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La 48a Fira Avícola
del Prat 2021 està
dissenyada perquè
compleixi tots
els requeriments
establerts per les
autoritats sanitàries.

INDICACIONS
D’ACCÉS ALS
RECINTES

Protocol i
recomanacions
covid

S’ha treballat considerant propiciar el
retrobament de la ciutadania:

1

Controlar l’aforament del recinte firal i dels espais
interiors amb personal de control d’accés.

2

Informar de les mesures de compliment i respectar les indicacions
del personal de suport i dels informadors gestors covid.

3

Gaudir de forma segura de les mostres i exposicions,
els mercadets i les activitats festives i relacionals.

4

Mantenir una ventilació adequada als espais interiors.

Ús obligatori de la mascareta dins del recinte
firal, tant als espais interiors com exteriors.
Cal mantenir sempre la distància de
seguretat d’1,5 m sempre que sigui possible.
Fer servir gel hidroalcohòlic per a la
higiene de mans en els accessos.
Respectar les indicacions del personal de
control d’accés a les entrades i mantenir l’espera
quan no es pugui accedir als espais.

Fem entre
tots i totes

¡una Fira
segura!

Evitar les aglomeracions, mantenint
l’espera per accedir quan sigui necessari
i seguir les indicacions del personal
responsable i gestors covid.
No es pot menjar ni beure a l’exterior ni fumar
als espais interiors del recinte firal.
Només es podrà menjar als espais adaptats,
a les taules i cadires i terrasses.

ni
iar en funció del que determi
Aquestes mesures poden var
t.
l’autoritat sanitària competen

en cada moment

#AlPratEnsCuidem

P

er fi, ens podrem retrobar a la Fira!
Conclou així un any en què hem
treballat de valent per reprendre el
pols vibrant del nostre lloc al món.
L’anterior edició de la Fira va haver
de ser totalment virtual a causa de
la covid. Poques setmanes després arribaven les
primeres vacunes a la ciutat. Unes vacunes que han
permès que, amb tota la prudència i les mesures de
seguretat sanitària pertinents, i sense abaixar mai
la guàrdia, haguem pogut anar recuperant la vida
ciutadana. Durant l’estiu, una programació cultural
excepcional va permetre retrobar-nos a places i carrers. Al setembre, la Festa Major ens va brindar una
nova oportunitat. Ara, per fi, podrem tornar a veure
els nostres Pota Blava a la Fira Avícola, podrem retrobar-nos a la Mostra d’Entitats i podrem tornar a gaudir de la nostra gastronomia a l’Espai Gastronòmic.
Conclourem així un any que ha estat marcat
per les vacunes contra l’epidèmia, però també per
l’amenaça a l’espai natural protegit de la Ricarda. Un
any en què tots els grups polítics de l’Ajuntament,
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entitats i ciutadania hem alçat la veu davant de la
pretensió d’ampliar l’aeroport per sobre dels límits
acordats i consensuats en el seu dia tot destruint
aquest paratge.
Hem salvat, de moment, la Ricarda. I ara cal donar-la a conèixer. La Fira ens brindarà una ocasió per
fer-ho, a través d’una tecnologia que ens permetrà
endinsar-nos de forma virtual en aquest espai sorprenent. També suposarà una ocasió per defensar,
davant d’aquelles veus que propugnaven la destrucció dels espais protegits amb el pretext de que això
generaria riquesa, que la millor forma de promoure
la prosperitat i el benestar és preservar-los. Perquè
la gent del Prat, la gent del fang, la seva pagesia,
els seus i les seves gastrònomes, les seves entitats...
hem estat capaços de desenvolupar, sobre el nostre
delta, i esmerçant-hi tot el nostre treball i capacitat
d’innovació, la comunitat vibrant, activa, solidària i
orgullosa que, els propers 17, 18 i 19 de desembre,
es donarà cita a la Granja de la Ricarda.
Ens retrobem a la Fira!

Ens retrobem a la Fira,
ens retrobem a la Granja
de la Ricarda!

¡P

or fin, nos podremos reencontrar en
la Fira!
Concluye así un año en el que hemos trabajado duro para reanudar
el pulso vibrante de nuestro lugar
en el mundo. La anterior edición de
la Fira tuvo que ser totalmente virtual debido a la
covid. Pocas semanas después llegaban las primeras vacunas a la ciudad, que han permitido que, con
toda la prudencia y medidas de seguridad sanitaria
pertinentes, y sin bajar la guardia, hayamos podido
ir recuperando la vida ciudadana. Durante el verano, una programación cultural excepcional permitió
reencontrarnos en plazas y calles. En septiembre, la
Fiesta Mayor nos brindó una nueva oportunidad.
Ahora, por fin, podremos volver a ver nuestros Pota
Blava en la Fira Avícola, podremos reencontrarnos
en la Mostra d’Entitats y podremos volver a disfrutar
de nuestra gastronomía en el Espai Gastronòmic.
Concluiremos así un año marcado por las vacunas
contra la epidemia, pero también por la amenaza al
espacio natural protegido de La Ricarda. Un año en
el que todos los grupos políticos del Ayuntamiento,

