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La Fira torna per 2n any
a la Granja de la Ricarda
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Pollastre, carxofes, gastronomia, vida associativa, 
cooperativisme i activitat econòmica: tot en      
una fira 

A

Año tras año, los y las pratenses acudimos a la Feria Avícola a contemplar con orgullo de “pota blava” los gallos 
más bonitos. Los criadores y las criadoras de El Prat se ocupan de que los polluelos se conviertan en estos 
magníficos ejemplares que hacen el disfrute de todos los visitantes. Cada vez hay más personas que se acercan 
a El Prat a conocer nuestra Feria, atraídas por la posibilidad de degustar la mejor gastronomía de proximidad 
o llevarse a casa productos locales como el Pota Blava o la Alcachofa Prat, entre otros productos del Parque 
Agrario que se pueden encontrar en la Muestra Agrícola y Ganadera y en el mercado de payés del domingo.

En el mismo recinto encontramos la Muestra de Entidades, que en la 16ª edición cuenta con una gran vitalidad, 
tal como lo demuestran las más de 100 asociaciones de la ciudad que organizan actividades de tipo cultural, 
educativo, social y deportivo. También podemos pasear por la Muestra Comercial, donde los diferentes sectores 
de la actividad económica y comercial muestran sus productos y servicios. Por segundo año consecutivo, la Feria 
de la Economía Social y Cooperativa tiene su propio recinto, para dar a conocer su modelo en ámbitos como 
la vivienda, la financiación, la alimentación y otros. En el stand municipal, el Ayuntamiento quiere mostrar, a 
través de actividades lúdicas y divertidas, las mejoras que se han incorporado al nuevo servicio de limpieza y 
recogida de residuos, y su nueva imagen. Seguramente habéis visto la imagen de la Feria de este año, surgida 
de la imaginación y la técnica de Laia Ruz, una joven ilustradora pratense que se está abriendo un prometedor 
camino.

Este es el segundo año que la Feria Avícola se instala en la Granja de la Ricarda. Encontraréis una configuración 
un poco diferente, pensada para adaptar el recinto a la situación de obras que hay en el entorno y para hacer 
los accesos más fáciles. Solo me queda desearos una muy buena Feria Avícola y que disfrutéis de nuestra fiesta 
de invierno.

ny rere any, els pratencs i les pratenques acudim a la Fira Avícola a contemplar amb orgull de “pota blava” 
els galls més bonics. Els criadors i les criadores del Prat s’ocupen que els pollets es converteixin en aquests 
magnífics exemplars que fan el gaudi de tots els visitants. Cada cop hi ha més persones que s’acosten al Prat 
a conèixer la nostra Fira, atretes per la possibilitat de degustar la millor gastronomia de proximitat o endur-se 
cap a casa productes locals com el Pota Blava o la Carxofa Prat, entre altres productes del Parc Agrari que es 
poden trobar a la Mostra Agrícola i Ramadera i al mercat de pagès del diumenge.

En el mateix recinte trobem la Mostra d’Entitats, que en la 16a edició compta amb una gran vitalitat, tal com 
ho demostren les més de 100 entitats de la ciutat que hi organitzen activitats de caire cultural, educatiu, 
social i esportiu. També podem passejar per la Mostra Comercial, on els diferents sectors de l’activitat 
econòmica i comercial mostren els seus productes i serveis. Per segon any consecutiu, la Fira de l’Economia 
Social i Cooperativa hi té el seu propi recinte, per donar a conèixer el seu model en àmbits com l’habitatge, 
el finançament, l’alimentació i d’altres. A l’estand municipal, l’Ajuntament vol mostrar, a través d’activitats 
lúdiques i divertides, les millores que s’han incorporat al nou servei de neteja i recollida de residus, i la seva 
nova imatge. Segur que ja heu vist la imatge de la Fira d’enguany, sorgida de la imaginació i la tècnica de Laia 
Ruz, una jove il·lustradora pratenca que s’està obrint un prometedor camí. 

Aquest és el segon any que la Fira Avícola s’instal·la a la Granja de la Ricarda. Hi trobareu una configuració una 
mica diferent, pensada per adaptar el recinte a la situació d’obres que hi ha en l’entorn i per fer els accessos 
més fàcils. Només em queda desitjar-vos una molt bona Fira Avícola i que gaudiu de la nostra festa d’hivern.

Cada cop hi ha més persones 

que s’acosten al Prat a 

conèixer la nostra Fira, 

atretes per la possibilitat 

de degustar la millor 

gastronomia de proximitat 

o endur-se cap a casa 

productes locals com el Pota 

Blava o la Carxofa Prat.

Cada vez hay más personas 
que se acercan a El Prat 
a conocer nuestra Feria, 
atraídas por la posibilidad 
de degustar la mejor 
gastronomía de proximidad 
o llevarse a casa productos 
locales como el Pota Blava o 
la Alcachofa Prat.

Lluís Tejedor  
L’alcalde
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Amb la present edició de la Fira Avícola del 
2018, l’Associació de Criadors de Pollastre 
i Capó la Raça Prat fa 45 anys que portem 
els nostres millors exemplars Pota Blava al 
Concurs Exposició de la Fira, una tasca de tot 
l’any que ens omple d’orgull, a la qual criadors 
i criadores ens dediquem amb estima i esforç 
per a la conservació de l’aviram autòcton de la 
raça Prat i que culmina en la Fira Avícola, on 
poden ser admirats per tothom.

Aquest any ha estat especial. Al juny, 
l’Associació de Criadors va signar el conveni 
amb l’Ajuntament del Prat per a la cessió d’uns 
espais i instal·lacions de galliners destinats 
al Programa de conservació i manteniment 
del Llibre Genealògic de l’aviram de la Raça 
Prat que duem a terme des de l’Associació 

Els pagesos del Prat fem, des de l’any 1984, 
la Mostra Agrícola i Ramadera, amb els 
nostres cavalls i mules i fent amb els nostres 
productes conreats unes paneres elaborades 
artísticament, tot plegat dins del pavelló de la 
Fira Avícola de la Raça Prat, tot enriquint-la.

