - 13.30 h
A la carpa de la Passarel·la de la Moda
El Prat Fashion Meet. Trobada del comerç
del Prat, desfilada de moda, propostes i
tendències del comerç local, #elpratcomerç
11.00 - 13.30 h
Espai exterior
Promoció d’hàbits i conductes saludables,
a càrrec de la Creu Roja del Prat
11.30 - 13.00 h
Pels carrers del Prat
Cercavila dels gegants i gegantons del Prat
i de les colles convidades
11.30 - 12.00 h
Espai exterior
Ball de bastons, organitzat per Picacrestes

17.00 - 18.00 h
Espai exterior
Arts marcials, a càrrec de l'Associació
Shinboku Ohkami
Durant tot el cap de setmana, treballs
manuals i activitats de foment de la lectura
a l’estand de les AMPA i AFA del Prat i el
Consell dels Infants
17.00 - 17.30 h
Sala d'actes
Concert de la Fira Avícola, a càrrec de la
Societat Coral Recreativa Lo Llobregat de les
Flors
17.30 -18.00 h
Sala d'actes
Gimnàstica Rítmica, a càrrec de Rítmica Prat
17.30 - 18.45 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Col·loqui sobre la bretxa salarial de les
dones i com afecta les pensions, a càrrec de
Marea de Pensionistas y Jubilados del Prat
18.00 - 18.30 h
Sala d'actes
Exhibició de ball, a càrrec de La Beat Urban
18.00 h
A la carpa de la Passarel·la de la Moda
Lliurament als guanyadors dels vals regal de
la campanya “Vine a comprar a l’Avinguda”
Organitzat per l’Ajuntament del Prat i la
Plataforma dels comerços i serveis de l’àrea
afectada per les obres
18.30 - 19.00 h
Sala d'actes
Música i danses centreamericanes,
a càrrec del Programa de Nova Ciutadania
19.00 - 20.15 h
Espai polivalent de la Mostra d’Entitats
Presentació de l’entitat Prat Triatló 1994

16.30 - 19.30 h
Pavelló FESCdBLL
Espai Infantil amb El Prat Actiu

19.00 - 19.30 h
Sala d'actes
Ball flamenc, a càrrec del Centro Cultural
Andaluz Casa de Sevilla del Prat

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

19.30 - 20.00 h
Sala d'actes
Balls llatins, a càrrec del Club Cultural
Mayimbe

17.00 - 19.00 h
A la carpa del Consell Municipal de
Comerç
Activitats i tallers infantils de globoflèxia,
pintar cares, jocs i balls. Organitzats
l’Associació de Comerciants Prat Gran
Comerç

20.00 - 20.30 h
Sala d'actes
Gimnàstica Rítmica, a càrrec del Club Escola
Rítmica Prat

17.00 - 18.00 h
Pavelló FESCdBLL
“Dona un cop de mà al reciclatge”.
Organitza: Fundacó Rubricatus-CET
Tesiprat Serveis

FIRA DE L’ECONOMIA SOCIAL I
COOPERATIVA

Dissabte i diumenge, activitats per a infants
matí i tarda i un munt d’activitats per a
totes les edats
Cantina oberta des de les 9.30 hores

