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Som cooperatives, som comerç de barri, som 
innovació, som agricultura de proximitat: som 
potablava! 

A

Llega la que podemos calificar de Fiesta Mayor de invierno de nuestra ciudad. Un año más, y ya van tres, una re-
cuperada Granja de la Ricarda acogerá, los próximos 13, 14 y 15 de diciembre, la Feria Avícola de la Raza Prat. 
Un año más, los y las pratenses volveremos a reunirnos y a mostrar a personas locales y foráneas el talento, la 
energía y el dinamismo potablavas que han construido nuestra ciudad, la ciudad que nos enorgullece.

Son potablava, por supuesto, los gallos y las gallinas que con tanto cuidado y estima crían los y las campesinas 
que garantizan la preservación de nuestro territorio y de esta raza tan apreciada, no solo en nuestra ciudad, 
como potablava es el talento que hay tras el cartel de este año, obra del diseñador local Luis J. Higueras. ¡Es-
peramos que os guste!

Energía potablava es la que llenará, un año más, la Muestra de Entidades: un centenar de asociaciones de 
todo tipo —clubes deportivos, casas regionales, grupos de cultura popular...— volverán a desplegar un amplio 
caleidoscopio de la vida pratense.

Y potablava es también el empuje que, por tercer año consecutivo, reunirá un buen número de iniciativas en la 
Feria de la Economía Social y Cooperativa, todas ellas con un denominador común: su capacidad de innovar y 
de ayudar a transformar las formas de trabajar y consumir para demostrarnos que ahora y aquí es posible un 
mundo más humano y sostenible.

Y potablava es, finalmente, el ingenio de los y las restauradoras de El Prat que nos volverán a ofrecer una buena 
paleta de nuestra gastronomía local, cada vez más rica y vairada.

¡Potablavas, buena Feria!

rriba la que podem qualificar de Festa Major d’hivern de la nostra ciutat. Un any més, i ja en van tres, una re-
cuperada Granja de la Ricarda acollirà, els propers 13, 14 i 15 de desembre, la Fira Avícola de la Raça Prat. Un 
any més, els pratencs i les pratenques tornarem a aplegar-nos-hi i a mostrar a persones locals i foranes el talent, 
l’energia i el dinamisme potablaves que han construït la nostra ciutat, la ciutat que ens enorgulleix.

Són potablava, per descomptat, els galls i les gallines que amb tanta cura i estima crien els i les pageses que 
garanteixen la preservació del nostre territori i d’aquesta raça tan apreciada, no només a la nostra ciutat, com 
potablava és el talent que hi ha rere el cartell d’enguany, obra del dissenyador local Luis J. Higueras. Esperem 
que us agradi!

Energia potablava és la que omplirà, un any més, la Mostra d’Entitats: un centenar d’associacions de tot tipus 
—clubs esportius, cases regionals, colles de cultura popular...— tornaran a desplegar un ampli calidoscopi de 
la vida pratenca.

I potablava és també l’empenta que, per tercer any consecutiu, aplegarà un bon nombre d’iniciatives a la Fira de 
l’Economia Social i Cooperativa, totes elles amb un denominador comú: la seva capacitat d’innovar i d’ajudar a 
transformar les formes de treballar i consumir per demostrar-nos que ara i aquí és possible un món més humà 
i sostenible.

I potablava és, finalment, l’enginy dels i les restauradores del Prat que ens tornaran a oferir una bona paleta de 
la nostra gastronomia local, cada cop més rica i variada.

Potablaves, bona Fira!

Un any més, els pratencs 

i pratenques tornarem a 

aplegar-nos i a mostrar a 

persones locals i foranes 

el talent, l’energia i el 

dinamisme potablaves que 

han construït la nostra 

ciutat, la ciutat que ens 

enorgulleix.

Un año más, los y las 
pratenses volveremos a 
reunirnos y a mostrar a 
personas locales y foráneas 
el talento, la energía y el 
dinamismo potablavas que 
han construido nuestra 
ciudad, la ciudad que nos 
enorgullece.

Lluís Mijoler
L’alcalde

       
    @Mijoler       
    mijoler
    mijoler
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L’Associació de Criadors de Pollastre i Capó del 
Prat donem la benvinguda a la Fira Avícola, 
a la qual arribem amb molta il·lusió després 
d’un any de treball intens de cura i criança de 
l’aviram del Prat en els galliners dels criadors i 
en les instal·lacions de l’Associació: un esforç 
que els criadors duen a terme amb estimació i 
amb una forta implicació personal, conscients 
de la importància de la tasca que comporta 
la conservació de l’aviram autòcton de la raça 
Prat i el manteniment del Llibre Genealògic 
per preservar les característiques dels galls i 
les gallines Pota Blava.

En aquestes breus línies volem també ad-
vertir que, al llarg de tots aquests anys, els 
criadors i pagesos membres de l’associació 
ens hem fet grans i que, a banda de l’enorme 

Un any més se’ns apropa la Mostra Avícola i 
Ramadera, tota una tradició a la nostra po-
blació. Però per a la Cooperativa Agrícola del 
Prat no es tracta d’un any qualsevol, ni d’una 
edició més de la Fira: aquest any comença un 
nou futur per a la Cooperativa i, conseqüent-
ment, per a tots el pagesos que la componen. 

Iniciem un nou i il·lusionant projecte de crei-
xement i modernització, mitjançant la profes-
sionalització de la gestió de la Cooperativa, 
mantenint els valors tradicionals de la page-
sia de proximitat i amb l’objectiu fonamental 
d’associar els productes agrícoles del Prat als 
més exigents estàndards de qualitat. 

Pensem que aquest any la nostra Mostra 
Avícola i Ramadera ha de convertir-se en el 
punt de partida d’aquesta nova i engresca-
dora etapa; per això hi serem més presents 
que mai. Per primera vegada, us hi oferirem 
la possibilitat d’adquirir la Carxofa del Prat a 

Cooperativa Agrícola 
del Prat de Llobregat

Professionalitzem 
la gestió

Incorporació de 
gent jove

Com cada any, a la Fira trobarem una mostra dels productes de qualitat que ens ofereix la       
pagesia pratenca.

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

Associació de Criadors 
de la Raça Prat

agraïment i reconeixement de l’esforç dels 
criadors i criadores, la incorporació de joves 
com el professorat de l’Escola Benviure, que 
mantenen una granja escola i un programa 
educatiu amb animals de granja i amb gallines 
Pota Blava, ha estat l’aire fresc que volem. 

També cal destacar que actualment en els 
galliners de l’Associació mantenim un ramat 
d’exemplars d’aus Pota Blava, de diferents 

edats i d’extraordinària qualitat, que hem 
seleccionat els criadors i les criadores que 
participem en el Llibre Genealògic. Aquestes 
instal·lacions són un projecte engrescador que 
volem compartir en un futur amb la ciutadania 
del Prat i que contribuirà a la divulgació de 
l’aviram de la raça Prat.

