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Cooperativa Agrícola
del Prat de Llobregat

oda el món i torna al born.
Un any més, els dies s’escurcen i,
amb l’arribada del fred, torna la
Fira dels galls al Prat, on es mostra,
en part, la feina dels pagesos
i pageses amb les nombroses paneres
vegetals i amb l’aviram exposat.
És, també, un bon moment per fer una petita reflexió de l’estat de
la pagesia local, ja que aquest any, un cop més, ha estat salvada pel conreu
de la carxofa. Gràcies a tenir una fama acreditada, la carxofa Prat més
a prop de la concessió de la IGP (Indicació Geogràfica Protegida).
Els pagesos som part de l’entorn verd del Prat. En la nostra tasca de conrear
els camps, espongem i enriquim el territori. Som part indissoluble del delta i és per això
que la viabilitat del conreu és essencial perquè el Prat sigui
un indret equilibrat entre l’asfalt de la ciutat i les reserves naturals.
Els pagesos fem una crida als ciutadans perquè comprin fruites i verdures de la nostra comarca,
ja que el consum de productes de quilòmetre 0, és a dir, zones properes, incentiva l’agricultura
local i contribueix a preservar el medi ambient, reduint de manera considerable el consum
de combustible emprat per al transport del producte. A més a més, els vegetals són molt
més frescos al ser collits i venuts a prop de casa nostra, fent que siguin més sans i bons.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos una bona Fira i que gaudiu al màxim
dels seus encants, que en són molts.

Tothom amb el pota blava
Lluís Tejedor
L’alcalde

U

ns quants dies abans de Nadal, la ciutat es posa de festa per obrir les portes
de la Fira Avícola de la Raça Prat i per participar-hi. I aquest any ja en celebrem
la 38ena edició! És com un ritual instaurat entre la majoria de pratencs i
pratenques: un cop l’any ens acostem a la Fira de Cal Gana per veure de nou
els nostres pollastres pota blava. Cada any els exemplars són diferents, encara
que semblin els mateixos: arrogants, elegants i una mica altius... És l’homenatge
que fem a aquesta raça que ens distingeix i de la qual ens sentim orgullosos.
L’Associació de Criadors treballa tot l’any perquè puguem admirar aquests bells
exemplars i la pagesia del Parc Agrari conrea les seves terres per tal que puguem
gaudir d’un producte tan preuat com la nostra carxofa, la carxofa Prat.
A aquestes magnífiques labors s’hi ha sumat la tasca dels restauradors de la
ciutat, que per mitjà de diverses activitats acaben de tancar aquest esplèndid
cercle amb una bona gastronomia basada en el pollastre i la carxofa.
Aquest any podem trobar a la Fira una activitat nova, el showcooking, en què diversos
restauradors locals cuinaran durant tot el cap de setmana perquè puguem fer un
tastet de les seves elaboracions. Això serà a l’espai central de la Mostra Comercial. Us recomano que no us ho perdeu. Des de l’Ajuntament
sempre hem impulsat activitats de promoció gastronòmica dels nostres productes i ara ens fa contents veure com els restauradors de la ciutat,
per mitjà de l’Associació Gastronomia i Turisme, s’han afegit a aquesta promoció i es fan càrrec dels espais gastronòmics del recinte firal.
Uns quants dies abans de l’inici de la Fira, començareu a veure per la ciutat algunes banderoles en què el pota blava és el protagonista. Aquest
any, el cartell i la imatge s’han encarregat a la jove dissenyadora pratenca Rosa Mayol. Ha vist el pollastre des d’un altre angle i l’ha representat
amb tot el color i la vivesa del seu plomatge, i amb tot el caràcter que es desprèn de la seva mirada. És un bon cartell per a una Fira que espero i
desitjo que sigui del vostre interès i en la qual espero que us retrobeu amb els nostres costums i amb els vostres veïns i veïnes. Bona Fira Avícola!
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El pollastre del Prat,
una senya d’identitat

Q

Associació de Criadors
de Pollastre i Capó del Prat

uan els pratencs i pratenques visitem altres
poblacions (sobretot a Catalunya), en dir
que som del Prat sempre ens identifiquen amb el pollastre pota blava i tot seguit ens parlen de les seves excel·lències.
Ens enorgulleix constatar que al nostre pollastre se’l tracta amb la dignitat que mereix un senyal d’identitat com la muntanya
de Montserrat, el Barça o el pa amb tomàquet. D’alguna manera, aquests comentaris certifiquen el fet que estem fent les coses
bé. És per això que des d’aquesta finestra que ens ofereix l’organització de la Fira volem agrair la tasca dels criadors/es, que
compleixen al peu de la lletra els principis de la nostra Associació: conservar, millorar i divulgar la raça catalana del Prat.
En l’actualitat seguim amb la política de millora contínua dels exemplars pota blava tradicionals, per això continuem treballant en la gestió del
llibre genealògic conjuntament amb l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària), tasca que esperem mantenir durant el pròxim
any si les circumstàncies de l’economia ho permeten. Els nostres galliners cada vegada presenten un major interès a ser visitats per estudiants,
periodistes, col·legis, intercanvis culturals, etc. Per aquesta raó i altres òbvies de relleu generacional, ens veiem en la necessitat d’establir
com a objectiu prioritari per a l’any 2012 poder disposar d’instal·lacions pròpies de l’Associació, que ens permetin garantir en el temps la
continuïtat de la nostra tasca i així seguir aportant el nostre granet de sorra per al manteniment d’un senyal d’identitat de la nostra població.
Un cop explicades en síntesi les nostres inquietuds, us convidem a què gaudiu visitant la 38ena Fira Avícola de la Raça Prat. Bona Fira!

