
... Siete de julio, Sant Pollín! 
 
El proper 7 de juliol torna un renovat #SantPollín a #elPrat, una festa 
popular que incorpora la Ruta del Pintxo del 7 al 10 de juliol. 
  
“A El Prat tenemos que ir, con una media, con una media,  
a El Prat tenemos que ir, con una media y un calcetín!” 
Sant Pollín enceta la seva vuitena edició amb el mateix esperit de cultura popular i festa 
amb el que va arrencar el 2008 amb l'impuls de la Colla de Diables del Prat. Any rere any 
s'ha anat consolidant com una referència i punt de trobada. En aquesta edició 
s´incorporen un bon grapat de novetats, com la I Ruta del Pintxo, amb la col·laboració de 
l'Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat -AGT-, que es suma a l'empenta 
dels Diables juntament amb les penyes i altres entitats de cultura popular de la ciutat.   
 
De San Fermín al “Pollo” dels Diables  
Fa vuit anys, el “Pollo”, una de les figures emblemàtiques dels Correfocs dels Diables del 
Prat, feia por al més petits. Des de l'entitat de cultura popular van decidir que ja n'hi havia 
prou i que els nens també havien de gaudir del “Pollo”.  
Van posar fil a l'agulla i la idea fou traslladar els “encierros” de San Fermín amb el “Pollo” 
com a protagonista. Des de vuit anys la festa pamplonesa amb marca Pota Blava també 
té l’Ornacina de sant "Sant Pollín", les “encomendaciones” i resos al sant, el Txupinazo i el 
pregó, i l'ofrena de “pañuelicos” amb la implicació de Penyes vinculades a les AMPAS de 
diferents escoles del Prat. Els més grans no es van quedar enrere, i també tenen el seu 
“encierillo” particular, a més de poder gaudir de la I Ruta del Pintxo. 
 
Una ruta del Pintxo amb Txupinazo 
Entre els dies 7 i 10 de juliol, s'incorpora l'activitat gastronòmica a Sant Pollín de la mà de 
l'AGT. Durant aquests dies, en horaris de matí i tarda, una vintena de restauradors del 
Prat oferiran un pintxo a la I Ruta de Pintxos Sant Pollín, amb una oferta amb productes 
de temporada del Parc Agrari que inclou pintxo i Quinto Moritz per només 2€. 
 
Activitats Principals 
• Del 7 al 10 de juliol _ Ruta de pintxos Sant Pollín 
• Divendres 8 _ Encierrillo Sant Pollín amb Pregó a càrrec de dibuixants i guionistes de la 
revista satírica “El Jueves”  • Cercavila i Pregó (a partir de les 19.30) 
• Dissabte 9 _ Cercavila des de les 11 h. • Ofrena de Mocadors • Correfoc de Diables 
(21.30 h) •  La Cova del Foc “GÉNESIS” (22:30h.) • Concert de La Folie (23,30h) 
• Diumenge 10 _ “Pobre de mi” en Pl. Porxada del CèNTRIC espai cultural (20:30h) 



 

Organitza: Colla de Diables del Prat i Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat (AGT) • 
Patrocinador de la ruta del Pintxo: Moritz  
 

Amb el suport: Ajuntament del Prat • Col·laboren: El Prat TV • El Prat Ràdio • Manuel Estalella Pirotècnia 

Recreativa • Flors Company • Domingos Recreativos • Lambada Estudio • Penyes participants: AMPA 

Bernat Metge • Penya Jacint Verdaguer • Carmeta i Sisquet / Mare de Déu del Carme • La última y nos 

vamos • L@s  Benitauros • Associació Gegantera Delta 

 
Informació: Guia Sant Pollín 2016 

 www.colladediablesdelprat.com • www.agtbaix.cat 

Facebook: Gastronomia Baix Llobregat · Twitter @agtbaix • Instagram @quintotapa 

Mariano Martínez: 679 245 805 mariano@agtbaix.cat 