entidades y ciudadanía hemos levantado la voz ante
la pretensión de ampliar el aeropuerto por encima
de los límites acordados y consensuados en su día
destruyendo este paraje.
Hemos salvado, de momento, LaRicarda. Y ahora
es necesario darla a conocer. La Fira nos brindará
una ocasión para hacerlo, a través de una tecnología
que nos permitirá adentrarnos de forma virtual en
este sorprendente espacio. También supondrá una
ocasión para defender, frente a aquellas voces que
propugnaban la destrucción de los espacios protegidos con el pretexto de que ello generaría riqueza, que la mejor forma de promover la prosperidad
y el bienestar es preservarlos. Porque la gente de El
Prat, la gent del fang, su campesinado, sus y sus gastrónomas, sus entidades... hemos sido capaces de
desarrollar, sobre nuestro delta, y empleando todo
nuestro trabajo y capacidad de innovación, la comunidad vibrante, activa, solidaria y orgullosa que, los
próximos 17, 18 y 19 de diciembre, se dará cita en la
Granja de la Ricarda.
¡Nos reencontramos en la Fira!
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La preservació
del Pota Blava
necessita
un relleu
generacional
L’Associació de Criadors de Pollastre i Capó
del Prat volem compartir i celebrar amb
tothom la Fira Avícola, de la qual, malauradament, l’any passat no vam poder gaudir de manera presencial a causa de la crisi
sanitària. Durant aquest temps, hem estat
treballant i preparant la nostra fira i mantenint l’activitat per tal de presentar-hi
els millors exemplars d’aviram Pota Blava
dels nostres galliners. Aquesta tasca l’hem
pogut mantenir i tirar endavant amb el suport de l’Ajuntament del Prat, però l’hem
vist compromesa per la necessitat d’un
relleu generacional que permeti afrontar
el futur i continuar la feina de preservació

de l’aviram del Prat. Des d’aquestes línies
volem fer una crida d’atenció per tal de renovar amb persones més joves la nostra
tasca. Els volem transmetre el nostre coneixement i experiència. La seva il·lusió ha
de ser el motor per tirar endavant molts
anys més, tot desenvolupant projectes i
difonent la raça autòctona de l’aviram del
municipi, que cal protegir perquè és una
de les aus rústiques en perill d’extinció.
Des dels cicles formatius agraris i des d’escoles com l’Escola Benviure, que manté

un programa educatiu amb gallines Pota
Blava, es podrà seguir avançant.
Actualment, als galliners de l’Associació
mantenim un ramat d’exemplars d’aus
Pota Blava, de diferents edats, que participen en el Llibre Genealògic de la Raça
Prat, de gran qualitat. Aquest és un projecte que pot marcar el futur de la cria i
preservació de la raça Prat.

Aquest 2021, s’ha consolidat el creixement comercial de la Cooperativa. Prova
d’això és que s’ha iniciat la primera temporada de convivència als nostres camps i
botigues de la nostra Carxofa Prat amb una
nova varietat de carxofa, la Green Queen.
A la Fira us la mostrarem i podreu tastar-la,
i us n’explicarem les propietats i en què es
diferencia de la varietat tradicional.

I, per descomptat, els Amics dels Cavalls
del Prat ens faran recordar l’esplendor de
la pagesia al nostre poble en el passat amb
la seva mostra de carros, eines i animals.
La Fira és una excel·lent forma de recordar
que el Prat sempre ha estat lligat a l’agricultura. Us hi esperem!

Associació de Criadors
de la Raça Prat

Presentem una
nova varietat
de carxofa a la
Fira Avícola
Aquesta edició de la Fira és molt especial
per diversos motius. Primer, perquè sortim
d’una pandèmia que ens va impedir celebrar de forma presencial l’edició de l’any
passat. La crisi sanitària va demostrar la
importància del nostre sector, que va esdevenir essencial, a una ciutadania amb
la qual tenim ganes d’interactuar a la Fira.
Volem que les pratenques i els pratencs
descobreixin l’activitat agrícola del municipi i gaudeixin dels productes locals.
Aquesta Fira també és especial perquè és
la primera després de la lluita contra l’ampliació de l’aeroport. Nosaltres sempre vam
mostrar rebuig cap a aquest projecte que
posava en risc els espais agrícoles i naturals
del municipi. Estem agraïts a la ciutadania,
que ens va donar suport en la nostra lluita i
es va mobilitzar per aturar l’ampliació.

Cooperativa Agrícola del Prat
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Núria Inés: “Jo he
marxat i he enyorat
el Prat, així que ara
el reivindico molt”.

tes d’aquests “protocòmics” perquè fa uns
segles era la cultura més accessible per a la
gent comuna. La Fira Avícola em remet també a cultura rural, fires de bestiar i tradició,
i vaig pensar que era adient construir l’auca de la vida d’un Pota Blava, una col·lecció
de rajoles “d’oficis de ciutat” (per a la Mostra
d’Entitats) i una col·lecció de plats amb pollastres i carxofes per a l’Espai Gastronòmic.
És un cartell especial, perquè
l’original l’has fet amb rajoles.