Criadors i
criadores que
l’any passat van
ser premiats.

Rotlle de pota blava confitat amb foie
i coulis de carxofa amb cresta de pa
Ingredients

Elaboració

[ 2 pits de pollastre pota blava filetejats
[ 2 cebes i mitja
[ 3 grans d’all
[ 1 fulla de llorer
[ 200 g de fetges de pollastre pota blava
[ 200 cl de nata
[ 100 g de sucre
[ 4 carxofes
[ 2 ous
[ 100 g de farina
[ 50 cl de brandi
[ oli
[ sal
[ pebre i orenga

Per al rotlle de pollastre: posem en una cassola una mica d’oli, 3 grans d’all, 1 fulla de
llorer i 2 cebes tallades a tires fines, i deixem que tot es vagi coent. Fem els rotlles amb els filets
de pit de pollastre, els salpebrem, els daurem a la cassola i deixem que es vagin confitant a foc
lent fins que la ceba quedi daurada.
Per als coulis de carxofes: trossegem les 4 carxofes i les posem a coure en un cassó amb
el sucre i 250 ml d’aigua fins a obtenir una melmelada espessa. Ho passem per la batedora i per
un colador perquè quedi un puré ben fi. Ho reservem.
Per al foie: posem mitja ceba, tallada a trossos, a sofregir, després hi afegim els fetges i ho
deixem que es vagi fent tot plegat fins que estigui ben daurat. Aleshores hi afegim 50 cl de brandi i ho flamegem i, finalment, hi aboquem els 200 cl de nata. Ho deixem reduir i a continuació
ho passem per la batedora i per un tamís perquè quedi ben suau, i ho rectifiquem de sal i pebre.
Per a la cresta de pa a l’orenga: fem la massa per al pa amb 100 g de farina, 1
ou, un raig d’oli i sal. La pastem i l’estirem fins obtenir una massa fina. La pintem amb un ou i
l’’empolvorem amb l’orenga. Abans de posar la massa al forn, li hem de donar forma de cresta.
Presentació: a la base del plat, hi posarem el foie; a sobre, hi col•locarem el rotllet de pollastre
amb una pinzellada de coulis de carxofes i, finalment, la cresta de pa anirà al damunt.

(Per a 4 persones)

Recepta de Joan Figueras Martorell, cap de cuina del Restaurant Sinfonía de l’Hotel Ciutat del Prat
(Foto d’aquest plat a la pàgina 6)
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Punts de venda

Principals criadors del Prat

Punts als mercats del Prat, on podreu comprar pollastre i capó pota blava

Criadors

Masies

[ Polleria de la Granja Torres. Mercat municipal. Parada 12 Tel. 934785427
[ Polleria Mercè. Mercat municipal. Parada 11
Tel. 676830820
[ Polleria Antònia. Mercat municipal. Parada 9
Tel. 934786682
[ Polleria Guillermina. Mercat municipal. Parada 15
Tel. 934787611
[ Polleria Mati. Mercat plaza Blanes
Tel. 934787872
[ Polleria Nuri. Mercat Remolar. Parada 24
Tel. 656767662
[ Polleria Pilarica. Mercat plaça Blanes. Parada 16
Tel. 630757049
[ Polleria Gloria. Mercat Remolar. Parada 34
Tel. 933799215
Durant la Fira, podreu comprar pollastres i capons a l’estand del Consell
Regulador del Pollastre i Capó del Prat (www.pollastredelprat.org)

[ Valentina Guisado i Arnaltes
[ Manuel Torres Cárdenas
[ Francesc Casas i Llagostera
[ Joan Vives i Balletbó
[ Montserrat Español i Serra
[ Joan Pujals i Portillo
[ M. Teresa Malet Sabadell
[ Antonio Escuín Blanco
[ Rafael Montané Pujals
[ Joan Salom Sanfeliu

Cal Mià
Granja Avícola Torres
Cal Miquel del Quico
Cal Roc
Cal Peret del Serra
Cal Senyoret
Cal Malet
Cal Pati
Cal Ramonet del Nara
Cal Salom

Per
saber-ne
més...