En tot aquest temps han canviat moltes co-
ses, moltes han marxat i han tornat.

La demanda dels mercats de majoristes 
i la globalització de la producció ens va fer 
anar cap als monocultius dels productes que 
encara eren una mica rentables. Però torna, 
torna un consum assenyat que sap valorar 
com es produeix tot allò que es consumeix.

Cooperativa Agrícola 
del Prat de Llobregat

Es torna a valorar 
com es produeix 
tot allò que es 
consumeix

Nous galliners per 
al Llibre Genealògic

Una de les paneres aportades pels pagesos i les pageses a la Fira de l’any passat. 

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

Associació de Criadors 
de la Raça Prat

de Criadors amb el suport de l’Ajuntament. 
Aquestes noves instal·lacions ens permetran 
posar en marxa nous projectes futurs per a 

la conservació de la raça Prat, el seu foment 
i divulgació. Us esperem a la Fira, enguany de 
nou a la Granja de la Ricarda ❧

Torna una cooperativa agrícola forta i amb 
empenta. Ens enorgulleix oferir als nostres 
ciutadans l’oportunitat de presumir que al 
nostre poble es produeixen productes de 

temporada d’alta qualitat, frescos i cultivats 
de forma tradicional i respectuosa amb el 
medi ambient, així com la rica biodiversitat 
del nostre territori ❧
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La Granja de la Ricarda i el seu voltant 
acolliran, per segon any, la Fira Avíco-
la de la Raça Prat, acompanyada per la 
31a Mostra Comercial, la 15a Mostra 
d’Entitats i la 2a Fira de l’Economia Social 
i Cooperativa.  

Referent metropolità

La Fira Avícola del Prat és una mostra de 
producte local, de les persones i de les 
entitats del municipi, però també és una 
fira amb vocació de créixer, innovar i ser 
un referent metropolità. 

La Fira Avícola exhibeix el millor que 
tenim com a producte de proximitat: 
l’aviram Pota Blava i la Carxofa Prat, pro-
duïts per la nostra gent i que han esde-
vingut senyes d’identitat de la ciutat.

Obres al camí de terra

Enguany, durant la celebració de la Fira 
trobarem que s’estan duent a terme 
les obres d’urbanització del gran camí 
de terra que connecta la carretera de la 
Platja amb el camí de Cal Silet, tocant a la 
trama urbana del Prat. El nou vial seguirà 
el mateix model que arriba fins al litoral: 
carrils segregats per a vehicles de motor, 
bicicletes i vianants, així com plantació 
d’arbres ❧

La Granja de 
la Ricarda 
acull la Fira 
per 2n any
S’urbanitza el camí de 
terra entre la carretera 
de la platja i la ciutat 
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Pota Blava 
rostit amb 
Carxofa 
Prat i 
escamarlans  

Ingredients

[ 1 Pota Blava

[ 8 escamarlans

[ Oli d’oliva, sal i pebre

[ 2 cebes

[ 1 cabeça d’alls

[ Herbes aromàtiques

[ 1 got de brandi

[ Brou de pollastre

[ 4 Carxofes Prat

 
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   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 )

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

[ 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 

[ Agustí García Segovia   Cal Santafé 

[ Miquel Raventós

Punts de venda

Principals criadors/es del Prat

Elaboració
1. Salpebrem el Pota Blava, el segellem 
a foc alt i després hi afegim el brandi. 

2. Anem incorporant-hi les cebes, la 
cabeça d’alls i les herbes. A poc a poc, 
anem regant-ho amb el brou, i així 
durant tota la cocció a foc mitjà (entre 
1h 30 i 2 hores). 

RECEPTA DE ROSA FARRÉS, DEL RESTAURANT LA LLUNA EN UN COVE

3. Quan ja falti poc hi afegim els 
escamarlans i les Carxofes Prat 
prèviament saltades. 

4. Ho emplatem acompanyant 
el pollastre amb les carxofes, els 
escamarlans i la salsa del mateix 
rostit ❧
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La pratenca Laia Ruz ha estat 
l’encarregada de crear la imatge de la 
Fira Avícola d’aquest any. Seguint amb 
la idea de proposar el disseny d’aquest 
esdeveniment anual a artistes de la 
ciutat, l’Ajuntament del Prat ha contractat 
enguany aquesta jove pratenca que, 
als seus 26 anys, s’està obrint camí en 
el concorregut món de la il·lustració. 
La seva trajectòria va molt vinculada al 
programa municipal d’arts visuals Unzip, 
en el qual col·labora. 

Què ha significat per a tu que et fessin 
aquest encàrrec?
Sempre pensava que fer aquest cartell 
era com un somni que no es compliria 
mai! Tinc col·leccionats gairebé tots els 
cartells de la Fira, els trobo molt bonics. 
Quan em van fer l’encàrrec, no m’ho po-
dia creure. La veritat és que estic molt 
contenta i emocionada.

És un pas més en la teva carrera?
Sí, per a mi és molt important. És difícil 
fer-se un lloc en el món de la il·lustració, 
i aquesta feina m’ha fet veure que 
realment aquest és el meu camí. Vull 
dedicar-me a això i fer aquest encàrrec 
és un gran pas per aconseguir el meu 
objectiu.

En realitat són tres imatges les que has 
fet: la de la Fira Avícola, la de la Mostra 
d’Entitats i la de la Fira de l’Economia 
Social i Cooperativa. Explica’ns una 
mica casdascuna.
Amb el cartell de la Fira he buscat que fos 
estèticament agradable, crear un cercle 
amb el cos dels dos galls de manera 
orgànica. Però el que és important són 
els ulls, buscava afegir un toc divertit i 
tendre a la imatge, un punt de connexió 
amb l’espectador.