Tinta Fina,

autora del cartell de la 48a Fira Avícola

“M’interessen les auques,
que vindrien a ser la
gènesi del còmic”
Ja fa uns anys que el cartell de la Fira Avícola és un altre “producte quilòmetre zero”.
Enguany és obra d’una artista local, la Tinta
Fina, nom artístic de Núria Inés (1987). Actualment combina les arts visuals amb la
relatoria gràfica i l’educació. És artista resident a La Escocesa; ha participat en la darrera Biennal d’aArt Jove de Buenos Aires; ha
editat un còmic: La importancia de ser rosa,
amb guió de M. Ángel Blanca, i en prepara
un altre, en conjunt amb cinc il·lustradores
més sobre els testimonis de maternitat de
sis padrines de Lleida.

també, així que “conec” el Prat des de sempre. Estic molt vinculada a la cultura i les
entitats locals: soc “profe” a l’Escola d’Arts
Visuals, he estat molts anys als tallers joves
del Teatre Kaddish i he participat en festivals com el #4raons. Amb un grup d’amics
i artistes locals tenim el Colectivo Julio, per
reivindicar l’obra d’en Julio Julián, un artista
outsider-cañí pratenc. Tinc un col·lega que
diu que per considerar-te realment pratenc
hi has d’haver renunciat almenys un cop, i jo
he marxat i me n’he enyorat, així que ara el
reivindico molt.

Com definiries la teva activitat i la
teva obra?

Per fer el cartell de la 48a Fira
Avícola t’has inspirat en l’artesania
de la rajola. Per què?

Em presento com a artista visual, relatora i
educadora. La meva intenció, però, sempre
és la de treballar des del còmic expandit i les
accions, és a dir, amb les eines que em faciliten el dibuix, el testimoni i la narració.
Quina és la teva relació, personal i
creativa, amb la ciutat?

Soc d’aquí i la meitat de la meva família

En molts projectes hi bolco interessos personals; és el cas del cartell de la Fira Avícola.
Porto un temps interessant-me per les quines, auques i produccions tradicionals que
vindrien a ser la gènesi del còmic en la cultura popular. Moltes de les imatges i icones
que té la rajoleria tradicional d’oficis, o en
plats amb animalons i escenes, eren extre-

Vaig voler fer el cartell amb rajoles, realment, per passar-m’ho bé... encara que sí,
ha tingut el seu intríngulis. Em fascinen
els personatges de la imatgeria tradicional
que semblen com mal fets, malgirbats o de
traços supersintètics. M’agraden molt sobretot els pardals, conills i fruites que hi ha a les
ceràmiques utilitàries catalanes i granadines. Fent el cartell, he passat per algunes fases de desesperació que m’han fet entendre
per què les ceràmiques tradicionals són com
són: l’esmalt es comporta diferent que altres
pintures, la pintura ha de comptar amb un
temps d’assecat i d’enfornat… I per què els
traços sintètics de la rajoleria tradicional són
així?: perquè han de ser així per ser funcionals en un taller de produccions de molta
tirada. He acabat el projecte amb ganes
d’aprendre’n més i entenent el perquè de
les formes de la ceràmica antiga.
Què en destaques, dels elements
del cartell?

Doncs a mi m’agraden molt els animalons
que he fet a les rajoles de la vida del Pota
Blava, sobretot les gallines, pollets i capons.
Sempre queden amagats darrere del gran
protagonista i els en volia fer menció: el gall
sense la gallina no és res, i els capons potser
no tenen cresta però són guapíssims igual.
També volia fer-hi una menció de la part rural del Prat, amb la vista dels camps i corrals,
perquè crec que és quelcom que cal reivindicar i cuidar. Finalment, hi volia incloure
gent perquè tenim aquesta cosa identitària
que les potablaves som totes les que vivim
al Prat.

Bertran Cazorla
A elprat.tv trobareu un vídeo
sobre la presentació del cartell
de la Fira Avícola d’enguany.
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L

a crisi sanitària provocada per la pandèmia de
covid-19 ens va obligar
a abandonar la presencialitat a la 47a
Fira Avícola, celebrada el 2020. Enguany,
però, dos anys després de la darrera edició presencial d’aquest esdeveniment tan
important del nostre municipi, les pratenques i els pratencs ens retrobarem de nou,
els dies 17, 18 i 19 de desembre, al recinte
de la Fira de la Granja de la Ricarda. Allà
celebrarem la 48a Fira Avícola de la Raça
Prat, ara que, a poc a poc, anem recuperant la normalitat i la participació i la vida
ciutadanes.

Un indret segur i accessible
L’equipament de la Granja de la Ricarda,
garanteix la celebració d’una Fira que respecti les normes sanitàries i sigui segura
(consulteu la pàgina 2 d’aquesta revista).