[ OIAC, Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana Tel. 933794544
oiac@elprat.cat
[ Centre de Promoció Econòmica (CPE). Tel. 934786878
firacpe@elprat.cat

[ Estand de l’Associació de Criadors al recinte firal Tel. 934793845
[ Consell Regulador del Pollastre i Capó del Prat www.pollastredelprat.org
[ El Prat Ràdio (91.6 FM) www.elpratradio.com
[ www.elprat.tv

El cartell de la Fira,
de la pratenca Rosa Mayol
Reflecteix l’elegància i la potència del pota blava

La dissenyadora pratenca Rosa Mayol
ha estat l’encarregada de fer el cartell
de la Fira Avícola d’enguany. Mayol explica que “ha estat un orgull per a mi
rebre aquest encàrrec, que he afrontat
amb molt de respecte, ja que el cartell
de la Fira és un element que dóna identitat al Prat i és un orgull per als pratencs”. Curiosament, el pare de la Rosa,
el pintor Josep Mayol, va ser l’autor del
cartell de l’any 1983.
L’artista pratenca, que és professora
de l’Escola d’Arts del Prat, explica que
“quan el veus en viu, t’adones que el gall
del Prat és un animal elegant i potent,
no és un animal simpàtic, i això he volgut reflectir al cartell, amb la seva mirada desafiant i provocadora”.

Una de les principals novetats del
cartell és la postura del gall, que habitualment es presenta bastant estàtic,
de cara o de costat, i que aquesta vegada apareix en moviment, a punt de
menjar, avançant, deixant petjades
blaves al seu pas.
Per fer la il·lustració, elaborada amb ordinador, Rosa Mayol ha visitat galliners
i s’ha documentat àmpliament sobre el
pollastre del Prat, alhora que ha estudiat
els 38 cartells de la Fira elaborats fins
ara. “El dibuix està fet amb traç i amb
línies llargues, i he volgut destacar especialment el cap i les potes. He triat un
fons negre, poc habitual, perquè és molt
elegant, com el pota blava, elegant i potent”, explica l’autora

❧

Ous, pollastres
i carxofes a la
jornada tècnica
La 8a Jornada Tècnica de la Fira Avícola,
un espai professional i divulgatiu sobre
els productes autòctons del delta del
Llobregat, ha incorporat enguany un
nou element gastronòmic de qualitat:
els ous pota blava, que s’han sumat al
pollastre i a la carxofa Prat.
Experts en races autòctones i en productes agroalimentaris, veterinaris, enginyers agrícoles i professionals de la
criança i producció d’aviram han exposat els seus coneixements en una jornada tècnica que, a la part final, va tractar
la importància dels esmorzars tradicionals de pagès des del punt de vista

Aspecte de la recepta que us proposem a la pàgina 4 d’aquesta revista.

antropològic, sociocultural i gastronòmic. El popular Pere Tàpias, cantautor i
presentador del programa gastronòmic
de Catalunya Ràdio “Tàpias variades”, va

conduir una taula rodona sobre els esmorzars de pagès. Un tast gentilesa del
xef Joan Figueras, de l’Hotel Ciutat del
Prat, va tancar la jornada

❧

El pota blava
a taula

Restaurants participants
adherits a la campanya “A la Fira, el pota blava a taula”

Hi participen 30 restaurants
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En el marc de les activitats de la Fira Avícola arriba una nova edició de la campanya “A la Fira, el pota blava a taula”, en
la qual participen 30 restaurants del Prat.
Amb aquesta campanya de la restauració local podem gaudir d’una oferta
gastronòmica variada en els establiments participants amb receptes que
acrediten el bon ofici dels i les professionals de la restauració local i que prestigien aquest sector com un actiu i atractiu turístic del Prat vinculat als nostres
productes agroalimentaris de qualitat.
L’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament del
Prat promou aquesta campanya amb
la col•laboració de les associacions de
la restauració AGT (Associació Gastronomia i Turisme) i ALEOP (Associació de
Locals i Empreses d’Oci del Prat)
Aquesta campanya culmina les activitats
vinculades a la gastronomia de foment
dels productes autòctons del Delta del Llobregat, el pollastre pota blava i la carxofa
Prat, que s’han realitzat al llarg de l’any

❧

[ Cal Pau Baró
93 478 64 71
[ Cal Ramón
93 370 99 12
[ Casa Alcaide
93 379 10 12
[ Celler All i Oli
93 379 03 49
[ Cèntric Gastrobar
93 379 56 00
[ De Repente
93 178 13 27
[ Del Parc Nou
93 370 60 08
[ Dolmar
93 478 77 31
[ Duit’s
93 379 21 77
[ El Cortijo
93 379 35 54
[ El Gall i la Gallina
93 378 99 38
[ El Pati Blau
93 478 77 31
[ El Porxo de la Maria
93 478 96 87
[ El Regust
93 478 32 71
[ El Zurito
93 479 52 00
[ Guijarro
93 379 41 55
[ La Lluna en un Cove
93 370 38 52
[ La Masia de l’Acadèmia
93 479 16 16
Sánchez Casal 		
[ La Moreneta
93 379 62 60
[ La Santa
93 478 92 34
[ Mar i Muntanya
93 478 34 23
[ Mesón Galicia
93 478 10 14
[ Ona Nuit
607 515 175
[ Onuba
93 479 10 20
[ Renaissance Barcelona Airport
93 378 32 00
[ Rustic & Co
93 370 14 03
[ Sinfonía (Hotel Ciutat del Prat)
93 378 83 33
[ Tryp Barcelona Aeropuerto
93 378 10 00
[ Txapó
93 378 96 34
[ 2 de Vins
93 479 36 16