Associacions participants a
la Mostra d’Entitats 2017
Entitats
[ ACOMPAÑANDO EN LA DIVERSIDAD
https://www.facebook.com/Acompañando-en-la-Diversidad
[ ADISPRAT - RODA BLAVA https://www.facebook.com/Adisprat
[ 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 DEL MODELLISME FERROVIARI DEL PRAT http://www.amfelprat.cat
[ AMICS D’EL PRAT www.amicsdelprat.cat
[ AMICS POTA BLAVA http://amicspotablavaprat.blogspot.com.es
[ ASOCIACIÓN CANARICULTORES PRAT
[ ASOCIACIÓN CLUB ORNITOLÓGICO DEL PRAT
[ ASOCIACIÓN DE PERMACULTURA ATTA https://alimentatambientualma.wordpress.com/
[ 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 D’ATLETISME PRATENC www.pratencaa.org
[ 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 ESPORTIVA KARATE PRAT http://www.karateprat.com/
[ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT www.aeprat.com
[ ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELTA DEL PRAT DE LLOBREGAT
https://www.facebook.com/associaciogeganteradeltadelpratdellobregat
[ ASSOCIACIÓ MAREA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DEL PRAT
https://www.facebook.com/jm933104599
[ ASSOCIACIÓ PENYA BARCELONISTA PRAT-POTABLAVA
[ ASSOCIACIÓ PENYA BARCELONISTA QUARTA LLIGA SANT COSME I SANT DAMIÀ
[ ASSOCIACIÓ PICACRESTES http://picacrestes.blogspot.com.es
[ ASSOCIACIÓ RECREACIONISTES HISTÒRICS DEL LLOBREGAT
www.facebook.com/Associació-de-Recreacionistes-Històrics-del-Llobregat-781139621985920
[ ASSOCIACIÓ SAÓ PRAT www.saoprat.net
[ ASSOCIACIÓ SHINBOKU OHKAMI http://shinbokuohkami.blogspot.com.es/
[ CASA DE ANDALUCÍA DEL PRAT http://casadeandalucia.entitatsdelprat.cat
[ CASTELLERS DEL PRAT http://www.castellersdelprat.cat
[ CENTRE D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES EL PRAT - CASEP http://www.casep.es/
[ 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 DE FÚTBOL ATLÈTIC PRAT DELTA https://www.facebook.com/atleticpratdeltacf
[ CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC SAGNIER http://clubpatinatgesagnier.entitatsdelprat.cat
[ CLUB ESCOLA RÍTMICA PRAT https://www.facebook.com/cer.prat
[ CLUB ESPORTIU TRIPLAY LLOBREGAT http://triplayllobregat.com/
[ CLUB ESPORTIU RÍTMICA PRATENC www.cerpratenc.es
[ CLUB NATACIÓ EL PRAT http://www.cnprat.com/
[ 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
https://www.facebook.com/Col-lectiu-dAturats-del-Prat-1399183050197231/
[ COLLA DE DIABLES DEL PRAT http://www.colladediablesdelprat.cat/
[ 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
[ ETERNAL DANCE DISTRICT https://www.facebook.com/eternaldancedistrict

[ FEDERACIÓ CATALANA DE BALL RETRO DE SALÓ I LLATINS
[ FEDERACIÓ CATALANA DE VELA http://vela.cat
[ FUNDACIÓ VICENTE FERRER https://www.fundacionvicenteferrer.org
[ 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
[ LGTB VIOLETA https://www.lgtbvioleta.es/
[ CLUB CULTURAL MAYIMBE
https://www.facebook.com/pages/Club-Cultural-Mayimbe/1699690670346711
[ PENYA BLANC BLAVA DEL PRAT DE LLOBREGAT https://penyablancblava.entitatsdelprat.cat
[ PEÑA MADRIDISTA DEL PRAT https://www.facebook.com/MadridistasPrat
[ PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA PRAT DE LLOBREGAT
https://www.facebook.com/PAH-prat-de-llobregat-452004641640526/
[ PEÑA MADRIDISTA SAN COSME 2008
[ PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SANIDAD DEL PRAT
https://plataformadefensasalutisanitatprat.wordpress.com/
[ PRAT TRIATLÓ 1994 http://www.prat-triatlo.com/
[ RÍTMICA PRAT https://www.facebook.com/agr.riberabaixa.9
[ SOCIETAT CORAL RECREATIVA LO LLOBREGAT DE LES FLORS http://www.coraldelprat.cat/
[ UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DEL PRAT www.uecprat.com

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

AMPA
[ 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 PEPA COLOMER
https://www.facebook.com/Ampa-Escola-Pepa-Colomer-167680453324298/
[ 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
[ AMPA EE CAN RIGOL

Consells i projectes municipals
[ ACCIÓ SOCIAL
[ BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN www.biblioteca.elprat.cat
[ CASES D’EN PUIG. SERVEIS DE CIUTADANIA
[ CONSELL DE LA GENT GRAN
[ CONSELL DE NOVA CIUTADANIA
[ CONSELL DE PERSONES AMB DISCAPACITATS
[ CONSELL DELS INFANTS DEL PRAT www.conselldelsinfants.elprat.cat
[ PUNT DEL VOLUNTARIAT www.elprat.cat/voluntariat
[ SERVEI DE MEDIACIÓ
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15

fira avícola

17

Un dels tallers en què les entitats han debatut sobre la Mostra, a l’interior de la Granja de la Ricarda.