Exposició fotogràfica
de David Airob
A l’accés al recinte de la Granja de la Ricarda, a la carretera de la Platja, trobarem l’exposició del fotoperiodista David Airob sobre la pandèmia a la nostra ciutat, “Hores
(tristes) de Prat”, una mostra centrada en
el difícil 2020, però que posa una mirada
d’esperança, per mitjà d’escenes quotidianes, en la resiliència de la ciutadania per
tirar endavant en un moment complicat.

Els valors de la Fira
Els valors de la Fira Avícola del Prat, que
manté la vocació d’innovar, són l’orgull i la
identitat de les pratenques i els pratencs,
la tradició de la pagesia i de les criadores
i els criadors, la reivindicació de la qualitat
del producte local, les entitats ciutadanes
i les persones i la promoció i el foment de
l’activitat econòmica local, el comerç i les
empreses del territori.

Una fira compromesa
amb la sostenibilitat
La Fira Avícola està compromesa amb
l’alimentació sostenible, tan necessària

48a Fira Avícola
de la Raça Prat,
un espai per al
retrobament
ciutadà
per enfortir les economies locals i millorar la salut de les persones. Aquest 2021,
Barcelona i l’àrea metropolitana han estat la Capital de l’Alimentació Sostenible.
La capital catalana, els mercats de la qual
reben molts productes agrícoles del Parc
Agrari del Baix Llobregat, ha volgut aprofitar aquesta oportunitat per avançar en la
consecució de quatre objectius que nosaltres també volem assolir: impulsar dietes
més saludables i sostenibles, generar més
oportunitats econòmiques per als sectors
de proximitat, combatre l’emergència
climàtica i generar resiliència davant els
riscos globals i les desigualtats socials.
La fira d’aquest any comptarà amb show
cookings (cuina en viu) basats en la gastronomia sostenible.

Espai Gastronòmic Pota
Blava i Mostra de Vins
Per descomptat, la gastronomia Pota Blava
hi estarà molt present, i també la Carxofa
Prat, vinculades a una cuina fonamentada
en els productes locals del Parc Agrari del
Baix Llobregat. A l’Espai Gastronòmic es
podrà degustar una àmplia oferta culinària
de tapes i platets Pota Blava de la restauració local. També s’hi faran els esmorzars de
pagès, als matins de dissabte i diumenge;
una proposta de menú Pota Blava durant
el cap de setmana als restaurants de la ciutat adherits al Menú de Fira, i l’oferta take
away Pota Blava per consumir a casa.
Com a novetat, enguany trobarem a
l’Espai Gastronòmic la 1a Mostra de Vins,
amb participació dels cellers locals, on es
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podran tastar vins i maridar-los amb una
oferta gastronòmica de qualitat.

Un cap de setmana
ple d’activitats
Com cada any, la Fira comptarà amb el Mercat de Pagès, que s’hi instal·larà el diumenge; tallers de tota mena, també per als més
petits de la família; exhibicions i actuacions
musicals, i cultura popular i artesania local.
Recordem que la Fira de l’Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat, que
s’havia fet sempre en el marc de la Fira Avícola, s’ha traslladat al mes de maig.
Mireu l’agenda que trobareu a les pàgines finals d’aquesta revista per descobrir
totes les activitats de la 48a Fira Avícola de
la Raça Prat.
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Gairebé un centenar
d’associacions a la 19a
Mostra d’Entitats
Aquesta edició estarà
marcada per la recuperació
de l’espai de trobada del
teixit associatiu, després
de la cancel·lació de la
darrera edició, l’any 2020,
a causa de la pandèmia

L

a 19a Mostra d’Entitats
del Prat tindrà lloc els dies
17, 18 i 19 de desembre
del 2021, en el marc de la Fira Avícola.
Enguany, la Mostra reunirà més de 90
associacions socials, esportives i culturals de la ciutat, així com la representació
d’alguns consells i projectes municipals.
Totes elles s’hi retrobaran, després d’un
any molt marcat per la pandèmia de la covid-19, amb l’objectiu de donar a conèixer
als pratencs i les pratenques la seva tasca.
La Mostra és l’oportunitat per conèixer
de primera mà el gran i divers teixit associatiu que ofereix la ciutat. La Granja de la
Ricarda acollirà estands de les diferents
entitats, que també hi organitzaran un
munt d’activitats (consulteu-ne el programa a les pàgines finals d’aquesta revista).
Més de 30 activitats
Durant el cap de setmana de la Mostra, les
entitats duran a terme activitats en diferents formats i espais, de tipus esportiu, de
dansa i de cultura popular, amb l’objectiu
de fer visible la feina que realitzen en el
dia a dia.
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Associacions participants a la
Mostra d’Entitats 2021
Entitats