Us esperem a la Fira, de nou al pavelló avíco-
la de la Granja de la Ricarda ❧

l’estand de la Cooperativa Agrícola del Prat, i 
amb el nostre propi personal, de manera que 
podreu conèixer de primera mà tot allò que 
envolta el món de la pagesia de proximitat i 
dels nostres productes. 

També volem compartir amb tots vosaltres 
les accions que estem iniciant i que farem en 
els propers anys, a través d’una petita presen-
tació dels nostre “Projecte de futur, aportant 

valor a la ciutat”, que farem en el marc de la 
Fira Avícola el diumenge 15 de desembre, a 
les 12.30 h, al pavelló de la Fira de l’Economia 
Social i Cooperativa.

Per tot el que us hem explicat i per tot el que 
podreu descobrir de la Cooperativa Agrícola 
del Prat, us animem a participar i a gaudir 
d’aquesta nova edició de la Fira Avícola i Ra-
madera. Us hi esperem! ❧



EL PRAT

5
fira avícola 19

Llega diciembre y 
la gente de El Prat 
nos encontramos de 
nuevo para celebrar 
la Feria Avícola. Será 
la 46ª edición y ten-
drá lugar los días 13, 
14 y 15 de diciembre, 
por tercera vez en la 
Granja de la Ricarda. 
Se celebrarán tam-
bién la Muestra de 
Entidades, la Feria de 
la Economía Social 
y Cooperativa y la 
Muestra Comercial.

Parking 
vigilado  
para bicis

Para acceder a la Fe-
ria lo mejor es hacer-
lo a pie. Otra opción 
es el transporte pú-
blico y, también, la 
bicicleta. Este año la 
Feria dispondrá de 
un espacio de esta-
cionamiento vigila-
do para bicicletas y 
un punto informati-
vo del Bicibox.

Casi un 
20 % de foráneos

Cada año visitan la Feria más de 75.000 
personas, de las cuales casi un 20 % vie-
nen de fuera de El Prat. La valoración 
general de la Feria por parte de expo-
sitores, visitantes y ciudadanía es muy 
positiva. El espacio ferial de la Granja de 
la Ricarda reúne condiciones ideales en 
un entorno urbano muy próximo a es-
pacios de cultivo periurbanos donde se 

Los días 13, 14 y 15 de diciembre se celebrará la Feria Avícola y, dentro de ella, la Muestra 
de Entidades, la Feria de la Economía Social y Cooperativa y la Muestra Comercial

producen productos agroalimentarios 
de gran calidad.

Oferta gastronómica

La gastronomía será, un año más, uno 
de los puntos fuertes de la Feria, con 
el pollo Pota Blava y la alcachofa Prat 
como prtagonistas: los desayunos de 
payés las mañanas del sábado y domin-
go, el Menú de Fira, comida para llevar 
(Take Away Pota Blava) y diferentes pla-
tillos de pollo y  alcachofa de El Prat ela-

Más de 75.000 personas 
visitarán la Granja de la Ricarda 

borados por los restaurantes de la red El 
Prat Degusta’l.

Múltiples actividades

Durante el fin de semana de la Feria Aví-
cola podremos disfrutar del Mercat de 
Pagès el domingo, talleres y actividades 
infantiles, exhibiciones, música y depor-
te, cultura popular, diablos, gigantes, 
castellers, artesanía local, el rally de co-
ches antiguos y clásicos, y muchas otras 
actividades ❧
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Arròs de 
Pota Blava i 
verduretes del 
Parc Agrari  

Ingredients

Per al brou
[ 100 g de pastanaga
[ 100 g de porro
[ 100 g de ceba
[ 100 g de nap i 
xirivia
[ 1 branca d’api
[ 6 litres d’aigua
[ Ossos del pollastre 
[ 2 carcanades de 
pollastre

Per a la paella
[ 1 pollastre Pota 
Blava

[ 5 grans d’all
[ 0,5 kg de ceba
[ 300 ml d’oli d’oliva
[ 4 tomàquets 
vermells
[ 250 g de carbassa
[ 4 carxofes Prat
[ 100 g de favetes
[ 1.200 g d’arròs

Per a l’allioli
[ 1 ou
[ 3 grans d’all
[ 150 ml d’oli d’oliva 
suau

 
Llocs on habitualment es pot comprar pollastre i capó del Prat 
[ Polleria de la Granja Torres. Mercat municipal, parada 12  Tel. 934 785 427
[ Polleria Mercè. Mercat municipal, parada 11     Tel. 676 830 820
[ Polleria Antonia. Mercat municipal, parada 9    Tel. 644 537 783
[ 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
[ 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

[ Damià Sanfeliu Guisado  Cal Mià

[ Jordi Sanfeliu Guisado  Cal Mià

[ Jose Luis Martínez   La Ricarda 

[ Agustí García Segovia   Cal Santafé 

[ Miquel Raventós  Cal Salvador de la Quima

Punts de venda

Principals criadors/es del Prat

Elaboració
1. Posem a bullir el brou durant dues 
hores, amb les potes i la carcanada del 
pollastre, 6 litres d’aigua i les verdures 
(porro, pastanaga, api, ceba, nap, 
xirivia...).
2. Tallem el pollastre a trossos sense 
trencar-ne els ossos. Els segellem amb 
300 ml d’oli i 3 grans d’all i els sofregim 
amb 500 g de ceba i 90 d’all. Ho salem.
3. Hi afegim el tomàquet, pelat i tallat 
en daus. Ho sofregim fins a obtenir una 
salsa espessa. Hi afegim la meitat de 
la carbassa en daus i les favetes. L’altra 
meitat de la carbassa la saltem a part.

RECEPTA DEL XEF ANTONIO SALGUERO, DEL RESTAURANT LA MASIA (ACADÈMIA SÁNCHEZ – CASAL)

4. Netegem les carxofes, deixant-ne 
cors i cues, i les tallem a vuitens. Les 
afegim al sofregit durant 4 minuts. Hi 
afegim l’arròs i ho barregem tot. Hi 
posem 2,5 vegades de brou per una 
d’arròs.
5. Fem una picada amb 2 grans d’all 
i julivert, ho triturem amb un rajolí 
d’aigua i ho afegirem a falta de 5 
minuts per acabar la cocció de l’arròs.
6. Fem un allioli amb 1 ou, 3 grans d’all i 
150 ml d’oli d’oliva. 
7. Abans de servir-ho decorem la paella 
amb els daus de carbassa saltats i punts 
d’allioli ❧
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La Fira Avícola posa en valor un pro-
ducte local com el pollastre de Raça 
Prat. També és un producte de km 0 el 
cartell d’enguany, signat per l’autor pra-
tenc Luis J. Higueras. Creatiu, dissenya-
dor, artista, poeta, músic i escriptor, en 
Luis ens explica la seva obra en aquesta 
entrevista.