Bunyola, 58
Pablo Neruda, 56
Nicolás María Urgoiti, 16
Ferran Puig, 36
Catalunya, 39 - 51
Pablo Neruda, 53
Camí de la Platja Km. 0,5
Castella, 33
Pompeu Fabra, 50
Estany de la Magarola, 5 - 7
Pl. de la Vila, 10
Esplugues, 49
Begues, 26
Narcís Monturiol, 24
Enric Morera, 86
Felip Trapero, 11
Frederic Soler, 48
Autovia de Castelldefels
(C-31), Km 191
Onze de Setembre, 291
Frederic Soler, 12
Sarajevo, 12
Matagalls, 3
Joan Cirera i Pons, 13-15
Onze de Setembre, 116
Pl. de la Volateira, 3 (Mas blau)
Castella, 33
Remolar, 46
Parc de Negocis Mas Blau, 2
Frederic Soler, 28
Caldetes, 10 - 12

Showcooking
de pollastre,
no us el
perdeu!
La gastronomia i la creativitat de la cuina dels restaurants del Prat es donaran
cita en un espectacular Showcooking
Pota Blava que tindrà lloc a l’espai central del pavelló de la Mostra Comercial.
El showcooking (cuina en viu) esdevindrà un singular aparador de la restauració local en el qual cuinaran alguns dels
cuiners més interessants dels restaurants de la ciutat.

La principal novetat d’enguany són les demostracions de cuina en viu.

L’associació Gastronomia i Turisme
organitza aquest esdeveniment amb
l’objectiu de posar en valor la professionalitat i la qualitat del sector de la

restauració local i la seva variada oferta.
Més d’una vintena de cuiners elaboraran i presentaran en directe una recepta
amb pota blava o amb carxofa Prat

❧

Gastronomia,
cultura i festa

Gustós al plat,
altiu al galliner
i tendre acabat
de néixer.
Així és el
pota blava.

La nostra Fira és una de les més
atractives de l’entorn metropolità

La sostenibilitat de l’activitat agrícola i
avícola i del medi natural, a través de la
valoració de la qualitat dels productes
agroalimentaris, el pollastre i la carxofa del Prat, i també la dinamització de
l’activitat econòmica, les empreses, el
comerç local i la iniciativa emprenedora,
troben en la Fira Avícola una excel•lent
plataforma de projecció i promoció.
Agenda plena
d’activitats
La 38a edició de la Fira Avícola arriba
amb una agenda plena d’activitats,
jornades, activitats gastronòmiques,
lúdiques i culturals. En destaquen la
Jornada de la Fira Avícola, a l’entorn
dels productes autòctons pota blava
i carxofa Prat; la campanya gastronòmica “A la Fira, el pota blava a taula”; el
concurs exposició d’aviram de la raça
Prat i el de les millors paneres amb
productes agrícoles; els Premis del
Concurs d’Aparadorisme i el reconeixement als establiments comercials
més antics del Prat; el Ral·li de cotxes
antics i tot un seguit d’exposicions i
activitats diverses.
Cuina en viu i
esmorzars de pagès
Com a principals novetats, la restauració local pren impuls i prepara tota
una programació de showcooking
(cuina en viu) amb una variada proposta gastronòmica dels restaurants
del Prat, que tindrà lloc a l’espai central de la Mostra Comercial. I a més,
pels matins, al pavelló de l’Espai Gastronòmic, l’associació AGT recupera
els “esmorzars de pagès”, amb ous pota
blava i carxofes Prat

❧

[ Vicenç Tirado ]
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exposició
Actualitzacions.Prat

Showcooking
Dissabte 17
HORARI

RESTAURANT

[ 11 – 11.45h
[ 11.45 – 12.30h
[ 12.30 – 13.15h
[ 13.15 – 14h
[ 14 – 14.30h
[ 17 – 17.45h
[ 18.30 – 19.15h

Txapó
Ass. Les Escarxofes
Ona Nuit
Sinfonía
Cèntric gastrobar
La Santa
Cal Mingo (Viladecans)

Diumenge 18
[ 11 – 11.45h
[ 11.45 – 12.30h
[ 12.30 – 13.15h
[ 13.15 – 14h
[ 14 – 14.30h
[ 17 – 17.45h
[ 17.45 – 18.30h
(Assoc. Criadors)
[ 18.30 – 19.15h
[ 19.15 – 20.30h

El cortijo
La lluna en un cove
La castellana
La sal marina
KTAS
Cal Ramon
Pageses del Prat
El Regust
Rustic&Co

[ L’exposició Actualitzacions.Prat, del jove
artista pratenc Xavier Esteban, va ser el
projecte guanyador de la V Beca Fotografia
i Societat que el Centre Cívic Jardins de la Pau
atorga anualment com a suport a la creació
fotogràfica. El projecte va ser l’experiència
de cinc entitats del Prat que han fet història:
van recrear cinc fotografies antigues
del Prat agrícola, un Prat que encara és viu
i que forma part de tots nosaltres.