y Asociación Acompañando en la Diversidad
https://asociacionacompanandoenladiversidad.wordpress.com/
y Agrupació Ciclista Prat http://acprat.blogspot.com/
y Agrupació Fotogràfica Prat http://www.afprat.org/
y Al Son Morocco https://alsonmorocco.org/
y Amics de la Sardana http://www.amicsdelasardana.cat/
y Amics del Prat https://www.amicsdelprat.cat/
y Asociación Casa Andalucía del Prat
y Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7
http://contralamuertesubita.org/
y Asociación hip hop Prat Úrsula Rilo http://www.ursularilo.com/ursularilo/ursula-rilo/
y Associació Celíacs de Catalunya http://www.celiacscatalunya.org/
y Associació de Familiars de Malalts d’ Alzheimer del Baix Llobregat (AFA)
https://afabaix.org/es/
y Associació Esportiva Bàsquet Pratenc https://www.basquetcatala.cat/club/243
y Associació Esportiva Prat https://www.aeprat.com/
y Associació Esportiva Rítmica Prat Cor Blau https://www.ritmicaprat.com/
y Associació Esportiva Sporting Alcalà Prat
y ASSOCIACIÓ ETERNAL DANCE DISTRICT
y Associació Gegantera Recreativa el Prat
https://www.elprat.cat/cultura/associacio-gegantera-recreativa-del-prat
y Associació L’Atòmica
y Associació Mayimbe de Ball i Benestar
y Associació SaóPrat www.saoprat.net
y Associació Shinboku Ohkami https://genbukan.es/centros/el-prat-de-llobregat/
y Atlètic Prat Delta Club de Futbol
y Beat Urban
y Canaricultores el Prat www.acelprat.com
y Càritas El Prat https://www.caritassantfeliu.cat/
y Castellers del Prat de Llobregat http://www.castellersdelprat.cat/
y Centre d’Activitats Subaquàtiques el Prat http://www.casep.es/
y Centre de Promoció Social Francesc Palau http://cpsfrancescpalau.cat/
y Centro Cultural Andaluz Casa de Cádiz del Prat
https://www.casadecadizdelprat.com/
y Centro Cultural Casa de Sevilla del Prat
y Centro Extremeño Ruta de la Plata
y CETCOM https://www.cetcom.es/
y Club Bàsquet Prat http://cbprat.cat/
y Club de Patinatge de Velocitat el Prat de Llobregat
y Club Esportiu Rítmica Pratenc https://www.cerpratenc.es/
y Club Esportiu Triplay Prat https://www.triplayprat.com/
y Club Hoquei Prat https://es.clubhoqueiprat.com/
y Club Natació Prat https://cnprat.cat/
y Club Patí Ciutat del Prat
y Club Patinatge Artístic Sagnier
y Cofradía Jesús Crucificado y N. S. de los Dolores
y Colla Dansaire Picacrestes http://picacrestes.blogspot.com/
y Colla de Diables del Prat http://www.colladediablesdelprat.cat/
y Cookingruprat
y Creu Roja El Prat https://www2.cruzroja.es/
y Disprat-Lleure https://www.dispratlleure.org/
y El Nus https://elnus.cat/
y Escacs Prat http://clubescacselprat.blogspot.com/
y Federació Catalana de Vela https://www.vela.cat/
y Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya http://www.fpac.org/fpac/
y Fundació Pau i Solidaritat https://pauisolidaritat.pv.ccoo.es/
y Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai) fundesplai.org
y La Fundació Rubricatus https://rubricatus.org/
y La Noria Teatre https://lanoriateatre.weebly.com/
y Penya 5’4 %

y Permacultura ATTA www.atta.es
y Pratenc Associació d’Atletisme https://pratencaa.net/
y Pratum
y Puntaires del Prat https://www.elprat.cat/cultura/centre-civic-sant-jordi-ribera-baixa
y Rítmica Prat www.ritmicaprat.com
y SamiraPrat
y Societat Coral Recreativa Lo Llobregat de les Flors
y Unió Excursionista El Prat www.ueprat.com
y Vikings Vòlei Prat www.voleiprat.com