Quina relació tens amb el Prat, la teva 
ciutat?
M’he impregnat del Prat en 20 anys de 
vinculacions proactives amb el teixit 
cultural i artístic local. He trepitjat carrer 
i també col·laboro professionalment 
en innumerables projectes de comu-
nicació. Valoro l’esforç que fem plegats 
en reconèixer-nos com a generadors 
de teixit creatiu, cultural, de benestar i 
riquesa. Som éssers gregaris que com-
partim un imaginari comú, uns béns 
comuns però diversos i canviants. No 
soc una pedra, soc un veí, i creixo amb 
la meva ciutat, m’hi emprenyo o me 
n’enorgulleixo. Visc en una comunitat 
respectuosa i vull ajudar a enriquir-la.

Com a font d’inspiració, com a lloc de 
formació... Quin paper juga o ha ju-
gat el Prat en la teva creativitat?
He sentit a la pell com ha crescut la ciu-
tat, la seva transformació, el seu esforç 
ingent en trencar clitxés de perifèries 
dormitòries. Em va costar anys de llimbs 
trobar-m’hi còmode, però no m’adonava 
que jo en formava part i, si volia canviar-
ne el que no m’agradava, també havia 
de passar a l’acció. En l’acció és on tro-
bo les fonts d’inspiració, i molta part 
d’aquesta acció passa al territori del 
Prat. Fer del Prat un lloc del món real i 
no sols arcàdic és cosa de totes.

Explica’ns el cartell de la 46 Fira Aví-
cola. En què t’has inspirat?
Aquest disseny és “arcimbòldic” [inspi-

Luis J. Higueras (a.k.a. Lumps of Sugart), autor del cartell de la 46a Fira Avícola

rat en Giuseppe Arcimboldo, pintor del 
Renaixement italià]. Em va interessar 
molt el seu coratge per trencar amb el 
classicisme. Buscava esperit de renova-
ció. Agraeixo molt la predisposició de 
l’equip de l’Ajuntament a donar suport 
al meu treball. Sempre s’apel·la a la tra-
dició com un altre pilar més de la zona 
de confort. La tradició és un immaterial 
permeable quan nosaltres ens hi po-
sem. El millor producte que tenim som 
les persones contemporànies.

Per primer cop, el gall comparteix pro-
tagonisme amb la gallina. Per què?
No és tan important si és gall o és ga-
llina, sinó els elements que les formen: 
dibuixen una realitat que desmunta els 
referents patriarcals. Totes les persones 

tenim una responsabilitat en allò que 
diem i fem. Els comunicadors tenim 
l’obligació, a més de l’oportunitat, de fer 
arribar un missatge precís i difondre’l, 
de mostrar o ocultar, de mirar per veure 
o de seguir amb les inèrcies d’una es-
tètica innòcua i predictible. Jo no estic 
esperant a veure com les dones troben 
maneres d’alliberar-se i combatre el 
masclisme o el patriarcat. Jo els comba-
to amb elles, diàriament, intentant can-
viar primer de tot el que no m’agrada 
de mi mateix. També ho faig en la meva 
feina. La llibertat no em fa por, el femi-
nisme travessa totes les capes possibles. 
És ja la revolució més veraç que trencarà 
tots els sostres de vidre ❧

[ Bertran Cazorla ] 

“No soc una pedra, soc un veí: creixo 
amb el Prat, m’hi emprenyo 
o me n’enorgulleixo”

Higueras, a la Granja de la Ricarda, amb els tres cartells que ha dissenyat.
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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. 931 524 497   C. Ferran Puig, 36 bis

[ El Cortijo 

Tel. 933 793 554   

C. Estany de la Magarola, 5-7

[ El Regust 

Tel. 934 783 271   

C. Narcís Monturiol, 24

[ 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

[ 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

Restaurants 
participants 
en el Menú 
de Fira

Un carro a la Fira Avícola, com a símbol del passat agrícola. 

Quin és el futur de les races avícoles autòctones?

Jornada tècnica sobre 
pagesia i emprenedoria

El Centre de Promoció Econòmica aco-
llirà, el 10 de desembre, la XVI Jornada 
Tècnica de la Fira Avícola, amb personal 
tècnic del sector agroalimentari i cria-
dors/es i pagesos/es del Prat.

Enguany, la jornada afronta la situació 
del món rural a Catalunya i el repte del 
relleu generacional de la pagesia, amb 
especial atenció al present i futur del 

sector productiu i tradicional de les tres 
races avícoles catalanes autòctones (Prat, 
Penedesenca i Empordanesa), productes 
d’alta qualitat però de comercialització li-
mitada.  Aquesta jornada tècnica s’inscriu 
dins del Pla Anual de Transferència Tec-
nològica del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient de la Generalitat ❧
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Desayunos, menús, 
platillos y take 
away

Un año más, en el marco de la Feria Aví-
cola se celebrará la Fira Tapa Pota Blava, 
organizada por la Associació Gastrono-
mia i Turisme (AGT) y el Ayuntamiento 
de El Prat.

Platillos en lugar  
de tapas

El pabellón gastronómico estará dedi-
cado a la gastronomía local de calidad, 
donde el pollo Pota Blava y la alcachofa 
Prat serán los protagonistas indiscuti-
bles. En esta edición se contará con la 
participación de los restaurantes que 
pertenecen a la red El Prat Degusta’l, 
que tienen el compromiso de ofrecer 
producto local todo el año. Como nove-
dad, los restauradores ofrecerán plati-
llos para compartir, en vez de tapas.

El Aula de Cocina se consolida como 
espacio de referencia, donde se realiza-
rán actividades vinculadas con la res-
tauración y se hará la entrega del pre-
mio a la Mejor Tapa Gastronómica de 
la última edición del Quinto Tapa Pota 
Blava.

Como en ediciones anteriores, po-
dremos degustar el menú del Consejo 
Regulador de la Raza Prat, el Take Away 
Pota Blava y el desayuno de payés, con 
alcachofa Prat a la brasa. 

