
AGENDA D’ACTES

HORARIS DE LA FIRA AVÍCOLA
Divendres 16, de 19 a 21 hores
Dissabte 17 i diumenge 18,  
de 10 a 21 hores



DILLUNS 12
11.00 - 13.00 h
Centre de Promoció Econòmica.  
XIII Jornada Tècnica de la Fira Avícola:  
“Estratègies de diferenciació i 
comercialització de l’aviram de la Raça Prat” 

DIJOUS 15
9.00 - 14.00 h
Pavelló avícola 
Recollida i classificació de l’aviram

DIVENDRES 16
18.45 h
Espai exterior
Animació de la Colla de Diables del Prat 

19.00 h
Obertura al públic de la 43a Fira Avícola de 
la Raça Prat, de la 29a Mostra Comercial i 
de la 14a Mostra d’Entitats

19.00 - 22.00 h
Sala d’actes
Chicken’s Run, organitzat per  
la Mostra d’Entitats

19.30 - 21.00 h
Pavelló de la Mostra Comercial
“Un Prat de moda, propostes i tendències”. 
Passarel·la de la moda, desfilada  
i presentació de col·leccions de  
temporada dels comerços del Prat

DISSABTE 17
10.00 - 21.00 h
La 43a Fira Avícola estarà oberta al públic. 

10.00 - 21.00 h
Plaça de la Constitució
Fira d’artesans i tallers infantils, 
organitzats per l’Associació d’Artesans 
ARTpART

10.00 - 12.00 h
Pavelló gastronòmic
Esmorzars de pagès, amb ous Pota Blava  
i carxofes Prat. Degusta’ls! 

10.00 h
XIV Ral·li Fira Avícola.  
Recorregut pels carrers del Prat fins  
al recinte firal de Cal Gana. Sortida des  
de la pl. de Louis Braille 

10.00 - 20.00 h
Pavelló de la Mostra Comercial
A l’estand del Consell Municipal  
del Comerç, promoció de la targeta  
client  Prat Gran Comerç. Ho promou  
l’associació Prat Gran Comerç

10.30 - 14.00 h
VI Mostra del Passat Agrícola del Prat, 
“Col·lecció etnològica Puig Casas”, al 
carrer Barcelona, 128 del Prat de Llobregat. 
A les 12.00 h actuació de la colla bastonera 
del Prat i a les 13.00 h visita comentada. 
Tel. contacte: 661289183

11.00 - 13.00 h 
Pavelló gastronòmic
Show cooking Mey Hofmann, a càrrec dels 
restauradors finalistes a la millor tapa 
del QuintoTapa Pota Blava, i lliurament 
de premis. Ho organitza AGT Associació 
Gastronomia i Turisme

11.00 - 14.00 h 
Entre la plaça de Catalunya  
i el recinte firal
Animació al carrer: dues famílies riques 
s’enfronten per aconseguir els millors 
pollastres Pota Blava. Però els seus 
respectius fills s’estimen en secret. 
Serà més fort l’amor?... Direcció i idea 
original: Taller Teatre Kaddish

11.00 - 14.00 h
Espai exterior
Circuit d’activitats, organitzat per  
la Mostra d’Entitats

11.00 - 12.00 h 
Mostra d’Entitats 
Som Voluntariat. Som Prat. Activitat 
organitzada pel Punt de Voluntariat

11.00 - 12.00 h 
Mostra d’Entitats 
Taller de creació de material crític. Activitat 
organitzada pel Consell de les Dones

11.00 - 13.00 h 
Pavelló de la Mostra Comercial
A l’estand de EL PRAT RÀDIO / elprat.tv,  
emissió especial del magazín Planeta Prat, 
amb entrevistes, actuacions en directe  
i moltes sorpreses

11.30 - 12.00 h 
Espai exterior
Master class Zumba Gold. Activitat 
organitzada pel Programa de Gent Gran