El de la Mostra d’Entitats és una 
metàfora visualitzada a través d’elements 

Entrevista a Laia Ruz, dissenyadora de la imatge de la Fira Avícola 2018

que s’entrellacen, que donen fruits, sense 
jerarquies, amb transversalitat, també 
buscant la forma rodona. 

Finalment, el cartell de la Fira de 
l’Economia Social i Cooperativa és una 
idea visual en la qual les mans toquen 
una roda per fer que tot funcioni. 
Segueix sent de forma rodona, amb la 
idea  d’unificar i que s’entengui que els 

tres cartells formen part de la mateixa 
fira. Espero que agradin ❧

[ Dolors Pérez Vives ] 

Pàgina web: www.ruzilustra.wordpress.com                     

Behance: www.behance.net/ruzlaia3ea20           

Facebook: www.facebook.com/ruzillustration                                                  

Instagram: http://www.instagram.com/ruzilustra 

“Tinc col·leccionats gairebé tots els 
cartells de la Fira, són molt bonics”

La Laia Ruz mostra el cartell de la Fira Avícola d’enguany, obra seva.
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[ Cal Ramón   

Tel. 933 709 912   C. Pablo Neruda, 56

[ Casa Guijarro 

Tel. 9337941 55   Ptge. Felip Trapero, 11

[ Cataluña y Aragón  

Tel. 933 702 250   

C. Carretera de la Bunyola, 46

[ Celler All i Oli 

Tel. 620 054 701   C. Ferran Puig, 36 bis

[ 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 Racó de l’Elena 

(antic El Pati Blau)  

Tel.  936 837 833   C. Esplugues, 49

[ 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. 931 822 301   

Av. Onze de Setembre, 291

[ Ona Nuit  

Tel. 934 785 012  

C. Joan Cirera i Pons 13-15

[ Restaurant del Parc  

Tel. 933 706 008   

Carretera de la Platja, km 0,5

[ Rustic & Co 

Tel. 933 701 403   C. Castella, 33

Restaurantes
participantes

Menú de 
Fira en los
restaurantes 
Platos con el Pota Blava 
como ingrediente estrella

En el marco de la Feria Avícola, la red 
de restaurantes locales El Prat Degusta’l 
y otros establecimentos de la ciudad 
adheridos a esta campaña nos invitan 
a degustar un Menú de Fira, elaborado 
con el pollo Pota Blava como principal 
ingrediente, a menudo acompañado de 
la Carxofa Prat.

Esta cocina con productos de proximi-
dad contribuye a fomentar y promover 
la gastronomía local más allá de nuestro 
municipio, pues atrae a visitantes forá-
neos que buscan la calidad de nuestros 

productos agroalimentarios de kilóme-
tro cero. 

Más información sobre el Menú de Fira 
en www.laportadeldelta.cat.

Espíritu Slow Food en 
la Jornada Técnica

El martes 11 de diciembre tendrá 
lugar en el Centro de Promoción 
Económica del Ayuntamiento la Jornada 
Técnica de la Feria Avícola, en la que 
se reúnen criadores y agricultores de 
El Prat, estudiantes de ciclo agrario y 
profesionales del sector alimentario.

La jornada de este año centra su interés 
en aspectos de la calidad y mejora de 
la comercialización de los productos 
agroalimentarios del campo a la cocina. Se 
darán a conocer experiencias como la del 
Mercat de la Terra Slow Food de Barcelona 
y buenos ejemplos del tratamiento y 
la transformación de los alimentos de 
pequeños productores y elaboradores 
que añaden valor a sus productos ❧   

La Carxofa Prat suele acompañar al Pota Blava en los Menús de Fira.
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Bon profit!

La Fira Tapa Pota Blava torna de la mà de 
l’Associació de Gastronomia i Turisme 
(AGT) i de l’Ajuntament.

La principal novetat d’eguany pel 
que fa al pavelló gastronòmic és que 
ocuparà una de les naus de la Granja 
de la Ricarda, de 600 m2, donant així 
més protagonisme a la cuina basada en 
productes locals.

Més de 20 tapes diferents

Al pavelló gastronòmic podrem 
degustar més de 20 tapes diferents 
elaborades per bars i restaurants del 
Prat. Com l’any passat, podrem gaudir-
hi del menú del Consell Regulador de la 
Raça Prat i del Take Away Pota Blava, així 
com del tradicional esmorzar de pagès, 
tot plegat acompanyat d’activitats 
infantils i d’actuacions musicals. 

Showcookings

L’espai gastronòmic també acollirà el 
Showcooking (cuina en viu) per escollir 
la Millor Tapa Gastronòmica de la ruta 
QuintoTapa. Serà el dissabte d’11 a 13 
h. Els i les cuineres elaboraran les tapes 
finalistes i un jurat de l’Escola Hofmann 
n’escollirà la guanyadora. 

Aula de cuina amb 
veu de dona

Enguany s’estrena un nou espai, l’Aula 
de Cuina, que protagonitzaran quatre 
restauradores del Prat: Susana Aragón 
(Cèntric Gastrobar), Rosa Farrés (La 
Lluna en un Cove), Rosario Perales (Casa 
Guijarro) i Mònica Escudero (blog El 
Comidista), que realitzaran diferents 
showcookings on trauran tot el profit 
a les possibilitats gastronòmiques dels 
dos productes estrella del Parc Agrari: el 
pollastre i la carxofa del Prat ❧

Al pavelló gastronòmic trobarem tapes de 
Pota Blava i Carxofa Prat, esmorzars de 
pagès, showcooking, aula de cuina...
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L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament del Prat organitzen la segona 
Fira de l’Economia Social i Cooperativa del 
Baix Llobregat (FESCdBLL) dins el recinte 
de la 45a Fira Avícola. La FESCdBLL 2018 
acollirà una representació de les entitats 
de l’Economia Social i Cooperativa (ESC) 
del Baix Llobregat en una de les naus de 
la Granja de la Ricarda, amb l’objectiu 
de donar a conèixer que una altra 
economia ja és aquí i pot oferir solucions 
en tots els àmbits del consum: habitatge, 
alimentació, comunicacions, transport, 
finances, etc.  