AFA i AMPA

y AMPA GALILEO GALIEI https://agora.xtec.cat/ceipgalileogalilei/
y AFA ESCOLA DEL PARC
y AFA ESCOLA BERNAT METGE https://agora.xtec.cat/escola-bernatmetgeelprat/
y AMPA ESCOLA CHARLES DARWIN
https://agora.xtec.cat/escolacharlesdarwin/categoria/ampa/
y AMPA ESCOLA H JOSEP TARRADELLAS https://agora.xtec.cat/ceiptarra/
https://www.ampatarradellas.org/
y AFA INSTITUT ESCOLA PEPA COLOMER https://www.afaiepepacolomer.com/
y AFA ESCOLA RAMON LLULL https://www.facebook.com/ampaescolaramonllullprat
y AMPA INSTITUT BALDIRI GUILERA
https://agora.xtec.cat/ies-baldiri/categoria/ampa/
y AMPA INSTITUT ESTANY DE LA RICARDA
https://agora.xtec.cat/iesestany/categoria/ampa/
y AMPA INSTITUT RIBERA BAIXA https://www.ampainstitutriberabaixa.com/
y AMPA INSTITUT SALVADOR DALÍ https://agora.xtec.cat/iesdali/ampa/
y AMPA MARE DE DÉU DEL CARME https://www.ampacolecarme.org/
y AMPA LA SEDA http://www.colelaseda.com/
y AMPA NTRA. SRA. DEL MAR http://www.nostrasenyoradelmar.com/ampa
y AFA INSTITUT ESCOLA DEL PRAT https://agora.xtec.cat/iedelprat/families/ampa/
y AFA ESCOLA JACINT VERDAGUER https://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/
y AFA ESCOLA JOAN MARAGALL
http://agora.xtec.cat/ceipjoanmaragall/categoria/ampa
y AFA ESCOLA SANT JAUME
https://agora.xtec.cat/escsantjaume-elprat/categoria/ampa/
y AFA INSTITUT EL PRAT DE LLOBREGAT 2019
https://agora.xtec.cat/inselprat/categoria/afa/

Associacions Veïnals

y Associació de Veïns i Veïnes Sant Jordi – Ribera Baixa
https://avvsantjordiriberabaixa.wordpress.com/
y Associació de Veïns i Veïnes de la Barceloneta
y Associació de Veïns i Veïnes San Cosme i San Damián
y Associació de Veïns i Veïnes Llevant
y Associació de Veïns i Veïnes La Granja https://www.avvlagranja.es
y Associació de Veïns i Veïnes Nucli Antic
y Associació de Veïns i Veïnes Jardins de la Pau

Consells, projectes municipals i altres

y Consell dels Infants del Prat
https://www.elprat.cat/educacio/participacio/consell-dels-infants
y CONSELL DE LES AMPA i LES AFA
https://www.elprat.cat/educacio/activitats-educatives/suport-i-dinamitzacio-de-lesampaafa-2
y HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE https://bellvitgehospital.cat/ca/inici
y PRATICIPA
https://www.elprat.cat/persones/participacio-ciutadana/praticipa-el-joc-participatiude-la-ciutat
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A

questa nova edició
del Praticipa, el joc
participatiu de la
Mostra d’Entitats, s’adequarà a les mesures covid, amb jocs i dinàmiques adaptades a la situació actual. Per aquest motiu,
hi haurà un espai dedicat exclusivament
al Praticipa, de manera que els i les més
petites de cada casa puguin jugar-hi en
grups reduïts i controlats.
Drets dels infants i adolescents
La proposta del Praticipa 2021 se centra
en la cerca i descoberta dels drets dels
infants i adolescents, així com dels reptes
que fixa el PLIA (Pla Local per a la Infància i l’Adolescència del Prat) a través d’un
circuit ordenat de jocs de pistes i endevinalles, perquè la cerca d’aquests drets dels
infants i adolescents esdevingui una realitat impossible.
Aconseguiu un regal!
L’horari del Praticipa es manté com en anteriors edicions: dissabte de 16.30 a 20 h i
diumenge d’11 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h.
Si mai t’has plantejat ser agent secret ara
et pots posar a prova. Apropa’t al Praticipa,
cerca i descobreix els teus drets i aconsegueix el teu regal!

Praticipa 2021:
Missió Impossible!

L’

L’estand municipal
ens convida a
una experiència
immersiva a l’estany
de la Ricarda

estand municipal de
la Fira Avícola ens
proposarà enguany
una experiència immersiva a l’espai natural de l’estany de la Ricarda, un indret que
darrerament s’ha vist amenaçat per la intenció d’Aena d’allargar la tercera pista de
l’aeroport.
Quan entrem a l’estand ens sentirem
com si estiguéssim a la Ricarda, envoltats
de natura. Això serà possible gràcies a una
tecnologia creada, patentada i fabricada a
Catalunya.

La volem conèixer
La Ricarda és un dels paratges més insòlits
i desconeguts del nostre delta. Ara que
l’hem salvat de la destrucció, la tecnologia ens permetrà descobrir-ne els racons
i conèixer-la millor.
L’estand municipal reivindica els espais
naturals protegits i tota la riquesa i benestar que generen gràcies al talent i el dinamisme de la gent del Prat, de la gent del
fang.

Sorteig de deu àpats
per a dues persones
Si visitem l’estand municipal podrem participar en
el sorteig de deu àpats per a dues persones durant
el proper Març Gastronòmic. Voleu participar-hi?
Apropeu-vos a l’estand i descobriu com fer-ho!
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Espai
Gastronòmic,
delícies de
Pota Blava i
Carxofa Prat

E

n aquesta edició de la
Fira Avícola, també torna l’Espai Gastronòmic,
organitzat per l’Associació Gastronomia i
Turisme (AGT) i l’Ajuntament del Prat.
L’oferta gastronòmica, que aposta per la
sostenibilitat, es basa en platillos de pollastre Pota Blava i Carxofa Prat. El segell de la
restauració local hi estarà present, ja que
vuit restauradors del municipi s’encarregaran d’elaborar les degustacions. Els participants són: el Bar del Mercat Municipal,
El Regust, Granja Torres, La Capsa, La Masia
Sánchez Casal, La Rostisseria, Lola Brunch i
Talcomado.
S’hi manté el menú del Consell Regulador Raça Prat i el take away Pota Blava,
així com l’esmorzar de pagès, clàssics de
la Fira Avícola. Bon profit!
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Rul·lo de
Pota Blava
i botifarra
ecològica,
cremós
de patata
i prunes
al vermut
Tarrida

Recepta de la xef Susana
Aragón, del CèNTRICgastro.