11.30 - 13.30 h
Pavelló de la Mostra Comercial
“Un Prat de moda, propostes i tendències”. 
Passarel·la de la moda, desfilada  
i presentació de col·leccions de  
temporada dels comerços del Prat

12.00 - 13.00 h
Mostra d’Entitats
Racó de lectura per a nens i nenes. 
Activitat organitzada per la Biblioteca 
Antonio Martín 

13.00 - 13.30 h
Espai exterior
Formació de batalla romana i medieval, a 
càrrec de l’Associació de Recreacionistes 
Històrics del Llobregat

13.00 - 13.30 h
Mostra d’Entitats
Cercavila de la Marching Band, a càrrec  
de l’Escola Municipal de Música del Prat

SEGUEIX LA FIRA!
En directe a través d’El Prat Ràdio 91.6 FM o per Internet www.elpratradio.cat 
Tots els vídeos a www.elprat.tv
Segueix la Fira Avícola al web www.elprat.cat/firavicola 

CIRCUIT 
D’ACTIVITATS 
PER ALS MÉS 
MENUTS
Dissabte al matí, d’11 a 14 h, els més 
petits es divertiran en aquest circuit ple 
d’activitats que organitzen les entitats 
del Prat

UN PRAT DE MODA. 
No t’ho perdis!
Desfilada i presentació de col·leccions 
de temporada de les botigues del Prat.
Divendres, dissabte i diumenge al 
Pavelló de la Mostra Comercial 
(veure horaris en agenda)  



14.00 - 17.00 h
Espai exterior
Exposició de vehicles antics i clàssics, 
organitzada pels Amics dels Vehicles 
Antics i Clàssics del Prat 

14.00 - 15.00 h
Sala d’actes
Lliurament dels premis als guanyadors 
del Xè Concurs d’Aparadors, lliurament 
d’acreditacions “El Prat, comerç de 
qualitat” i reconeixement a les botigues 
cinquantenàries. Organitzat pel Consell 
Municipal de Comerç.

15.30 - 16.00 h
Espai exterior 
Mostra de les Escoletes de Circ 
de Catalunya. Activitat organitzada 
pel Departament de Cultura de 
l’Ajuntament del Prat 

16.00 - 17.00 h 
Mostra d’Entitats
Torneig d’escacs per a nens i nenes, 
organitzat pel Club d’Escacs El Prat  

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

17.00 - 20.00 h 
Entre la plaça de Catalunya  
i el recinte firal
Animació al carrer: Dues famílies riques 
s’enfronten per aconseguir els millors 
pollastres Pota Blava. Però els seus 
respectius fills s’estimen en secret.  
Serà més fort l’amor?...  Direcció i idea 
original: Taller Teatre Kaddish

17.00 - 18.30 h
Pavelló gastronòmic
Xerrada: “Mediterrània, bressol de cultures, 
vergonya de Europa”. Hi participaran Òscar 
Camps, de Proactiva Open Arms, i la 
periodista pratenca Laura Quinto.

17.00 - 17.30 h 
Espai exterior 
Exhibició de dansa, a càrrec de 
l’Associació Eternal Dance District 

17.00 - 17.30 h
Sala d’actes
Mostra de folklore extremeny, a càrrec  
del Centro Extremeño “Ruta de la Plata”

17.00 - 18.00 h
Mostra d’Entitats
Taller de xapes  per a nens i nenes,  
a càrrec de la Fundació Rubricatus

17.30 - 18.00 h
Sala d’actes 
Taller inclusiu de percussió, a càrrec del 
Programa de Persones amb Discapacitat  
i de  l’Escola Municipal de Música del Prat

18.00 - 18.30 h
Sala d’actes 
Dansa, a càrrec del Club Esportiu Estany 
de la Magarola

18.00 - 18.30 h
Espai exterior
Exhibició de hip-hop, organitzada per 
l’Associació Hip-Hop Prat-Úrsula Rilo

18.00 - 19.00 h
Mostra d’Entitats
Taller de nusos, a càrrec de  
 la Federació Catalana de Vela