La FESCdBLL s’adreça a tota la 
ciutadania i, alhora, vol ser un espai de 
relació i cooperació entre les entitats i 
empreses d’ESC de la comarca. Aquesta 
fira s’emmarca en el programa d’actuació 

Una altra 
economia 
és possible
i ja és aquí
Amb més de 60 empreses 
i entitats de la comarca

finançat per l’Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat i el programa ARACOOP 
de la Generalitat de Catalunya, amb el 
suport de l’Ajuntament del Prat. 

Contingut de la Fira 

[ 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 ❧

[ ACCELERADORA “LA OBRERA” BARRI 
COOPERATIU 2018
[ ACORD PER A LA PRODUCCIÓ I EL CONSUM 
[ AGROECOLÒGIC “LA PACA”
[ AGÈNCIA METROPOLITANA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC - AMB
[ AGRICULTURA PEL TERRITORI
[ ARÇ COOPERATIVA
[ ASSOCIACIÓ AL SON MOROCCO
[ ASSOCIACIÓ EL DIDAL DEL PRAT
[ ASSOCIACIÓ HI LITTLE!
[ ASSOCIACIÓ PRAT PASTA
[ ASSOCIACIÓ REBROT D’AROMÀTIQUES I 
MEDICINALS
[ ASSOCIACIÓ TATA INTI
[ ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT
[ CAL TUDELA 
[ CÀTEDRA ECONOMIA SOCIAL UNIVERSITAT 
POMPEU FABRA - TECNOCAMPUS
[ CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC 
PALAU
[ CENTRE D’ESPLAI EL GLOBUS
[ CETCOM
[ COMUNITAT MINERA OLESANA, SCCL

[ COOP 57
[ COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL PRAT DE 
LLOBREGAT, SCCL
[ COOPERATIVA DE FAMILIARS I AMICS DE LA 
FUNDACIÓ RUBRICATUS (COOUFAR)
[ COOPERATIVA MANDALA PATCH, SCCL
[ COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS
[ COOPGROS SCCL
[ CUINA JUSTA - FUNDACIÓ CASSIÀ JUST
[ EMPRESA D’INSERCIÓ SAÓPRAT SL
[ FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL 
DE CATALUNYA (FCTC)
[ FIARE BANCA ÈTICA
[ FUNDACIÓ CÍVICA ESPERANZAH
[ FUNDACIÓ ESPIGOLADORS
[ FUNDACIÓ NOUXAMFRÀ
[ FUNDACIÓ PRIVADA ECOM
[ GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL 
SOCIOCULTURAL (GATS)
[ HERES SOCIAL
[ ILLA COOPERATIVA SCCL
[ INCUBADORA UIKÚ
[ JOB DREAM CONSULTING
[ LA FUNDACIÓ RUBRICATUS

[ LA OBRERA, BARRI COOPERATIU
[ LABORATORI INCUBADORA DE 
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (LABESOC)
[ LIFEFIT SCCL
[ LLIBRERIA ELS NOU RALS SCCL
[ MÉS OPCIONS
[ PLEGATS PER L’ECONOMIA SOCIAL I 
COOPERATIVA AL BAIX LLOBREGAT
[ PRAT ACTIU, SLU
[ SIKUREWEB 
[ SOLIDANÇA TREBALL EI, SL
[ SOM CONNEXIÓ SCCL
[ SOM EFICIÈNCIA SCCL
[ SOM ENERGIA SCCL
[ SOM GESTIÓ SCCL
[ SOM MOBILITAT SCCL
[ SUARA SCCL
[ UIKÚ, COWORKING EL PRAT, SCCL
[ XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA (XMESS)
[ XARXA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
DEL BAIX LLOBREGAT (XES)

ENTITATS I COOPERATIVES PARTICIPANTS





 

11.00 - 13.00 h 
Centre de Promoció Econòmica 
XV Jornada Tècnica de la Fira Avícola: 
“Circuit curt dels productes agroalimentaris. 
L’esperit Slow Food” Organitza Promoció 
Econòmica i l’Associació Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat

 

10.00 - 21.00 h
La 45a Fira Avícola estarà oberta al públic.
 
10.00 - 12.00 h
Al Pavelló del Fira Tapa
Esmorzar de pagès. Vine i tasta l’autèntic 
esmorzar de pagès, amb carxofa Prat, 
mongetes del ganxet i botifarra eco!
 
10.00 - 21.00 h
Fira-Mercat solidari d’artesania, en 
col·laboració amb el Projecte solidari
Visió per a Tothom de la Fundació Ramón 
Martí Bonet contra la ceguera. 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
 
10.30 - 14.00 h
Espai exterior
Promoció d’hàbits i conductes saludables, 
a càrrec de la Creu Roja del Prat

11.00 h
XVI Ral·li de cotxes antics i clàssics  
de la Fira Avícola
Recorregut pels carrers del Prat fins a la 
Fira. Sortida Pl. de Louis Braille. Organitzat 
per l’Associació Amics dels Vehicles 
Antics i Clàssics del Prat de Llobregat
 
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’Avinguda 
Montserrat

11.00 - 14.00 h
Pavelló FESCdBLL
Espai Infantil amb Tata Inti: “La cúpula 
de Leonardo”, taller familiar participatiu. 
Proposta per a famílies amb infants a 
partir de 5 anys. 
 
11.00 - 11.30 h
Pavelló FESCdBLL  
Presentació “Nova línia d’ajuts a l’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària de l’Agència 
de Desenvolupament Econòmic de l’AMB”. 
Organitza: Agència Metropolitana de 
Desenvolupament Econòmic. 

11.00 - 12.00 h
Espai exterior
Taller de sevillanes, a càrrec  
de la Casa de Cádiz del Prat

 
18.00 - 20.00 h
Programa especial, retransmissió en 
directe de El Prat Ràdio 91.6 FM de la 
inauguració de la Fira. 