Dimecres, 14
[ 19.30h Club de gastronomia:
pollastre pota blava. Inscripció: 4 €.
Al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

Dijous, 15
[ 9.00 a 18.30h al recinte firal de
Cal Gana Recollida de l’aviram

Divendres, 16

Diumenge, 18

[ 18.45h Animació de la Colla de Diables del Prat
[ 19h Obertura al públic de la 38a Fira Avícola Raça Prat,
de la 24a Mostra Comercial i de la 9a Mostra d’Entitats

[ 10 a 21 h La 38a Fira Avícola estarà oberta al públic
[ 10 a 12h Esmorzars de pagès, amb ous pota blava
i carxofes. Pavelló gastronòmic
[ 11 a 20h Showcooking pota blava amb els restaurants
del Prat. Organitza: Associació Gastronomia i Turisme.
Pavelló Mostra Comercial
[ 10h Plantada de gegants. Pl. Louis Braille
[ 10.30 a 11.30h Cercavila pels carrers del Prat
de les colles de gegants, gegantons i capgrossos del Prat.
Arribada a Cal Gana
[ 11 a 14 h Circuit d’habilitat en bici per a nens i nenes
(de 7 a 12 anys). Punt “Infobici”. Organització:
El Prat-Oficina del canvi climàtic
[ 11.30 a 14.h i 17.30 a 20h Taller infantil de plastilina:
“Els galls de pota blava”. Estand del Consell Municipal
de Comerç a la Mostra Comercial
[ 12 h Acte de lliurament dels premis de la 38a Fira Avícola
Raça Prat als criadors d’aviram. Sala d’actes
[ 12.30h Ballada de Sardanes amb la Cobla del Baix
Llobregat. Organització: Amics de la Sardana
[ 16.30 a 21h Exhibició de balls, música i danses. Activitats
culturals i esportives de les associacions i entitats locals.
A la sala d’actes i a la placeta exterior de la Mostra d’Entitats

Dissabte, 17
[ 10 a 21h La 38a Fira Avícola estarà oberta al públic
[ 10 a 12h Esmorzars de pagès, amb ous pota blava
i carxofes. Pavelló gastronòmic
[ 11 a 20h Showcooking pota blava amb els restaurants
del Prat. Organitza: Associació Gastronomia i Turisme.
Pavelló de la Mostra Comercial
[ 10h 9è Ral·li Fira Avícola. Recorregut pels carrers
del Prat fins al recinte firal de Cal Gana. Sortida des de
la pl. Louis Braille
[ 13 a 17h Exposició dels vehicles antics i clàssics.
Organització: Amics dels Vehicles Antics i Clàssics del Prat.
Amb el suport de la Granja Avícola Torres
[ 11 a 13.30h i 18 a 20.30h Taller infantil de plastilina:
“Els galls de pota blava”. Estand del Consell Municipal
de Comerç a la Mostra Comercial
[ 12h L’hora del conte:
Contes per tapar-se amb la manta!
Recinte Firal / Mostra d’Entitats
[ 10.30 a 14h Activitats culturals
i esportives de les associacions i entitats
locals. Recinte firal i sala d’actes
[ 11.30h Cercavila de la Banda de Música
de l’Associació Musical i de la Unió
Filharmònica. Arribada a Cal Gana
[ 14h Lliurament dels premis als guanyadors
del 5è Concurs d’Aparadors, organitzat
pel Consell Municipal de Comerç,
i Reconeixement a les botigues del Prat amb
més anys de servei a la ciutat. Sala d’actes
[ 16 a 21h Actuacions de les associacions
(música, teatre, ball, esports...). Sala d’actes
[ 18.30h Tast de vins de la DO Catalunya.
Pavelló gastronòmic
[ 21.30h Sopar de la 38a Fira Avícola
de la Raça Prat. Organització: Associació
de Criadors de Pollastre i Capó del Prat
i Comissió Agrícola i Ramadera. Hotel Ciutat
del Prat
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24a Mostra Comercial
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La 24a Mostra Comercial acull més de 60 expositors,
empreses comercials i de serveis, institucions, entitats
i establiments del comerç local. Hi són presents les
empreses municipals Aigües del Prat, Prat Espais i el
Prat Comunicació, i el Consell Municipal del Comerç
representant les associacions de comerciants del Prat.
També hi són presents, en estands, La Porta del
Delta, amb el Consorci de Gestió i Protecció
dels Espais Naturals i la Fundació CRAM, i el
Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

EXPOSITORS 2011
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ORGANITZACIÓ INFORMACIÓ 38a FIRA AVÍCOLA
CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ
ZAL, ZONA D’ACTIVITATS LOGÍSTIQUES- PORT DE BARCELONA
ECOPRAT, SCCL
AENA AEROPUERTOS
COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS, SCCL
AIGÜES DEL PRAT, S.A.
PRAT ESPAIS
EL PRAT RÀDIO- elprat.tv
NAUTALIA VIAJES
RACC
AGUIRRE ACUPUNTURA
ART IBÈRIC PRADAS
GRANJA AVÍCOLA TORRES
CARXOFA PRAT
ANXOVES DE PALAMOS
ROSMAR PRODUCTOS GALLEGOS
IBÉRICOS DE GUIJUELO
CONSERVAS RUEDA SANTOÑA
ACEITUNAS TORRALBA
C.E RUTA DE LA PLATA
ADISPRAT
EL RACÓ DEL MÓN - BOTIGA COMERÇ JUST
GRUPO CORSA- TRACTAMENTS D’AIGUA

L’estand dels Mercats del Prat promourà aquest tipus
d’equipament comercial, una referència als barris
de la venda d’alimentació fresca i de qualitat.
Hi trobarem, també, entre altres, la cafeteria
de l’associació Aleop, l’estand de la IGP
Pollastre i Capó del Prat, la carxofa Prat,
embotits i formatges artesans, etc.
Tota una àmplia oferta de productes i
serveis per satisfer les necessitats i les
compres uns dies abans de Nadal.