Les entitats repensen la
16 Mostra amb motiu del trasllat

EL PRAT
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Arran del canvi d’ubicació de la Mostra d’Entitats, les associacions participants han
treballat conjuntament per decidir com serà el pavelló a la Granja de la Ricarda

El 30 de setembre va començar un procés participatiu amb les entitats inscrites a la Mostra d’Entitats per deliberar
sobre el nou pavelló de la Granja de la
Ricarda. Durant la tardor s’han fet tres
tallers dinamitzats per la cooperativa

La Col (www.lacol.coop ) en els quals
més de 70 entitats han participat reflexionant i debatent entre si sobre quina seria la millor manera de presentarse a la ciutadania els propers 15, 16 i 17
de desembre.

L’experiència ha estat molt ben valorada per les entitats, ja que han tingut
l’oportunitat de repensar la Mostra i
aportar les propostes de millora després d’anys d’experiència en aquest
esdeveniment.

[ Durant la tardor s’han fet tres
tallers en què més de 70 entitats
pratenques han reflexionat i debatut
sobre com millorar la Mostra.
[ Enguany s’han apuntat a la
Mostra més de 100 entitats de la
ciutat, moltes amb estand propi
i altres realitzant activitats

Renovada i millorada
Fruit d’aquest treball us trobareu una
15a Mostra d’Entitats renovada i pensada per arribar al màxim de persones,
amb l’objectiu de donar a conèixer la
tasca que fan les associacions locals en
el seu dia a dia.
Més de 100 entitats s’han inscrit enguany a la Mostra, de les quals en trobareu 69 durant tot el cap de setmana a
la Granja de la Ricarda. Moltes altres les
podreu conèixer a través de la gran varietat d’activitats que ens proposen en
diferents espais: espai polivalent de la
Mostra, pavelló d’entitats, sala d’actes i
diversos espais exteriors

❧

Més informació a
www.elprat.cat/mostraentitats

EL PRAT
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30a Mostra Comercial
EL PRAT
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La Mostra Comercial de la Fira del Prat compleix aquest any la
30a edició. Es tracta d’una mostra local de caràcter multisectorial que acull diferents sectors d’activitat econòmica i comercial
i en la qual participen expositors del comerç i serveis locals i
també altres expositors que venen de fora oferint una àmplia
gamma de productes i serveis.
Dins d’una nau de la Granja
de la Ricarda
Enguany, la Mostra s’ubica dins d’una de les naus de la Granja

de la Ricarda. Hi trobarem sectors d’activitat econòmica, com
el comerç local i les persones emprenedores del Prat. També hi
tindran el seu espai la Fira de l’Economia Social i Cooperativa
del Baix Llobregat, en una carpa de 500 m2; un ampli sector
d’alimentació de productes artesans d’origen català, extremenys i gallecs, i també la fira-mercat de paradetes a l’exterior.
Passarel·la de moda
S’hi celebrarà la 3a edició de la passarel·la de moda “El Prat Fashion Meet”, on desfilaran més de 30 comerços del Prat exhibint
les noves tendències.
A la carpa del Consell Municipal del Comerç es desenvoluparan un munt d’activitats i animació per als infants

❧

Expositors 2017
[ INFORMACIÓ /ORGANITZACIÓ 44 FIRA
AVÍCOLA DE LA RAÇA PRAT
[ PORTA DEL DELTA
[ TURISME DEL BAIX LLOBREGAT
[ EL PRAT RÀDIO/elprat.tv
SECTOR D’ALIMENTACIÓ
[ C.EXTREMEÑO RUTA DE LA PLATA
[ CARXOFA PRAT
[ CONSELL REGULADOR IGP POLLASTRE I
CAPÓ DEL PRAT
[ CONSERVES FONTANET , S.L.
[ EMBOTITS ARTESANS I ECOLÒGIC DE VIC
[ EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES
[ FORMATGES IDIAZABAL
[ IBÉRICOS ESÈNCIAS EXTREMEÑAS

[
[
[
[
[
[
[

MASET DEL LLEÓ
MERCAT MUNICIPAL - MERCATS DEL PRAT
OLIVES BARAKA
PRODUCTES DE MENORCA
PRODUCTOS DE GALICIA
QUESERIAS ROSILLO
TORRONS VICENS D’AGRAMUNT