18.45 h
Espai exterior
Animació de la Colla de Diables del Prat
 
19.00 h
Obertura al públic de la 45a Fira Avícola de 
la Raça Prat, de la 31a Mostra Comercial i 
de la 16a Mostra d’Entitats, i de la 2a Fira 
de l’Economia Social i Cooperativa del 
Baix Llobregat (FESCdBLL).
 
19.00 - 22.00 h
Sala d’actes
Chicken’s Run, organitzat per  
la Mostra d’Entitats

19.30 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació per a les entitats “2 anys de 
l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, 
ampliant horitzons”. Organitza: Ateneu 
Cooperatiu del Baix Llobregat.

La Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya visitarà els diferents estands de 
les entitats cooperatives participants durant 
la tarda de divendres a la Fira de l’Economia 
Social i Cooperativa del Baix Llobregat.

Horaris 
FIRA AVÍCOLA 
Divendres 14, de 19.00 a 21.00 hores 
Dissabte 15 i diumenge 16, de 10.00  
a 21.00 hores
MOSTRA D’ENTITATS 
Divendres 14, de 19.00 a 21.00 hores 
Dissabte 15 i diumenge 16, de 10.00  
a 14.30 i de 16.00 a 21.00 hores

11.00 - 13.00 h
A l’exterior del recinte firal
A l’estand d’ EL PRAT RÀDIO / elprat.tv,  
emissió especial del magazine “Planeta 
Prat”, amb entrevistes, actuacions en 
directe i moltes sorpreses

11.45 - 12.15 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació “Economia Social i Universitat, 
l’experiència de la Càtedra d’Economia 
Social al Tecnocampus (UPF)” a càrrec 
d’Eloi Serrano, Director de la Càtedra 
d’Economia Social del Tecnocampus.

12.00 - 13.00 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Taller de boixets i costura a càrrec de 
l’Associació de Veïns de LLevant

12.00 - 13.30 h
Sala Polivalent
Taller de “Dibuixos amb històries surreals”, 
organitzat per la Biblioteca Antonio Martín i 
el projecte LECXIT, lectura per l’èxit educatiu 
(Interseccions)
 
12.00 - 13.00 h
Espai Exterior – Camí de Cal Silet
Exhibició de patinatge, a càrrec  
del Club Patí Delta

12.30 - 13.30 h
A la carpa del Consell Municipal de Comerç
Animació infantil. La vareta màgica. Uns mags 
estan disposats a fer-te passar una estona 
de màgia i misteri. Organitza l’Associació de 
Comerciants Prat Gran Comerç

12.30 - 13.30 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Mural col·lectiu de gènere, a càrrec de Lo 
Relacional, organitzat pel programa d’Igualtat

12.30 - 13.00 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació del Resultat del Concurs 
Fotogràfic de la Cooperativa Obrera  
de Viviendas SCCL i Presentació de  
“La Obrera, Barri Cooperatiu”.  
Organitza: Cooperativa Obrera de 
Viviendas i La Obrera Barri Cooperatiu.

13.15 - 13.45 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació “Centre de Dia Primer de 
Maig”. Organitza: Suara Cooperativa, 
Centre de Dia Primer de Maig. 

INTERSECCIONS A LA 
MOSTRA D’ENTITATS
Durant el dissabte tasta algunes de les 
activitats del programa d’Interseccions.

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.



13.30 - 14.00 h
Espai exterior
Cercavila de la Marching Band de l’Escola 
d’Arts en Viu

14.00 - 14.30 h
Espai exterior
Trobada de persones voluntàries del Prat, 
organitzada pel Punt de Voluntariat

14.00 - 17.00 h
Al Carrer de la Carretera de la Platja  
Exposició de vehicles antics i clàssics
Organitza 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’XII Concurs d’Aparadors, lliurament 
d’acreditacions “El Prat, Comerç de 
Qualitat” i reconeixement a les botigues 
cinquantenàries. Organitzat pel Consell 
Municipal de Comerç

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

16.30 - 19.30 h
Pavelló FESCdBLL
Espai Infantil amb la Cooperativa Coopgros.

16.30 - 17.00 h
Pavelló FESCdBLL
Taller “Flors aromàtiques de paper”. 
Organitza: Associació Rebrot 
d’Aromàtiques i Medicinals.

16.30 - 17.30 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

17.15 - 17.45 h
Pavelló FESCdBLL
Taller “BannerBags by Rubricatus”. 
Organitza: La Fundació Rubricatus.

17.00 - 18.00 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Taller de nusos mariners, a càrrec  
de la Federació Catalana de Vela
 
17.00 - 18.30 h
Sala polivalent
English Workshops: Scape Room,  
a càrrec d’Interseccions

17.00 - 17.30 h
Sala d’actes
Exhibició de ball a càrrec de  
Eternal Dance District

17.30 - 18.30 h
Espai exterior
Xocolatada popular organitzada per  
les associacions veïnals del Prat
 
17.30 - 18.00 h
Sala d’actes
Mostra de cançó i balls populars  
a càrrec de la Casa de Aragón

17.30 - 19.00 h
A la carpa del Consell Municipal de Comerç
Animació infantil. La vareta màgica. Uns 
mags disposats a fer-te passar una estona 
de màgia i misteri. Organitza l’Associació 
de Comerciants Prat Gran Comerç

18.00 - 18.30 h
Pavelló FESCdBLL
Xerrada “Assegurances ètiques i solidàries”. 
Organitza: Arç cooperativa. 

18.00 - 18.30 h
Sala d’actes
Mostra de folklore extremeny, a càrrec del 
Centro Extremeño “Ruta de la Plata”

18.30 - 19.00 h
Sala d’actes
Mostra de ball flamenc, a càrrec del Centro 
Cultural Andaluz Casa de Sevilla del Prat
 
18.30 - 19.30 h
Espai exterior
Rom cremat popular a càrrec de  
les associacions veïnals del Prat
 
18.30 - 19.30h
Espai exterior
Exhibició de hip-hop, organitzada per 
l’Associació Hip-Hop Prat - Úrsula Rilo

18.45 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació “Cooperativitzem el Festival 
Esperanzah”. Trobada constitutiva del grup 
promotor d’Esperanzah SCCL. Organitza: 
Fundació Esperazah.