124
DECO- ESCUGAR
125
MELODI PIEL
127
CREATIONS N.J
128
NUESTRO HOGAR
130
SHOW COOKING POTA BLAVA
131
HOTEL RENAISSANCE BCN AIRPORT
132-134-136
EL PRAT EMPRÈN
133
CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT
135
REIMEN VALLÈS
137
MERCATS DEL PRAT
138
LA PORTA DEL DELTA
139
CAFETERIA ALEOP- ASOCIACIÓ DE LOCALS D’OCI
I RESTAURACIÓ DEL PRAT DE LLOBREGAT
140
EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES
141
UN MOM DE FORMATGES
142
PRODUCTOS DE EXTREMADURA
143
TORRONS D’AGRAMUNT
144
DISTRIBUCIONES VILAMAR
147
IBÉRICO ESENCIA EXTREMEÑA
148
MUNDOINNOVA
149
FUTURNET
150
LAB. BIONATURAL
151
QUESERIAS ROSILLO
152
PRODUCTOS MERCEDES
153
“PATA NEGRA” SALAMANCA

9a Mostra d’Entitats
del Prat: jo hi seré
Cada any, la Mostra d’Entitats fa un esforç per superar-se i oferir noves propostes
que interessin tothom, i animin a ampliar i reforçar el teixit associatiu del Prat

Per novena vegada, quasi un centenar
d’entitats del Prat exposen el seu treball en el marc de la Fira Avícola , amb
presència als estands o fent alguna activitat. La Mostra ens permet conèixer directament l’àmplia gamma d’activitats
que desenvolupen, i és un marc per animar l’associacionisme.
Tres espais d’activitats
simultànies
La Mostra divideix la seva activitat en
tres grans espais on les entitats fan activitats de forma constant. A la sala polivalent hi ha els estands de les entitats
i una plaça on es fan activitats de petit
format com presentacions o tallers. La
sala d’actes s’omple d’actuacions culturals i artístiques, i l’espai exterior es
reserva per a activitats de gran format,
especialment esportives.
A les xarxes socials
Des de fa uns anys la mostra està apostant per tenir més presència a les xarxes socials. Les entitats del Prat estan
connectades, amb les seves pàgines
web i al Facebook. En aquesta edició la
Mostra també vol fer difusió de les activitats a través de la xarxa, aprofitant l’ús
d’aquestes eines informàtiques que facilitin la comunicació i el coneixement de
les entitats i de les seves activitats

❧

http://mostra2011.entitatsdelprat.cat
www.facebook.com/MostraEntitatsPrat

Joc Praticipa
El Praticipa és un joc que ens permet
descobrir alguns dels projectes que
es presenten a la Mostra. Porta el
teu smartphone per participar-hi!
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Entitats participants
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[ Agrupació Ciclista Prat http://acprat.blogspot.com
[ Amics de la Sardana http://www.amicsdelasardana.cat/
[ Amics del Modelisme Ferroviari del Prat http://amfelprat.entitatsdelprat.cat
[ Amics d’El Prat http://www.amicsdelprat.cat/
[ Asociación Cubanos en Catalunya
http://cubanosencatalunya.entitatsdelprat.cat
[ Asociacion Cultural Peña Sevillista El Prat
[ Asociación Española Contra la Muerte Súbita José Duran #7
http://www.contralamuertesubita.org/
[ Asociación Hip Hop Prat - Úrsula Rilo http://ursularilo.blogspot.com/
[ Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia www.apenb.org
[ Asociación Salvadoreña en Catalunya (ASCA)
http://elsalvadorencatalunya.blogspot.com/
[ Associació Cívica d’Ajuda Mútua (ACAM) http://www.acamcat.org/
[ Associació Cultural Tio Lee
[ Associació Cultural Tot Pel Ball http://totpelball.entitatsdelprat.cat
[ Associació de Dones Progressistes Frida Kahlo
http://donesfridakahlo.entitatsdelprat.cat
[ Associació de Familiars d’Alzheimer Afa www.afabaix.org
[ Associació de Golf del Prat de Llobregat http://agolfpratllob.blogspot.com/
[ Associació de Lleure per Discapacitats Disprat-Lleure
http://www.dispratlleure.com
[ Associació de Puntaires del Prat http://ass-puntairesdelprat.blogspot.com/
[ Associació de Puntaires Jardins de La Pau
http://puntairesjardinspau.entitatsdelprat.cat
[ Associació d’Usuaris de la Residència i Centre de dia El Tamariu
http://asseltamariu.entitatsdelprat.cat
[ Associació Espanyola Contra el Càncer https://www.aecc.es
[ Associació Esportiva Bàsquet Pratenc http://basquetpratenc.entitatsdelprat.cat
[ Associació Esportiva Prat http://aeprat.com
[ Associació Esportiva Traus http://aetraus.blogspot.com/
[ Associació Gegantera Delta del Prat De Llobregat
http://gegantsdeltaprat.entitatsdelprat.cat
[ Associació Gegantera Recreativa del Prat
[ Associació Saó-Prat
[ Associació Tawmat de Catalunya
[ AVV Cases de La Seda
[ AVV Jardins de La Pau http://avvjardinsdelapau.entitatsdelprat.cat
[ AVV La Barceloneta http://avvbarceloneta.entitatsdelprat.cat
[ AVV La Granja
[ AVV Llevant http://avvllevant.entitatsdelprat.cat
[ AVV Plaça Catalunya