Actividades familiares

Para acompañar la oferta gastronómica, 
durante la Feria se realizarán diferentes 
actividades de dinamización para las fa-
milias, con las que los y las más peque-
ñas podrán conocer los valores de los 
productos del Parque Agrario del Baix 
Llobregat, garantía de alimentación sa-
ludable y de calidad ❧

En el pabellón gastronómico reinarán 
el Pota Blava y la alcachofa Prat
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[ Acceleradora d’Uikú Coworking del Prat, 
SCCL
[ Cooperativa Agrícola del Prat, SCCL
[ Agricultura pel Territori
[ Al Son Morocco
[ Almaran
[ Àrea Metropolitana de Barcelona
[ Ana Quero Fotografia
[ Arç Cooperativa
[ Asociación de Permacultura ATTA 
(Alimenta También Tu Alma)
[ Associació de Lombricultura Lúdica
[ Associació Prat Pasta
[ Associació Rebrot d’Aromàtiques i 
Medicinals
[ Associació Social Business City Barcelona
[ Associació Zuhari
[ Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
[ Barri Cooperatiu La Obrera
[ Cal Tudela
[ Calidoscoop Cooperativa
[ Centro Tecnológico Cetcom
[ Circula Cultura
[ Coop57
[ Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL
[ Coopgros, SCCL
[ Cooufar, SCCL
[ CPS Francesc Palau

[ creaRSA - Creació de Responsabilitat 
Social Audiovisual, SCCL
[ Deltacoop, SCCL
[ Diputació de Barcelona
[ Domingo Recreativos
[ E.I. Xarxa Agrosocial, SCCL (Cooperativa 
social MANS)
[ ECOm
[ SaóPrat Associació i Empresa d’Inserció
[ El Didal del Prat
[ Esplai El Globus
[ Facto Cooperativa
[ Falt, formación en altura y servicios 
relacionados, SCCL
[ Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya
[ Fiare Banca Ètica
[ Fundació Cassià Just
[ Fundació Cívica Esperanzah
[ Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis 
d’Olesa de Montserrat
[ Fundació Espigoladors
[ Fundació NouXamfrà
[ Fundació PIMEC
[ Fundesplai
[ GATS
[ Heres Social, SCCL
[ Hi Little! assoc.
[ Ila Cooperativa

[ Incubador d’Uikú Coworking del Prat, 
SCCL
[ Innobaix
[ La Canya Associació
[ La Fundació Rubricatus
[ La Qperativa
[ La Rachola, SCCL
[ La Tartana de Can Bofill / PACA
[ Labesoc
[ Opcions
[ Plegats
[ Prat Actiu SLU
[ Sikureweb
[ Solidança / Roba Amiga
[ Som Connexió
[ Som Eficiència
[ Som Energia Baix Llobregat
[ Som Gestió
[ Som Mobilitat
[ SomEsqueix Social
[ Suara Cooperativa
[ Tata Inti, SCCL
[ PratÚbic. Unidad de bienestar integral 
para el cuidador
[ Uikú Coworking del Prat, SCCL
[ Xarxa d’Economia Social i Solidària de 
Catalunya (XES)
[ Xarxa de Municipis per l’Economia Social i 
Solidària (XMESS)

ENTITATS I COOPERATIVES PARTICIPANTS

Per una 
nova 
manera de 
treballar i 
consumir

L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat 
i l’Ajuntament del Prat organitzen la 3a 
Fira de l’Economia Social i Cooperativa 
del Baix Llobregat (FESCdBLL), dins del 
recinte de la Fira Avícola.

La FESCdBLL 2019 acollirà una repre-
sentació de les entitats de l’Economia 
Social i Cooperativa (ESC) de la comar-
ca del Baix Llobregat en una de les naus 

de la Granja, amb l’objectiu de donar a 
conèixer una altra economia que ja està 
aquí i pot oferir solucions en tots els àm-
bits del consum: habitatge, alimentació, 
comunicacions, transport, finançament...  

La FESCdBLL és una fira adreçada a 
tota la ciutadania i vol donar visibilitat a 
una nova manera de treballar i consumir. 
Alhora, és un espai de relació i coopera-

ció amb les entitats i empreses d’ESC 
de la comarca. La FESCdBLL s’emmarca 
en les activitats de l’Ateneu Cooperatiu 
del Baix Llobregat i el programa Ara-
coop de la Generalitat,  amb el suport de 
l’Ajuntament del Prat.  

Què hi trobarem? 

72 entitats i empreses de la comarca 
de tots els sectors de l’activitat econò-
mica que treballen amb criteris ètics i 
que posen les persones i la sostenibi-
litat ambiental per davant del lucre; 
activitats de difusió del cooperativis-
me, l’economia social, la sostenibilitat 
ambiental i el consum responsable; 
un espai adreçat als infants; espais per 
reunir-se i conèixer nous projectes, i la 
Cantina de la Fira.  

Novetats 

En aquesta edició hi haurà dues no-
vetats: el “dESCobreix”, un programa 
d’acollida del públic pensat perquè els 
i les visitants puguin conèixer més fà-
cilment què és l’economia social, i un 
minifestival Esperanzah amb actua-
cions molt variades el diumenge a la 
tarda ❧



AGENDA D’ACT ES46A FIRA AVÍCOLA
RAÇA PRAT 

46A FIRA AVÍCOLA RAÇA PRAT
17A MOSTRA D'ENTITATS
32A MOSTRA COMERCIAL

3A FIRA DE L’ECONOMIA SOCIAL I
COOPERATIVA DEL BAIX LLOBREGAT



DIMARTS 10
11.00 - 13.00 h
Centre de Promoció Econòmica 
XVI Jornada Tècnica de la Fira Avícola: 
“Pagesia i emprenedoria: el repte del 
relleu generacional”. Organitza l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i l’Associació 
Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat

DISSABT E 14
10.00 - 21.00 h
La 46a Fira Avícola estarà oberta al públic

10.00 - 12.00 h
Al Pavelló Gastronòmic
Esmorzar de pagès. Vine i tasta l’autèntic 
esmorzar de pagès, amb carxofa Prat, 
mongetes del ganxet, botifarra eco i cervesa

10.00 - 21.00 h
Espai exterior
Fira-mercat d’artesania local. Organitzen 
les associacions d’artesans ARTpART i EL 
PRAT CREA.

10.30 - 14.00 h
Espai exterior
Promoció d’hàbits i conductes 
saludables, a càrrec de la Creu Roja  
del Prat

10.30 - 13.45 h
Espai exterior
Rocòdrom per a nens i nenes, a càrrec de 
la Unió Excursionista de Catalunya del Prat

10.30 - 11.30 h
Espai exterior
Classe oberta de dansa oriental, a càrrec 
de SAMIRAPRAT.

10.30 - 11.30 h
Espai exterior
Patinatge de velocitat, a càrrec de Club 
Patí Delta Prat. Cal portar els patins de 
casa.

10.30 - 11.00 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Sofà, espai de convivència: Al Prat no 
estic sol/sola organitzat pel Projecte 
Antenes.

11.00 h
XVII 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 
l’Associació de l’Eix Comercial i de Serveis 
de l’Avinguda Verge de Montserrat
 
11.00 - 14.00 h
Pavelló FESCdBLL
Espai Infantil “Joc lliure i creatiu” per a 
infants de 0 a 6 anys, amb Tata Inti SCCL. 

Horaris 
FIRA AVÍCOLA 
Divendres 13, de 19.00 a 21.00 hores 
Dissabte 14 i diumenge 15, de 10.00 a 
21.00 hores

MOSTRA D’ENTITATS 
Divendres 13, de 19.00 a 21.00 hores 
Dissabte 14 i diumenge 15, de 10.00 a 
14.30 i de 16.00 a 21.00 hores

FIRA DE L’ECONOMIA SOCIAL I 
COOPERATIVA DEL BAIX LLOBREGAT 
Divendres 13, de 19.00 a 21.00 hores 
Dissabte 14 i diumenge 15, de 10.00 a 
21.00 hores

11.00 - 11.30 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació del resultat del Concurs 
Fotogràfic de la Cooperativa Obrera 
de Viviendas SCCL. Presentació de 
“La Obrera, Barri Cooperatiu” i de 
“Lendi: Compartir en lloc de comprar”. 
Organitza: Cooperativa Obrera de 
Viviendas i La Obrera Barri Cooperatiu.