19.00 - 19.30 h
Sala d’actes
Exhibició de balls de saló a càrrec  
de la Federació Catalana de Balls
 
19.30 - 20.00 h
Sala d’actes
Gimnàstica Rítmica a càrrec  
de Rítmica Prat
 
20.00 - 20.30 h
Sala d’actes
Concert de “Les griots du temps”, 
organitzat per l’Associació de Senegalesos 
del Prat i el programa de Nova Ciutadania

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.

FIRA TAPA , MENÚ 
DE FIRA I TAKE AWAY 
POTA BLAVA 
Al Fira Tapa i al restaurant de la Ricarda
Gaudeix amb el Pota Blava: tapes, 
platillos, esmorzar de pagès, menú 
especial Pota Blava i take away Pota 
Blava per endur-te’ls a casa. Degusta’ls 
a l’Espai Gastronòmic de la Fira.

 

10.00 - 21.00 h
La 45a Fira Avícola estarà oberta  
al públic.
 
10.00 - 12.00 h
Al pavelló del Fira Tapa
Esmorzar de pagès. Vine i tasta l’autèntic 
esmorzar de pagès, amb carxofa Prat, 
mongetes del ganxet i botifarra eco!

10.00 - 14.00 h
Espai exterior
Rocòdrom per a nens i nenes,  
a càrrec de la Unió Excursionista  
de Catalunya del Prat

11.00 - 13.30 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Punt d’informació la integració de les 
persones amb discapacitat a càrrec  
de Roda Blava 

11.00 - 14 h
Pavelló FESCdBLL
Espai Infantil amb el Centre d’Esplai  
El Globus: “Hort urbà”.

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

MERCAT DE PAGÈS
10.00 - 15.00 h
Al Carrer de la Carretera de la Platja, a 
l’exterior del recinte de la Granja de la 
Ricarda
Aprofiteu i compreu la carxofa Prat i les 
verdures més fresques del Parc Agrari 
del Baix Llobregat



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

11.00 - 11.30 h
Espai exterior
Trobada castellera, organitzada pels 
Castellers del Prat

11.00 - 11.30 h
Pavelló FESCdBLL
Xerrada “Eficiència energètica a la llar”. 
Eines i mesures per estalviar energia 
a casa i fer un consum responsable i 
sostenible. Organitza: Som Eficiència.

11.30 - 12.00 h
Espai exterior
Batucada, a càrrec de Krestatum

11.30 - 13.30 h
Espai exterior
Ballada de sardanes, a càrrec  
d’Amics de la Sardana

11.45 - 12.15 h
Pavelló FESCdBLL
Taller “Personaliza tu propio punto de 
libro”. Organitza: Associació El Didal. 

12.00 - 13.00 h 
Espai exterior
Taller de percussió, a càrrec de Krestatum 

12.00 - 13.30 h 
Pels carrers del Prat
Cercavila dels gegants i gegantons  
del Prat i de les colles convidades

12.00 - 14.00 h
Sala d’actes
Acte de lliurament dels Premis de la 45a 
Fira Avícola Raça Prat als criadors d’aviram 
i als pagesos del Prat i Premi Josep Oliva a 
la Cultura i Tradicions pageses

12.30 - 13.30 h
A la carpa del Consell Municipal de Comerç
Animació infantil. “La màgia dels contes”. Una 
de les parelles de conte més famosa repassa 
amb tu les cançons més populars del cinema 
infantil. Activitat organitzada l’Associació de 
Comerciants Prat Gran Comerç

12.30 - 13.30 h
Espai exterior – Camí de Cal Silet
Exhibició de patinatge del Club Patí Cobra

12.30 - 13.00 h
Pavelló FESCdBLL
Xerrada “Persones amb discapacitat: 
una oportunitat per la teva empresa”. 
Organitza: Ecom. 

13.00 - 13.30 h 
Espai exterior
Cercavila de balls tradicionals,  
organitzat per Picacrestes

13.00 - 14.30 h
Pavelló 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

13.15 - 13.45 h
Pavelló FESCdBLL
Taller “Tast a cegues”. Organitza: Fundació 
Espigoladors.

13.30 - 14.30h
Espai exterior
Ballada de gegants, a càrrec de 
l’Associació Gegants del Prat

16.30 - 19.30 h
Pavelló FESCdBLL
Espai Infantil: Activitats i tallers by Prat Actiu.
 
16.30 - 20.00 h
Per tot el recinte firal
Praticipa, organitzat per la Mostra d’Entitats

16.30 - 18.00 h
Espai exterior
Arts Marcials, a càrrec de l’Associació 
Shinboku Ohkami 

16.30 - 17.30 h
Sala Polivalent
Conferència divulgativa a càrrec de 
l’Asociación Profesional Española de 
Naturopatía y Bioterapia

17.00 - 17.30 h
Sala d’actes
Gimnàstica Rítmica amb l’AE Rítmica  
Prat Cor Blau

17.30 - 18.00 h
Sala d’actes
Exhibició de balls urbans i training dance, 
a càrrec de l’AVV Sant Cosme i Sant Damià

17.30 - 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

17.15 - 17.45 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació “La Obrera, barri cooperatiu” 
i “Incubadora Uikú 2018 Retorn social i 
reconeixement”. Organitza: Uikú i La Obrera 
Barri Cooperatiu.

18.00 - 18.30 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació “Acceleradora La Obrera 2018 
Retorn social i reconeixement”. Organitza: 
Uikú i La Obrera Barri Cooperatiu.