SECTOR DE COMERÇ LOCAL I SERVEIS
[ APS-AIGÜES PURIFICADES SALUDABLES
[ ARTES MARCIALES MUGENDO PRAT
[ BRICODUCHA
[ CENTRE MÈDIC MARINA
[ CENTRE DE BENESTAR PRAT PRAT
[ CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ DEL
PRAT DE LLOBREGAT

[ CREACIONES , N.J
[ EL PRAT EMPRÈN – CPE
[ EL PRAT EMPRESARIAL
[ FONT PELL- SABATERS
[ LA FUNDACIÓ RUBICATUS-TESIPRAT
SERVEIS
[ MOODAS LAURA
[ MINIPITBIKES
[ PET NATURALIA
[ PFI – PTT EL PRAT DE LLOBREGAT
[ PRAT BEBE
WWW.PRATBEBE.COM
[ PRAT COMUNICA
[ REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE
CATALUNYA – RACC
[ THERMOMIX

44a FIRA AVÍCOLA DE LA RAÇA PRAT
GRANJA DE LA RICARDA, 15, 16 I 17 DE DESEMBRE DE 2017
CARPA
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PASSAREL·LA
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Per arribar a la Fira Avícola
des del Prat mateix, la millor
manera és fer-ho a peu o en
transport públic, concretament amb autobús, ja que
aquell cap de setmana la
línia L9 del metro no
funcionarà.
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Per a qui no tingui més
remei que anar-hi en cotxe,
el plànol mostra diverses
bosses d’aparcament on es
recomana deixar el vehicle i,
des d’allà, arribar a la Fira a
peu.

ESTRELLA MICHELIN

Els infants hauran de mostrar
el seu valor en divertides
proves si volen aconseguir
una estrella Michelin amb
les seves receptes
HORARIS DEL PRATICIPA

El Praticipa es farà dissabte
de 16.30 a 20 h i diumenge
d’11 a 14.30 h i de 16.30
a 20 h

Per als infants, el Praticipa és la part més divertida de la Mostra d’Entitats.

Troba els ingredients
i fes la millor recepta!
EL PRAT
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Nova edició del Praticipa per als nens i nenes
Un any més arriba el Praticipa, el joc participatiu de la Mostra d’Entitats, i amb
novetats: nou emplaçament, nou regal,
nous reptes a superar i nous personatges.

Els més petits hauran de mostrar el seu
valor i compromís amb la ciutat en divertides proves si volen aconseguir una
estrella Michelin amb les seves receptes.

Tot això, per un recorregut que passarà
pel pavelló d’entitats, la fira comercial i
l’exterior de la Granja de la Ricarda.
El Praticipa es farà dissabte de 16.30 a
20 h i diumenge d’11 a 14.30 h i de 16.30
a 20 h. Si voleu ser una estrella dels fogons, ja ho sabeu.
A més, a l’agenda d’activitats trobareu
un munt d’activitats divertides per a
nens i nenes organitzades per les entitats
del Prat

❧

30 anys
d’educació
ambiental
L’estand municipal de la
Fira estarà dedicat a una
experiència pionera a
Catalunya nascuda al Prat

Fa 30 anys, quan encara gairebé ningú
no es preocupava pel canvi climàtic, ni
per la destrucció dels paisatges, ni per la
invasió de les deixalles, ni per l’augment
del CO2, l’Ajuntament del Prat va engegar un programa d’educació ambiental
pioner a Catalunya.
Conèixer el territori era la primera
cosa que s’havia de fer per aprendre a
respectar-lo i estimar-lo, i amb aquesta
filosofia es va iniciar aquest projecte.
Aquest any, l’estand municipal de la
Fira vol posar en valor la tasca que s’ha
portat a terme durant aquests 30 anys.
Ho farà d’una manera lúdica i partici-

Escolars durant una visita als espais naturals del Prat.

EL PRAT
pativa: vídeos, petites recreacions dels
diversos hàbitats del Prat, una zona de
taller per als més petits i una invitació
a submergir-se en els espais naturals
a través d’una experiència amb ulle-

res de visió de 360 graus. A l’exterior
de l’estand municipal podrem visitar
una exposició sobre les 23 espècies
d’orquídies que viuen al del delta del
Llobregat

❧
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