[ AVV Sant Cosme i Sant Damià http://aavvsantcosme.entitatsdelprat.cat
[ AVV Sant Jordi - Ribera Baixa
[ Banda de Música del Prat de Llobregat http://bandadelprat.entitatsdelprat.cat
[ Casa de Andalucía http://casadeandalucia.entitatsdelprat.cat
[ Casa de Aragón http://casadearagon.entitatsdelprat.cat
[ Casa de Cádiz
[ Casa de Sevilla
[ Casal d’Àvis Caixa del Penedès
[ Centre de Promoció Social “Francesc Palau”
http://cpsfrancescpalau.entitatsdelprat.cat
[ Centro Cultural Chileno de Barcelona
[ Centro Extremeño Ruta de La Plata http://rutadelaplata.entitatsdelprat.cat
[ Cercle Artístic i de Pensament del Prat de Llobregat
[ Chickens Love Club d’Skateboarding
[ Club d’Agility Baix Llobregat http://clubagility.entitatsdelprat.cat/
[ Club Deportivo Fran Martín http://clubtaekwondofran.blogspot.com/
[ Club d’Escafandrisme Diver-Prat http://diverprat.entitatsdelprat.cat
[ Club d’Escafandrisme Pratsub http://www.pratsub.org/
[ Club Escacs El Prat http://escacsdelprat.entitatsdelprat.cat
[ Club Escola Rítmica Prat http://www.cerprat.com
[ Club Esportiu APMIB-Cat http://apmib-cat.org/
[ Club Patín Cobra El Prat http://pratencs.cat/patincobra/
[ Club Voleibol Prat http://www.voleiprat.com
[ Cofradía de Jesús Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores
http://cofradia.entitatsdelprat.cat
[ Colla de Diables del Prat http://www.colladediablesdelprat.com/
[ Cosmecultura - Club Scrabble El Prat http://scrabbleprat.org/
[ Creu Roja del Prat de Llobregat www.creuroja.org
[ Equinoterapia Delta del Llobregat http://www.deltadelllobregat.cat/
[ Federació Catalana de Ball Retro de Saló i Llatins http://fcbs.entitatsdelprat.cat
[ Fundació Catalana de l’Esplai http://www.esplai.org
[ Peña Madridista San Cosme 2008
[ Penya Barcelonista 4a Lliga Sant Cosme i Sant Damià
[ Penya Barcelonista Prat Pota Blava
[ Penya Blanc-Blava del Prat de Llobregat
http://penyablancblavaprat.entitatsdelprat.cat
[ Pratenc Associació d’Atletisme http://pratencatletisme.entitatsdelprat.cat
[ Pratencs.cat www.pratencs.cat
[ Societat Coral Recreativa Lo Llobregat de Les Flors
http://lollobregatdelesflors.entitatsdelprat.cat
[ Unió Excursionista de Catalunya del Prat http://www.uecprat.com
[ Unió Filharmònica del Prat de Llobregat http://uniofilharmonica.entitatsdelprat.cat

DiVENDREs, 16

DiumengE, 12

[ 18:45h Animació de la Colla de Diables del Prat.
Espai exterior / Colla de Diables del Prat
[ 19h Obertura. Espai Polivalent / Fira Avícola
i Mostra d’Entitats
[ 19h Degustació de te marroquí. Espai polivalent / Cases
d’en Puig – Programa de Nova Ciutadania i Immigració