18.00 - 19.00 h
Sala Polivalent
Xerrada sobre permacultura, organitzada 
per Asociación de Permacultura ATTA
 
18.00 - 18.30 h
Sala d’actes
Exhibició de ball, a càrrec de La Beat Urban

18.30 - 19.00 h
Sala d’actes
Ball clàssic i flamenc, a càrrec del Centro 
Cultural Andaluz - Casa de Cadiz
 
19.00 - 19.30 h
Sala d’actes
Petit concert de gospel a càrrec  
de The Gospel Prat Project
 
19.30 - 20.00 h
Sala d’actes
Concert de la Fira Avícola, a càrrec de la 
Societat Coral Recreativa Lo Llobregat de 
les Flors
 
20.00-20.30h
Sala d’actes
Ball popular andalús, a càrrec de la Casa 
de Andalucía del Prat 

Exposició 
LA GRANJA AVÍCOLA PRAT 
FONS DOCUMENTAL
Sala d’exposicions del Cèntric 
Del 19 de desembre al 16 de març de 2019 
Inauguració: 19 de desembre, a les 19.00 h

SEGUEIX LA FIRA!
En directe a través d’El Prat Ràdio,  
91.6 FM o per Internet elpratradio.com
Segueix la Fira Avícola al web  
elprat.cat.firavicola
Tots els vídeos a www.elprat.tv
Podeu seguir i compartir les activitats 
de Fira Avícola a les xarxes socials amb 
el hashtag #firavicola

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 



EL PRAT
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Associacions participants a 
la Mostra d’Entitats 2018
[ A.E. BÀSQUET PRATENC https://twitter.com/basquetpratenc 
[ ACOMPAÑANDO EN LA DIVERSIDAD                                                                                                 
https://www.facebook.com/Acompañando-en-la-Diversidad
[ A.E. RITMICA PRAT CB https://www.facebook.com/Ritmica-Prat-773430006181650/
[ ASSOCIACIÓ RODA BLAVA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 
https://www.facebook.com/Roda-Blava-311544339218205/
[ CORREDORS RUNNING PRAT https://www.facebook.com/groups/1502762216627486/ 
[ A.E. CORREDORS RUNNING PRAT
[ AGRUPACIÓ CICLISTA PRAT http://acprat.blogspot.com.es
[ AIKIDO PRAT KATALONIA SAKURA GRUP https://www.facebook.com/pages/category/
Sports-Team/Aikido-Prat-Katalonia-Sakura-Grup-317635714913946/ 
[ AMICS DE LA SARDANA www.amicsdelasardana.cat
[ AMICS D’EL PRAT www.amicsdelprat.cat
[ AMICS POTA BLAVA http://amicspotablavaprat.blogspot.com.es
[ 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
[ ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA DE NATUROPATÍA Y BIOTERAPIA 
https://www.apenb.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 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 PRATUM https://www.facebook.com/diariprat 
[ ASSOCIACIÓ SAÓ PRAT www.saoprat.net
[ ASSOCIACIÓ SHINBOKU OHKAMI http://ohkamidojo.org/
[ CÀRITAS DEL PRAT http://www.caritassantfeliu.cat
[ CASA DE ANDALUCÍA DEL PRAT http://casadeandalucia.entitatsdelprat.cat
[ CASA DE ARAGÓN http://casadearagon.blogspot.com/
[ 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 DE BOXEO PRAT
[ 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 ESPORTIU TRIPLAY LLOBREGAT http://triplayllobregat.com/
[ CLUB ESPORTIU RÍTMICA PRATENC www.cerpratenc.es
[ CLUB HOQUEI PRAT https://www.facebook.com/club.hoqueiprat
[ CLUB NATACIÓ EL PRAT http://www.cnprat.com/
[ CLUB PATÍ CIUTAT DEL PRAT https://www.facebook.com/cpati.ciutatdelprat.5
[ 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
[ 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

[ FEDERACIÓ DE CULTURA POPULAR EL NUS https://www.elprat.cat/cultura/que-es-el-nus
[ FUNDACIÓ RAMON MARTÍ I BONET CONTRA LA CEGUERA 
http://fundacioramonmartibonet.org
[ FUNDESPLAI www.fundesplai.org
[ INTER-SOS https://www.inter-sos.com/
[ GEGANTS DEL PRAT http://www.gegantsprat.com
[ KRESTATUM www.krestatum.cat
[ LA BEAT URBAN www.labeat.es
[ LA FUNDACIÓ RUBRICATUS www.rubricatus.org
[ LA NORIA TEATRE https://lanoriateatre.weebly.com/
[ CLUB CULTURAL MAYIMBE 
https://www.facebook.com/pages/Club-Cultural-Mayimbe/1699690670346711
[ PENYA 5,4%
[ 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/cer.prat
[ SOCIETAT CORAL RECREATIVA LO LLOBREGAT DE LES FLORS http://www.coraldelprat.cat/
[ TERAPEUTAS SOLIDARIOS MANOS ABIERTAS http://terapeutas.solidarios.org/
[ THE GOSPEL PRAT PROJECT https://www.facebook.com/TheGospelPratProject/
[ UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DEL PRAT www.uecprat.com

[ 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 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
[ AFA 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/
[ AFA INSTITUT ESTANY DE LA RICARDA http://amparicarda.entitatsdelprat.cat
[ AFA INSTITUT RIBERA BAIXA http://ampariberabaixa.entitatsdelprat.cat
[ AFA INSTITUT SALVADOR DALÍ http://www.ampasalvadordali.cat/
[ AFA JACINT VERDAGUER http://ampajacintverdaguer.entitatsdelprat.cat
[ AFA 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
[ AFA EE CAN RIGOL  

[ ACCIÓ SOCIAL
[ BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN www.biblioteca.elprat.cat
[ CASES D’EN PUIG. SERVEIS DE CIUTADANIA
[ CONSELL DELS INFANTS DEL PRAT www.conselldelsinfants.elprat.cat
[ PUNT DEL VOLUNTARIAT www.elprat.cat/voluntariat
[ CONSELL DE LES AMPA I LES AFA DEL PRAT
[ INTERSECCIONS

Entitats

Associacions veïnals

AMPA

Consells i projectes municipals
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La Mostra d’Entitats torna
amb noves propostes i espais 
Un total de 107 entitats han volgut participar enguany en aquest esdeveniment anual 
que té per objectiu fer visible el teixit associatiu del Prat a tota la ciutadania

Un any més, en el marc de la Fira Avícola, 
arriba la Mostra d’Entitats del Prat, que 
enguany celebra 16 anys. Així, durant els 
dies 14, 15 i 16 de desembre es trobaran 
més de 100 entitats socials, esportives i 
culturals per exposar-se i fer-se visibles 

a la ciutadania pratenca mitjançant 
activitats i estands. 