11.00 - 13.00 h
Espai exterior
Apropa’t i viu la ràdio en directe des 
de l’estand d’El Prat Ràdio / elprat.tv. 
Durant tota la Fira, programació especial 
des de La Ricarda.

11.00 - 11.30 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Sofà, espai de convivència: L’ús de 
l’espai públic en altres països, a càrrec 
de ciutadania nouvinguda.

11.30 - 12.00 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Sofà, espai de convivència: Conviure 
en la diversitat, a càrrec de ciutadania 
convidada.

11.30 - 12.30 h
Espai exterior
Classe oberta de Fit Gipsy Dance, a 
càrrec de CCA Casa de Cádiz del Prat

11.30 - 12.30 h
Espai exterior
Iniciació al patinatge de velocitat,  
a càrrec de Club Patí Ciutat del Prat.  
Cal portar els patins de casa.

11.45 - 12.15 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació “Retorn Social Uikú 
Coworking el Prat: VSI, Incubadora, 
Acceleradora i Queda’t al Barri”. 
Organitza: Uikú i La Obrera Barri 
Cooperatiu.

12.00 - 14.00 h
Exterior Pavelló FESCdBLL 
Portes obertes “Camperització 
furgoneta des de zero”. Organitza:  
Illa Cooperativa. 

 DIVENDRES 13
18.45 h
Espai exterior
Animació de la Colla de Diables del Prat

19.00 h
Obertura al públic de la 46a Fira 
Avícola de la Raça Prat, de la 32a 
Mostra Comercial, de la 17a Mostra 
d’Entitats i de la 3a Fira de l’Economia 
Social i Cooperativa del Baix Llobregat 
(FESCdBLL).

19.30 h
Pavelló FESCdBLL 
Presentació per a les entitats “3 anys de 
l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, 
ampliant horitzons”. Organitza: Ateneu 
Cooperatiu del Baix Llobregat.

Pavelló FESCdBLL, durant tot 
l’horari d’obertura de la FESCdBLL

PART ICIPA AL JOC 
“DESCOBREIX!”  
de la Fira de l’Economia Social i 
Cooperativa del Baix Llobregat.  
Vols conèixer iniciatives innovadores  
i socials? Té premi!. T’esperem al  
punt de trobada de la FESCdBLL.

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 elprat.tv

Podeu seguir i compartir les activitats 
de la Fira Avícola a les xarxes socials 
amb l’etiqueta #firavicola



12.00 - 13.00 h 
Pavelló Mostra d’Entitats
Sofà, espai de convivència: “Contes per 
conviure” amb Anna Garcia, organitzat 
pel Servei de Mediació.

12.00 - 13.00 h
Carpa Mostra d’Entitats
Les dones de la nostra vida, a càrrec 
l’Escola d’Arts del Prat. Organitzat pel 
Programa d’Igualtat.
 
12.30 - 14.00 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Taller de boixets i costura, a càrrec de 
l’AV Llevant.

12.30 - 13.00 h
Pavelló FESCdBLL
Xerrada “El futur de la mobilitat al 
Baix Llobregat. Som Mobilitat, una 
alternativa viable!”. Organitza: Som 
Mobilitat. 

12.45 - 13.45 h
Espai exterior
Exhibició d’hoquei, a càrrec de Club 
d’Hoquei Prat.

12.45 - 13.45 h
Espai exterior
Arts marcials japoneses, a càrrec de 
Shinboku Okhami.

13.00 - 14.00 h
Espai exterior
Mostra cultural senegalesa, a càrrec de 
l’Asociación de Senegaleses del Prat.

13.00 - 13.30 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Sofà, espai de convivència: el voluntariat 
promou la convivència a la ciutat, a 
càrrec d’entitats i persones voluntàries.

13.15 - 13.45 h
Pavelló FESCdBLL
Taller “Les 7R per als residus de la 
Gestió Permacultural del Sistema (GPS)”. 
Organitza: Associació de Permacultura 
ATTA, Alimenta También Tu Alma.

13.30 - 14.00 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Sofà, espai de convivència: La 
convivència a les comunitats veïnals  
i a l’espai públic, a càrrec del Servei  
de Bon Veïnatge i Convivència.

14.00 - 17.00 h
Exposició de vehicles antics i clàssics, 
al carrer de la Carretera de la Platja. 
Organitza l’Associació Amics dels 
Vehicles Antics i Clàssics del Prat
 
14.00 - 15.00 h
Sala d’actes
Lliurament dels premis als guanyadors 
del XIII Concurs d’Aparadors, lliurament 
de reacreditacions “El Prat, Comerç de 
Qualitat” i reconeixement a les botigues 
cinquantenàries. Organitzat pel Consell 
Municipal de Comerç

16.15 - 16.45 h
Sala d’actes
Exhibició de balls urbans, a càrrec de 
l’AV Sant Cosme i Sant Damià.

16.30 - 19.30 h
Pavelló FESCdBLL
Espai infantil: Activitats i tallers. 
Organitza: Prat Actiu.

16.30 - 17.00 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació “Cultura d’abelles, un 
apropament a les abelles i altres 
pol·linitzadors que conviuen 
quotidianament amb nosaltres”. 
Organitza: Associació Zuhari. 

16.30 - 20.00 h
Per tot el recinte firal
PRATICIPA, vine a jugar, supera totes 
les proves i guanya un obsequi final. 
Organitzat per la Mostra d’Entitats

16.30 - 17.30 h
Espai exterior
Mostra cultural afganesa, a càrrec de 
l’Associació 1 Afghan

17.00 - 17.30 h
Sala d’actes
Cant coral, a càrrec de Societat Coral 
Recreativa Lo Llobregat de les Flors.

17.00 - 18.00 h
Sala polivalent
Taller d’il·lustració: “El Dragón Blanco” 
amb Victoria Ingles, organitzat per la 
Biblioteca Antonio Martín i el projecte 
LECXIT, lectura per a l’èxit educatiu 
(programa IntersEECions)

17.00 - 18.30 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Torneig d’escacs i mostra d’escacs 
gegants, a càrrec de Club d’Escacs El Prat
 
17.15 - 17.45 h
Pavelló FESCdBLL
Taller “BannerBags by Rubricatus”. 
Organitza: Fundació Rubricatus.

17.30 - 18.00 h
Sala d’actes
Exhibició d’expressió corporal, a càrrec 
de Rítmica Prat.

17.30 - 18.30 h
Espai exterior
Rom cremat i xocolatada popular, a 
càrrec de les associacions veïnals del Prat.