Elaboració

Ingredients (per a 4 persones)
y 4 pits de Pota Blava
desossats
y 200 g de botifarra ecològica
y 16 prunes
y 1 ceba
y 1 pastanaga

y 2 carxofes Prat
y 50 gr de mantega
y 1 got de vi ranci
y 1 got de vermut Tarrida
y All, llorer, sal i oli d’oliva
verge extra

1. Preparem uns rul·los amb els pits i la
botifarra. Els enfarinem i els fregim. Els
fiquem al forn durant 1 hora a 140º.
2. Preparem el suc del rostit amb els
ossos, la ceba, la pastanaga, all, llorer i el
vi ranci. Una vegada reduït en demi-glacé,
hi salsem els rul·los i els fiquem 20 minuts
al forn a 180º.

48a

4. Tallem els rul·los i els guarnim amb les
prunes al vermut Tarrida. Els acompanyem
amb unes carxofes Prat fregides.
Bon profit!

Punts de venda

FIRA AVÍCOLA
2021
Relació de pagesos/es del
Prat que participen a la Fira
Pagesos/es i ramaders/es
y Xavier Oliva Peris
y Andrea Segú Cortés
y Montserrat Peris Palau
y Montserrat Oliva Peris
y Josep Piñol i Tarrida
y Pau i Pep Piñol i Ribas
y Valentina Guisado i Arnaltes
y Damià Sanfeliu Guisado
y Jordi Sanfeliu Guisado
y José Luis Martínez
y Agustí García Segovia
y Miquel Raventós

3. Fem la guarnició amb les prunes,
la ceba tendra i la mantega durant 20
minuts. Hi afegim el vermut i ho cuinem
durant 10 minuts més.

Masies
Ca l’Isidro del Fernando
Ca l’Isidro del Fernando
Ca l’Isidro del Fernando
Ca l’Isidro del Fernando
Cal Piñol
Cal Piñol
Cal Mià
Cal Mià
Cal Mià
La Ricarda
Cal Santafé
Miquel Raventós

Llocs on habitualment es pot comprar Pollastre i Capó del Prat
y Polleria de la Granja Torres. Mercat municipal, parada 12		
Tel. 934 785 427
y Polleria Mercè. Mercat municipal, parada 11			
Tel. 676 830 820
y Polleria Antonia. Mercat municipal, parada 9			
Tel. 644 537 783
y El Porcho. Carretera de la Marina, 24				
Tel. 933 789 244
y Antonia Martos. Mercat de la plaça Blanes, parada 48		
Tel. 610 000 586
y Encarna. Mercat Remolar, parada 24				
Tel. 933 707 421
y Ana López. Mercat Remolar, parada 38				
Tel. 933 707 421
y A la Fira Avícola, a l’estand del Consell Regulador del Pollastre i Capó del Prat.
y Visiteu el nou lloc web www.pollastredelprat.org

Principals criadors/es del Prat
Criadors/es
y Valentina Guisado i Arnaltes
y Montse Torres Torres
y Joan Vives i Balletbó
y Ana Vives Asensio
y Ma. Teresa Malet Sabadell
y Joan Salom Sanfeliu
y Ma.José Sanfeliu Balaguer
y Antonio Escuín Blanco
y Rafael Montané
y Joan Pujals i Portillo
y Escola Benviure (Sant Boi de Llobregat)
y Associació de Criadors www.pollastredelprat.com

Masies
Cal Mià
Granja Avícola Torres
Cal Roc
Cal Roc
Cal Malet
Cal Salom
Cal Mià
Cal Pati
Cal Ramonet del Nara
Cal Senyoret
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La miel es uno de los
productos con más
tradición en el sector
agroalimentario
de la Feria.

cha y de Galicia; productos ibéricos de Guijuelo (Salamanca), o quesos de Idiazábal
(Euskadi), entre muchos otros ejemplos.
Pollo, capón y alcachofa
de kilómetro cero

Una ocasión para comprar
productos agroalimentarios
de calidad
La Feria contará con un sector destinado
a la venta de productos agroalimentarios
artesanales de calidad: embutidos catala-

nes de Planoles, Lluçanès y la Garrotxa; anchoas de Palamós; quesos y sobrasada de
Menorca; alimentos de Castilla – La Man-

En este espacio también encontraremos
los stands de la IGP Pollastre i Capó del
Prat y de la Cooperativa Agrícola, donde
podremos comprar el Pota Blava y otros
productos emblemáticos de nuestro municipio, como la Carxofa Prat.
Alimentación sostenible de
la mano de Fundesplai
La fundación Fundesplai también tendrá
un stand en este sector de la Feria Avícola, donde promoverá la alimentación sostenible y saludable, uno de los objetivos
fijados este año por Barcelona, Capital de
la Alimentación Sostenible.