[ 10 a 18h Rocòdrom. Espai exterior frontal /
Unió Excursionista de Catalunya El Prat
[ 11 a 14h Circuit d’habilitat en bici per a nens i nenes.
Espai exterior frontal / Departament de Medi Ambient
[ 11 a 12h Balls en línia. Espai polivalent / Cases d’en Puig
– Programa de la Gent Gran
[ 11:30 a 12h Trobada de gegants. Espai exterior frontal /
Gegants del Prat
[ 12 a 13h Exhibició de puntes de coixí i patchwork.
Espai polivalent / Ass. Puntaires del Prat i Jardins de la Pau
[ 12:30 a 14h Ballada de sardanes. Espai exterior frontal /
Amics de la Sardana
[ 13 a 14h Exhibició de puntes de coixí i patchwork.
Espai polivalent / AVV. Barceloneta i AVV Plaza Catalunya
[ 16 a 18h Pinta mandales. Espai polivalent / Cases d’en
Puig – Programa de Solidaritat i Cooperació
[ 16 a 18:30h Minigolf. Espai exterior lateral / Associació
Golf del Prat de Llobregat
[ 16:30 a 17h Concert de flamenc. Sala d’actes / Associació
Cultural Tio Lee
[ 17 a 17:30h Xerrada “Otra medicina existe”. Sala d’actes /
As. Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia
[ 17 a 18h Exhibició de manualitats. Espai polivalent /
Associació Cívica d’Ajuda Mútua
[ 17:30 a 18h Exhibició de balls tradicionals xilens.
Sala d’actes / Centro Cultural Chileno de Barcelona
[ 18 a 18:30h Exhibició de balls moderns. Sala d’actes /
Casa de Cádiz
[ 18 a 21h Taller de fang i demostració de pintura
i escultura. Espai polivalent / Cercle Artístic i de Pensament
del Prat de Llobregat
[ 18:30 a 19h Exhibició de balls de saló i llatins.
Sala d’actes / Fed. Catalana de Balls de Saló i Llatins
[ 19 a 19:30h Cantada de jotes. Sala d’actes / Casa de Aragón
[ 19:30 a 20h Balls regionals. Sala d’actes /
Centro Extremeño Ruta de la Plata
[ 20 a 20:30h Exhibició de sevillanes i balls moderns.
Sala d’actes / AVV Sant Cosme i Sant Damià
[ 20:30 a 21h Concert coral. Sala d’actes /
S.C.R. Lo Llobregat de les Flors

DiSSABTE, 17
[ 10:30 a 11h Presentació “Formant espais de dones 2012”.
Espai polivalent / Cases d’en Puig – Consell de les Dones del Prat
[ 11 a 12h Partides de scrabble. Espai polivalent /
Cosmecultura – Club Scrabble El Prat
[ 11 a 12:30h Espai d’informació del Servei de Mediació.
Espai polivalent / Cases d’en Puig – Servei de Mediació
[ 11:30 a 12:15h Exhibició de taekwondo. Espai exterior
lateral / Club Deportivo Fran Martin
[ 12 a 12:30h Cercavila amb les bandes de l’Associació
Musical i la Unió Filharmònica del Prat. Espai exterior
[ 12 a 12:30h L’hora del conte. Espai polivalent / Biblioteca
[ 12 a 13h Exhibició de voleibol. Espai exterior frontal /
Club Voleibol Prat
[ 12:30 a 12:45h Presentació del wikiprat. Espai Polivalent /
Pratencs.cat
[ 12:30 a 13h Concert d’orquestra popular. Sala d’actes /
Unió Filharmònica del Prat
[ 12:30 a 14h Taller de dibuix per a nens. Espai polivalent /
Cercle Artístic i de Pensament del Prat de Llobregat
[ 12:30 a 14h Espai d’informació del Servei d’Informació i Atenció
a les Dones SIAD. Espai polivalent / Cases d’en Puig–SIAD
[ 13 a 14h Exhibició de patinatge de velocitat.
Espai exterior frontal / Club Patí Cobra El Prat
[ 14 a 15h Lliurament de premis. Sala d’actes / Associació
de Comerciants i Promoció Econòmica
[ 16 a 16:30h Música tradicional de foc. Sala d’actes /
Colla de Diables del Prat
[ 16 a 17:30h Espai d’informació del Servei de Voluntariat.
Espai polivalent / Cases d’en Puig – Entitats del Prat
[ 16:30 a 17h Exhibició de balls moderns. Sala d’actes /
AVV Jardins de la Pau
[ 17 a 17:30h Ballada de sardanes. Sala d’actes /
Casal d’Avis Caixa Penedès
[ 17 a 18h Simultànies d’escacs. Club d’Escacs del Prat
[ 17 a 18h Concurs de dibuix Gegants Delta Prat.
Espai polivalent / Associació Gegantera Delta Prat
[ 17 a 19h Demostració d’equinoteràpia. Espai exterior
frontal / Equinoteràpia Delta del Llobregat
[ 17:30 a 18h Exhibició de sevillanes. Sala d’actes / Casa de Sevilla
[ 17:30 a 18h Exhibició de hip hop. Espai exterior lateral /
Asociación Hip Hop Prat-Ursula Rilo
[ 18 a 18:30h Exhibició de dansa. Club Esportiu APMIB-CAT
[ 18 a 19:30h Taller de henna. Espai polivalent / Cases d’en
Puig – Programa de Nova Ciutadania i Immigració
[ 18 a 20h Jocs gegants. Espai polivalent / Esplai el Globus
[ 18:30 a 19h Exhibició balls de saló i ritmes. Sala d’actes /
Associació Cultural Tot Pel Ball
[ 19 a 19:30h Cançons nadalenques i ball tradicional.
Sala d’actes / Casa de Andalucía
[ 19:30 a 20h Ballada de sardanes. Amics de la Sardana
[ 20 a 20:30h Balls i cants regionals del Salvador.
Sala d’actes / As. Salvadoreña en Catalunya (ASCA)
[ 20 a 21h Concert de música moderna. Espai polivalent /
Banda de Música del Prat
[ 20:30 a 21h Exhibició de gimnàstica rítmica. Sala d’actes /
Club Escola Rítmica Prat

tots els dies
[ Praticipa. Espai polivalent / Cases d’en Puig
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