18.00 - 18.30 h
Pavelló FESCdBLL
Taller “STEM: Intel·ligència artificial”. 
Organitza: Centro Tecnológico de 
Computación CETCOM 

18.00 - 18.30 h
Sala d’actes
Exhibició de balls llatins, a càrrec de 
l’Associació Mayimbe.

18.30 - 19.00 h
Sala d’actes
Mostra de ball flamenc, a càrrec del CCA 
Casa de Sevilla del Prat.

18.30 - 19.30 h
Sala polivalent
Talleròdrom (espai de tallers infantils)
Nusos mariners i jocs nàutics, a càrrec  
de la Federació Catalana de Vela.
Pentinat de trenes, a càrrec de 
l’Asociación de Senegaleses del Prat.
Estampació, a càrrec de SAÓ Prat.

18.30 - 19.30 h
Espai exterior
Exhibició de ball, a càrrec de Hip-hop 
Prat Úrsula Rilo.

19.00 - 19.30 h
Sala d’actes
Exhibició de gimnàstica rítmica, a càrrec 
d’AE Rítmica Cor Blau.

19.30 - 20.30 h
Espai exterior
Batukada, a càrrec de Krestatum.

19.45 - 20.15 h
Sala d’actes
Exhibició de ball, a càrrec d’Eternal 
Dance District.

A l’Espai Gastronòmic i al 
restaurant de la Fira

FIRA TAPA, MENÚ  
DE FIRA I TAKE AWAY 
POTA BLAVA 
Gaudeix amb el Pota Blava: 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.

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!



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 46a Fira Avícola Raça Prat als  
criadors d’aviram i als pagesos del Prat  
i del Premi Josep Oliva a la cultura i  
tradicions pageses

12.30 - 13.00 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació “Un nou projecte de futur, 
aportant valor a la ciutat”. Organitza:  
Cooperativa Agrícola del Prat.

12.30 - 13.30h
Exterior del Pavelló FESCDBLL
Actuació del mag The Roker 

12.30 - 14.00 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

12.30 - 13.30 h
Sala polivalent
Classe oberta de Fit Gipsy Dance, a 
càrrec de la Casa de Andalucía del Prat. 

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

13.15 - 13.45 h
Pavelló FESCdBLL
Taller “Tast a cegues i quiz sobre 
malbaratament i aprofitament 
alimentari”. Organitza: Fundació 
Espigoladors.
 
13.30 - 14.30 h
Espai exterior
Ballada de gegants, organitzat per 
l’Associació Gegants del Prat.

16.15 - 16.45 h
Sala d’actes
Exhibició de ball, a càrrec de La Beat 
Urban.

16.30 - 20.00 h
Per tot el recinte firal
PRATICIPA, vine a jugar, supera totes 
les proves i guanya un obsequi final. 
Organitzat per la Mostra d’Entitats

16.30 - 17.30 h
Sala polivalent
Càsting de cine, a càrrec d’ETC.

17.00 - 17.30 h
Sala d’actes
Exhibició de dansa oriental, a càrrec  
de SAMIRAPRAT.

17.30 - 18.00 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Flashmob, a càrrec d’Amics Pota Blava.

17.30 - 18.30 h
Espai exterior
Improvisació participativa sobre 
convivència i civisme amb la Cia. Artixoc,  
organitzat pel Programa de Convivència 
i Civisme.
 
18.00 - 18.30 h
Sala d’actes
Exhibició de dansa de Bollywood, a 
càrrec de l’AV Sant Jordi - Ribera Baixa.

18.30 - 19.00 h
Sala d’actes
Exhibició de ball, a càrrec de Casa de 
Andalucía del Prat.

19.00 - 19.30 h
Sala d’actes
Exhibició de ball, a càrrec de l’AV Jardins 
de la Pau.

19.45 - 20.15 h
Sala d’actes
Exhibició de ball, a càrrec de CCA Casa 
de Cádiz del Prat.

14 h

PAELLA COOPERAT IVA
Venda de tiquets a la cantina del 
pavelló FESCdBLL.

A partir de les 14.30 h i tota la 
tarda  al pavelló FESCdBLL

ACTUACIONS 
MUSICALS
presentades pel Festival Esperanzah. 

DIUMENGE 15
10.00 - 21.00 h
La 46a 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!
  

10.30 - 11.30 h
Espai exterior
Trobada castellera, organitzada pels 
Castellers del Prat.

11.00 - 14.00 h
Pavelló FESCdBLL
Espai infantil amb el Centre d’Esplai  
El Globus: “Hort urbà”.

11.00 - 11.30 h
Pavelló FESCdBLL
Taller “Mira com pinto”. Organitza: Ecom. 

11.00 - 14.30 h
Per tot el recinte firal
PRATICIPA, vine a jugar, supera totes 
les proves i guanya un obsequi final. 
Organitzat per la Mostra d’Entitats

11.00 - 12.00 h
Sala polivalent
Ecofeminisme, el camí alternatiu a 
l’emergència climàtica, organitzat per 
l’Associació de Permacultura ATTA.

11.30 - 12.30 h
Pavelló Mostra d’Entitats
Conferència “Espeleologia, un món per 
descobrir” amb Álex Marín; Organitzat per 
la Unió Excursionista de Catalunya el Prat.

11.30 - 13.00 h
Espai exterior
Ballada de sardanes, a càrrec d’Amics de 
la Sardana.

11.45 - 12.15 h
Pavelló FESCdBLL
Presentació “La Tartana de Can Bofill.  
Un projecte agroecològic i de cooperativa 
d’habitatges en cessió d’ús”. Organitza: 
Cooperativa La Tartana de Can Bofill. 

10.00 - 15.00 h 
Al carrer de la Carretera de la 
Platja, a l’exterior del recinte de  
la Granja de la Ricarda

MERCAT DE PAGÈS
Aprofiteu-ho i compreu la carxofa Prat 
i les verdures més fresques del Parc 
Agrari del Baix Llobregat.

Exposició del 31/10/2019  
al 10/01/2020 
Sala d’exposicions del Cèntric 
Espai Cultural

AQUÍ HI HA T ELA!
Un passeig per la indumentària dels  
s. XIX i XX.