Un lloc de
trobada entre
ciutadania i
empreses
Aquest any, com a novetat, la Fira incorpora una nova mostra a càrrec del Prat Economia. Es tracta d’un espai, ubicat dins d’una
carpa exterior, on compartirem la projecció
de l’activitat econòmica del municipi i el
seu impacte al territori a través del treball
conjunt de l’Ajuntament i les empreses per
tal de promoure la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
de l’Agenda 2030. Comptarem amb la participació de l’associació El Prat Empresarial
i d’un conjunt d’empreses del municipi.
Els ODS en els quals es centrarà la mostra són els vinculats a temàtiques relacionades amb la sostenibilitat, la formació i
ocupació de qualitat i la igualtat de gènere. Se celebraran diverses taules rodones
de debat en format públic i obert que serviran per donar a conèixer la Formació Professional Dual i presentar el programa Al
Prat Igualem. També hi haurà un photocall

Naus del sector industrial
Estruch. A l’esquerra, Centre
de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament.

on podreu participar publicant les vostres
imatges a les xarxes socials amb els hashtags #elprateconomia i #elpratODS i
etiquetant a @elprateconomia. També
s’hi presentarà la recentment estrenada

Oficina de Polígons, una nova eina de treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic que té com a finalitat impulsar l’activitat econòmica i dinamitzar el mercat de
treball del municipi.
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Restaurantes
participantes
en el Menú
de Fira
RÚSTIC

Una decena de
restaurantes nos
ofrecen el
Menú de Fira

933 701 403
C/ Castella, 33
virgilio@rusticrestaurant.com

CASA GUIJARRO
933 794 155
Passatge Felip Trapero, 11
antonio@casaguijarro.com

CATALUNYA I ARAGÓ
933 702 250
Carretera de la Bunyola, 46
eva@catalunyaiarago.com

CELLER ALL I OLI
931 524 497
C/ Ferran Puig, 36 bis
cellerallioli@gmail.com

CÈNTRIC GASTRO
933 795 600
Plaça de Catalunya, 39
centricgastrobar@centricgastrobar.com

Platos elaborados
especialmente para
la ocasión con el
Pota Blava como
protagonista
Un año más, el espíritu de la Feria Avícola
saldrá del recinto de la Granja de la Ricarda
y se extenderá por toda la ciudad gracias
al Menú de Fira. Durante esta 48ª edición
de la Feria Avícola de la Raza Prat, varios
restaurantes de la red El Prat Degusta’l y
otros establecimientos de la ciudad adheridos a la campaña nos invitarán a probar
sus propuestas gastronómicas, elaboradas especialmente para la ocasión, con el
pollo Pota Blava como protagonista.

Y también alcachofa
La Alcachofa Prat y otros productos fres-

EL PARC NOU
933 706 008
Carretera de l’Aviació, km 0,5
restauranteparcnou@yahoo.es

cos del Parc Agrari acabarán de completar
la oferta de esta fiesta gastronómica que
celebra y, a la vez, reivindica la calidad
de nuestra cocina, una cocina con personalidad propia basada en el producto de
proximidad, que sitúa a El Prat en el panorama gastronómico y atrae a un público
de paladar exigente que comparte los valores de proximidad y calidad de nuestros
productos agroalimentarios.

EL REGUST
934 783 271
Carrer de Narcís Monturiol, 24, baixos
info@restauranteregust.com

HOTEL SALLÉS CIUTAT
DEL PRAT
933 788 333
Av. Remolar, 46
chefcdp@salleshotels.com

LA MASÍA SÁNCHEZ CASAL
934 791 616
Autovia Castelldefels C-31, KM 191

Más
información
del Menú
de Fira en
este QR

sergi@sanchez-casal.com

EL CORTIJO
933 793 554
Carrer de l’Estany de la Magarola, 5-7
jcruzru@hotmail.com
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Recuerdos
de anteriores
ediciones
El año pasado, la pandemia nos privó de
celebrar la Feria Avícola en su formato
tradicional. Como recuerdo visual de la
última edición que se celebró en la Granja de la Ricarda, en la parte superior de la
página aparecen algunas fotos de aquel
diciembre del 2019. En la parte inferior, un
recuerdo visual de la 47ª edición, no presencial, que contó con la implicación y el
esfuerzo de mucha gente para lograr que,
si bien de manera diferente, la Feria también se celebrara. En elprat.cat/fira-avicola-2020 se pueden recordar las fotos y
vídeos de aquella edición virtual.