L’objectiu d’aquestes associacions 
és donar a conèixer la seva tasca a la 
ciutadania i animar les pratenques i els 
pratencs a participar-hi. 

Durant el cap de setmana hi tindran lloc 
gairebé 40 activitats impulsades per 
entitats de tot tipus en diferents formats 
i espais. Dansa, xerrades, exhibicions 
esportives o cultura popular són algunes 

Aspecte de la Mostra d’Entitats de l’any passat, quan es va celebrar per primer cop a la Granja de la Ricarda.

Gairebé 40 activitats
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de les activitats que es desenvoluparan 
als espais exteriors, als pavellons o a la 
sala d’actes.  

Més espai

Després de l’edició anterior, que va ser 
la primera a la Granja de la Ricarda, les 
entitats van valorar que l’espai exposi-
tiu de les entitats amb estand era mas-
sa limitat i, per aquest motiu, enguany 
s’amplia l’espai per a les associacions, 
afegint a l’exterior un pavelló dedicat 
exclusivament a les entitats socials ❧

Tota la informació a

www.elprat.cat/mostraentitats

[ Enguany s’amplia l’espai per a les 
associacions, afegint a l’exterior 
un pavelló dedicat exclusivament 
a les entitats socials.

[ Dansa, xerrades, exhibicions 
esportives o cultura popular 
són algunes de les activitats 
que s’hi desenvoluparan.
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Expositores 2018
[ 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 ECOLÒGICS DE VIC
[ EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES
[ FORMATGES IDIAZÁBAL
[ IBÉRICOS ESENCIAS EXTREMEÑAS 

[ MASET DEL LLEÓ
[ MERCAT MUNICIPAL - MERCATS DEL PRAT
[ OLIVES BARAKA
[ PRODUCTES DE MENORCA
[ PRODUCTOS DE GALICIA
[ QUESERÍAS 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 

31ª Muestra Comercial
La Muestra Comercial de la Feria Avícola es una muestra mul-
tisectorial que acoge diferentes sectores de actividad econó-
mica, con la participación del comercio local y también de 
otros expositores comerciales y de servicios que vienen de 
fuera de la ciudad y que ofrecen una amplia gama de produc-
tos y servicios.

Gran carpa en el exterior

Este año, a diferencia del pasado, la Muestra Comercial 
no estará dentro de una nave de la Granja de la Ricarda, 
sino en una carpa de más de 900 m2 situada en el exterior. 

Encontraremos un amplio sector de alimentación de calidad 
(productos con denominación de origen, embutidos, anchoas, 
salazones, quesos artesanos, miel, etc.), un sector de actividad 
económica con presencia del comercio local, el Consell 
Municipal del Comerç, los mercados de El Prat, el stand del 
pollo Pota Blava y la Carxofa Prat, los emprendedores y las 
emprendedoras del municipio y las asociaciones de comercio 
y entidades empresariales.

No faltará el tradicional sector de paradas en una carpa de-
lante de la fachada de la Granja de la Ricarda y un sector de 
puestos de artesanos y entidades locales ❧
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Un any més arriba el Praticipa, el joc par-
ticipatiu de la Mostra d’Entitats, i com 
cada any ho fa amb novetats: més pro-
ves, nou regal, nous reptes a superar i 
nous personatges. 

Els més petits i petites de cada 
casa hauran de mostrar el seu valor i 
compromís amb la ciutat en divertides 
proves per investigar i descobrir quina 
és la millor fórmula de laboratori per al 
Prat. Tot això ho hauran de fer per un 
recorregut que passarà pels pavellons 
d’entitats, pel d’El Prat Ràdio, per 
l’Estand Municipal i per l’exterior de la 
Granja de la Ricarda

Juga al Praticipa i 
aconsegueix el teu regal

De nou, el Praticipa serà el dissabte 
de 16.30 a 20 h i el diumenge d’11 
a 14.30 h i de 16.30 a 20 h. A més, a 
l’agenda d’activitats trobareu un munt 
d’activitats divertides per a nens i nenes 
organitzades per les entitats del Prat ❧

Vols investigar amb provetes i ser l’estrella del laboratori? Apropa’t al Praticipa, supera totes                        
les proves i aconsegueix un regal!

Fes ciència 
i troba la 
millor
fórmula!
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Estará dedicado a presentar
las mejoras y la imagen 
del nuevo servicio de 
limpieza y recogida

STAND MUNICIPAL

En el stand podremos 
hacernos una foto divertida 
y participar en diferentes 
actividades lúdicas

ACTIVIDADES LÚDICAS

Ayúdanos a mantener limpia la 
ciudad y hazte una foto divertida

Este año, el stand municipal del 
Ayuntamiento de El Prat está dedicado 
a presentar las mejoras y la imagen 
del nuevo servicio de limpieza viaria 
y recogida de residuos que se está 
implementando en la ciudad.

A través de actividades lúdicas y de 
una muestra de los nuevos vehículos y 
maquinaria que estarán expuestos en la 
Feria, se quiere dar a conocer el servicio, 
que da un paso adelante hacia la inno-
vación y la sostenibilidad. 

Los vehículos funcionan con energías 
limpias, son más eficientes y menos 
contaminantes. Para la recogida de re-
siduos se han instalado las islas ecológi-
cas con nuevos contenedores que facili-
tan el reciclaje ❧

¡Acércate al stand municipal de la Feria Avícola!