Durant tot el cap de setmana, treballs 
manuals i activitats per als més petits a 
l’estand de les AMPA i AFA del Prat i el 
Consell dels Infants



EL PRAT

15
fira avícola 19



EL PRAT

16
fira avícola 19

Associacions participants a 
la Mostra d’Entitats 2019
[ A.E. BÀSQUET PRATENC https://twitter.com/basquetpratenc 
[ A.E. RITMICA PRAT CB https://www.facebook.com/Ritmica-Prat-773430006181650/
[ AGRUPACIÓ CICLISTA PRAT http://acprat.blogspot.com.es
[ AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA PRAT http://www.afprat.org/  
[ AMICS D’EL PRAT www.amicsdelprat.cat
[ AMICS POTA BLAVA http://amicspotablavaprat.blogspot.com.es
[ AMICS DE LA SARDANA www.amicsdelasardana.cat
[ ASOCIACIÓN DE CANARICULTORES EL PRAT 
[ ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA SEVILLISTA DEL PRAT DE LLOBREGAT 
https://www.facebook.com/penasevillistadelprat.elprat
[ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA MUERTE SÚBITA JOSÉ DURAN #7 
http://contralamuertesubita.org/
[ ASOCIACIÓN HIP-HOP PRAT – ÚRSULA RILO www.ursularilo.com
[ ASOCIACIÓN DE PERMACULTURA ATTA https://alimentatambientualma.wordpress.com/
[ ASOCIACIÓN DE SENEGALESES DEL PRAT 
https://entitats.cat/asociacion-de-senegaleses-del-prat
[ ASSOCIACIÓ RODA BLAVA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 
https://www.facebook.com/Roda-Blava-311544339218205/
[ ASSOCIACIÓ 1 AFGHAN 
[ ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ART DEL PRAT www.escolaartsprat.org
[ ASSOCIACIÓ D’ATLETISME PRATENC www.pratencaa.org
[ ASSOCIACIÓ DISPRAT-LLEURE www.dispratlleure.com
[ ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSISTES FRIDA KAHLO 
http://adpfridakahlo.entitatsdelprat.cat/
[ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PRAT www.aeprat.com
[ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SPORTING ALCALÀ PRAT 
https://es-es.facebook.com/a.e.sporting.alcalaprat
[ ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D’ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT www.afabaix.org
[ ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELTA DEL PRAT DE LLOBREGAT 
https://www.facebook.com/associaciogeganteradeltadelpratdellobregat/
[ 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 DE PUNTAIRES DEL PRAT
[ ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES JARDINS DE LA PAU 
http://puntairesjardinspau.entitatsdelprat.cat
[ ASSOCIACIÓ SAÓ PRAT www.saoprat.net
[ ASSOCIACIÓ SHINBOKU OHKAMI http://ohkamidojo.org/
[ ATLÈTIC PRAT DELTA CF https://es-es.facebook.com/atleticpratdeltacf/ 
[ BALL DE DIABLES DEL PRAT www.balldediablesdelprat.cat
[ CÀRITAS DEL PRAT http://www.caritassantfeliu.cat
[ 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/
[ 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/
[ CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL “FRANCESC PALAU” www.cpsfrancescpalau.cat
[ CLUB BÀSQUET PRAT http://www.cbprat.cat
[ CLUB CULTURAL MAYIMBE 
https://www.facebook.com/pages/Club-Cultural-Mayimbe/1699690670346711
[ CLUB D’ESCACS https://clubescacselprat.blogspot.com/
[ 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 PATÍN DELTA PRAT www.patindeltaprat.es
[ CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC SAGNIER http://clubpatinatgesagnier.entitatsdelprat.cat
[ 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 VELA http://vela.cat
[ FEDERACIÓ DE CULTURA POPULAR EL NUS https://www.elprat.cat/cultura/que-es-el-nus
[ FUNDACIÓ APIP-ACAM https://fundacioapipacam.org/
[ FUNDACIÓ RAMON MARTÍ I BONET CONTRA LA CEGUERA 
http://fundacioramonmartibonet.org
[ FUNDESPLAI www.fundesplai.org
[ GEGANTS DEL PRAT http://www.gegantsprat.com
[ INTER-SOS https://www.inter-sos.com/
[ KRESTATUM www.krestatum.cat
[ LA BEAT URBAN www.labeat.es
[ LA NORIA TEATRE https://lanoriateatre.weebly.com/
[ PENYA 5,4%
[ PENYA BLANC BLAVA DEL PRAT DE LLOBREGAT https://penyablancblava.entitatsdelprat.cat
[ PEÑA MADRIDISTA SAN COSME 2008
[ PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA PRAT DE LLOBREGAT 
https://www.facebook.com/PAH-prat-de-llobregat-452004641640526/
[ PRAT TRIATLÓ 1994 http://www.prat-triatlo.com/
[ RÍTMICA PRAT https://www.facebook.com/cer.prat
[ SAMIRA PRAT 
https://www.facebook.com/pages/category/Dancer/SamiraPrat-102693721116056/
[ SOCIETAT CORAL RECREATIVA LO LLOBREGAT DE LES FLORS http://www.coraldelprat.cat/
[ 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 SANT COSME I SANT DAMIÀ
[ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES SANT JORDI - RIBERA BAIXA

[ AFA EE CAN RIGOL
[ AFA ESCOLA SANT JAUME http://ampasantjaume.entitatsdelprat.cat
[ 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 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 GALILEO GALILEI http://ampagalileo.entitatsdelprat.cat
[ AMPA ESCOLA JOSEP TARRADELLAS http://ampatarradellas.entitatsdelprat.cat
[ AMPA L’ESCOLA DEL PARC http://ampaceipdelparc.blogspot.com
[ AMPA ESCOLA PEPA COLOMER                                                                                                                
https://www.facebook.com/Ampa-Escola-Pepa-Colomer-167680453324298/
[ AMPA ESCOLA RAMON LLULL http://amparamonllull.entitatsdelprat.cat
[ AMPA INSTITUT BALDIRI GUILERA http://ampabaldiri.entitatsdelprat.cat
[ AMPA INSTITUT ESCOLA DEL PRAT http://agora.xtec.cat/iedelprat/
[ AMPA MARE DE DÉU DEL CARME www.ampacolecarme.org
[ AMPA NTRA SRA. DEL MAR http://www.nostrasenyoradelmar.com/ampa  

[ ACCIÓ SOCIAL https://www.elprat.cat/persones/serveis-socials
[ BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN www.biblioteca.elprat.cat
[ CASES D’EN PUIG. SERVEIS DE CIUTADANIA 
https://www.elprat.cat/persones/cases-den-puig-serveis-de-ciutadania
[ CONSELL DE DONES http://observatoridegenere.blogspot.com
[ CONSELL DELS INFANTS DEL PRAT www.conselldelsinfants.elprat.cat
[ CONSELL DE NOVA CIUTADANIA https://www.elprat.cat/persones/nova-ciutadania
[ PUNT DEL VOLUNTARIAT www.elprat.cat/voluntariat
[ SERVEI MEDIACIÓ 
https://www.elprat.cat/persones/convivencia-i-civisme/mediacio-ciutadana-i-comunitaria

Entitats

Associacions veïnals

AMPA

Consells i projectes municipals
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Un centenar de asociaciones
en la 17ª Muestra de Entidades

La 17ª Muestra de Entidades reunirá 
este año un centenar de asociaciones 
sociales, deportivas y culturales que se 
encontrarán para mostrarse pública-
mente a la ciudadanía, mediante activi-
dades y stands. El objetivo de la Mues-
tra es, por tanto, que las entidades den 
a conocer su labor y animar a las y los 
pratenses a participar.

Más de 50 actividades

Durante el fin de semana de la Muestra, 
las entidades celebrarán más de 50 ac-
tividades, en diferentes formatos y es-
pacios: charlas, exhibiciones deportivas, 
actividades de danza o cultura popular..., 
tanto en los espacios exteriores como en 
los pabellones o en la sala de actos.

Reflexión sobre 
convivencia

Como novedad, este año habrá un es-
pacio de reflexión en torno a temas de 
convivencia, durante la mañana del sá-
bado. La actividad estará liderada por 
el programa de Convivencia y Civis-
mo del Departamento de Ciudadanía 
del Ayuntamiento de El Prat. También 
colaborarán diversas entidades para 
aportar su visión sobre la convivencia, 
así como para hacer sus propuestas y 
sugerencias.

Praticipa

Finalmente, cabe destacar que este año 
ha aumentado el número de entidades 
que han ayudado a elaborar alguna de 
las pruebas de la gincana del Praticipa, 
el juego participativo para los más pe-
queños (más información en la página 
18) ❧

Toda la información en 

www.elprat.cat/mostraentitats

Una de las novedades de esta edición será un espacio de reflexión en torno a la 
convivencia y el civismo, donde se podrán hacer propuestas  y sugerencias
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Aquest any, el Praticipa, el joc partici-
patiu de la Mostra d’Entitats per als in-
fants, arriba amb nous reptes per supe-
rar i nous personatges. 

A través del joc, els nens i les nenes re-
descobriran el Prat alhora que reflexio-
naran sobre valors com la convivència i 
exploraran espais coneguts per veure’ls 
d’una nova manera. Tot plegat, a través 
d’un recorregut que passarà pels es-
tands de la Mostra d’Entitats, d’El Prat 
Ràdio i el Municipal.

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

Els infants redescobriran 
la ciutat alhora que 
reflexionaran sobre 
la convivència

Si mai t’has plantejat ser exploradora 
o explorador professional, ara et pots 
posar a prova. Apropa’t al Praticipa, su-
pera totes les proves i aconsegueix el 
teu regal! ❧

Imatge del Praticipa de l’any passat.

Praticipa: 
explorem
el Prat! 
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El programa de ciutat 
IntersECCions és el 
protagonista de l’estand de 
l’Ajuntament d’enguany

PROGRAMA DE CIUTAT

Els col·lectius de la Mostra 
d’Entitats que participen 
d’IntersECCions ho lluiran 
amb un distintiu

A LA MOSTRA D’ENTITATS

Una Fira plena d’educació,
cultura i comunitat

El programa IntersECCions centrarà en-
guany l’estand municipal a la Fira Avíco-
la. La ciutadania hi podrà conèixer aquest 
programa, enguany ja plenament conso-
lidat, i que busca teixir oportunitats im-
pulsant l’educació, la cultura i la comuni-
tat com a eixos estratègics de ciutat.

A més de conèixer alguns dels 70 pro-
jectes d’aquest programa, la ciutadania 
hi podrà descobrir els cinc eixos en què 
s’articula: l’educació en les arts, el fo-
ment de la lectura, l’impuls de l’anglès, 
el coneixement de la ciutat i la promo-
ció del saber científic, tècnic i digital. Qui 

visiti l’estand podrà fer-se una foto amb 
alguns elements característics de cadas-
cun d’aquests cinc eixos. 

A la Mostra d’Entitats hi participaran 
molts col·lectius implicats amb IntersEC-
Cions i que ho visibilitzaran amb un dis-
tintiu específic ❧

Feu-vos una foto amb la família a l’estand municipal i creeu un gran mosaic comunitari!
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PUBLICITAT
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Relació expositors 2019
[ INFORMACIÓ/ORGANITZACIÓ 46a FIRA 
AVÍCOLA DE LA RAÇA PRAT
[ EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES
[ EL PRAT RÀDIO / ELPRAT.TV
[ FORMATGES IDIAZÁBAL
[ IBÉRICOS ESENCIAS EXTREMEÑAS
[ PRODUCTOS DE GALICIA – ROSMAR 
[ ARTES MARCIALES MUGENDO PRAT
[ C. EXTREMEÑO RUTA DE LA PLATA
[ CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ DEL 
PRAT DE LLOBREGAT 
[ DOLCET NOR – LLAMINADURES I 
JOGUINES 
[ EL POTI EL PRAT COMUNICA

[ EL PRAT EMPRÈN – CPE  
[ EL PRAT EMPRESARIAL 
[ ESCOLA INFANTIL EL JARDINET 
[ GROCASA 
[ LA FUNDACIÓ RUBRICATUS – TESIPRAT
[ L’ESPIGOLADOR 
[ MERCAT MUNICIPAL – MERCATS DEL PRAT 
[ NO+VELLO
[ QUESERÍAS ROSILLO
[ REFORMAS PACO RONDAN 
[ REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE 
CATALUNYA – RACC
[ SERVICLIMA 
[ S’ORATGE  DE MENORCA

[ THERMOMIX
[ TORRONS VICENS D’AGRAMUNT

EXTERIOR 
[ ASSOCIACIÓ CRIADORS POLLASTRE IGP
[ CARXOFA PRAT
[ CONSELL REGULADOR IGP POLLASTRE I  
CAPÓ DEL PRAT
[ CRESTES DEL PRAT 
[ EL PRAT RÀDIO 91.6/FM – ELPRAT.TV
[ ESPAI MUNICIPAL 
[ FINCA DE LA MARINA 
[ PORTA DEL DELTA
[ TURISME DEL BAIX LLOBREGAT

32a Mostra Comercial

La 32a Mostra Comercial de la Fira Aví-
cola del Prat ocuparà un pavelló de més 
de 1.000 m2 situat a l’accés al recinte fi-
ral de La Ricarda. La mostra, de caràcter 
multisectorial, acollirà diferents sectors 
d’activitat econòmica, amb la participa-
ció del comerç local i les associacions 
de comerciants i empresarials del Prat i 

també d’altres empreses comercials i de 
serveis que ofereixen una àmplia gam-
ma de productes i serveis. 

A la Mostra Comercial trobarem un 
ampli sector d’alimentació de qualitat,  
productes d’origen, embotits, anxo-
ves, salaons, formatges artesans, mel...; 
un sector d’activitat econòmica amb 

Comerç i artesans locals, alimentació d’origen i serveis

presència del comerç local, el Consell 
Municipal del Comerç, els mercats del 
Prat, l’estand del pollastre Pota Blava i la 
carxofa Prat, els emprenedors i empre-
nedores del municipi i les associacions 
de comerç i entitats empresarials. 

Com l’any passat, al davant de la faça-
na principal de La Ricarda trobarem el 
tradicional sector de parades que acull 
més de 90 venedors de productes ali-
mentaris artesanals d’origen català, 
gallec, extremeny... amb una gran diver-
sitat de productes agroalimentaris de 
qualitat ❧