18.00 - 20.00 h
Pavelló de la Mostra Comercial
“Un Prat de moda, propostes i tendències”. 
Passarel·la de la moda, desfilada 
i presentació de col·leccions de 
temporada dels comerços del Prat

18.00 - 20.00 h
Espai exterior
“Vine a provar de portar un gegant”, 
organitzat per l’Associació Gegantera Delta 

18.30 - 19.30 h 
Espai exterior
“Puja al Dingui. Tots podem ser persones 
refugiades”, organitzat pel Programa de 
Solidaritat i Cooperació

18.30 - 19.00 h
Sala d’actes
Ball clàssic i flamenc, a càrrec del Centro 
Cultural Andaluz - Casa de Cádiz 

19.00 - 19.30 h
Sala d’actes
Gimnàstica Rítmica, a càrrec de 
l’Associació Gimnàstica Rítmica  
Ribera-Baixa

19.00 - 19.30 h
Espai exterior
Exhibició de k-pop, a càrrec de L.A.B.  
(Like a Butterfly)

19.00 - 20.30 h
Mostra d’Entitats
Tast d’instruments musicals, a càrrec  
de la Banda de Música del Prat

19.30 - 20.00 h
Sala d’actes
Exhibició de ball, a càrrec de La Beat Urban 

20.00 - 20.30 h
Sala d’actes 
Sevillanes, organitzat per  
l’AV Jardins de la Pau

20.00 - 20.30 h
Espai exterior
Batucada, a càrrec de Krestatum

20.30 - 21.00 h
Sala d’actes
Ball flamenc, a càrrec del Centro Cultural 
Andaluz - Casa de Sevilla del Prat

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

VI MOSTRA 
DEL PASSAT 
AGRÍCOLA 
DEL PRAT

“COL·LECCIÓ ETNOLÒGICA PUIG CASAS”, 
al Carrer Barcelona, 128. El Prat de Llobregat
Oberta dissabte 17 i diumenge 18, de 10.30 a 14.00 h 
Visites comentades: dissabte 17 a les 13.00 h i 
diumenge 18 a les 12.00 h
Telèfon de contacte: 661289183. 
Facebook. Col·lecció etnològica Puig Casas

MENÚ DE FIRA 
als restaurants 
del Prat
Degusta el Menú de Fira amb pollastre 
Pota Blava als restaurants del 
Prat adherits a aquesta campanya 
gastronòmica.



DIUMENGE 18
10.00 - 21.00 h
La 43a Fira Avícola estarà oberta al públic.

10.00 - 21.00 h
Plaça de la Constitució
Fira d’artesans i tallers infantils, 
organitzats per l’Associació d’Artesans 
ARTpART

10.00 - 12.00 h
Pavelló gastronòmic
Esmorzars de pagès, amb ous Pota Blava  
i carxofes Prat. Degusta’ls!

10.00 - 15.00 h
Mercat de Pagès, al recinte firal

10.00 - 11.00 h
Espai exterior
“Vine a fer esport amb el teu gos”,  
a càrrec del Club d’Agility

10.30 - 11.30 h
Espai exterior
Plantada de gegants, a càrrec de 
l’Associació Gegants del Prat

10.30 - 14.00 h
VI Mostra del Passat Agrícola del Prat, 
“Col·lecció etnològica Puig Casas”, al 
carrer Barcelona, 128 del Prat de Llobregat. 
A les 12.00 h visita comentada.  
Tel. contacte: 661289183

11.00 - 14.00 h 
Entre la plaça de Catalunya 
i el recinte firal
Animació al carrer: Dues famílies riques  
s’enfronten per aconseguir els millors 
pollastres Pota Blava. Però els seus 
respectius fills s’estimen en secret. 
Serà més fort l’amor?... Direcció i idea 
original: Taller Teatre Kaddish

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

11.00 - 11.30 h
Espai exterior
Cercavila, a càrrec de l’Associació  
Musical del Prat 

11.30 - 13.30 h
Pavelló de la Mostra Comercial
“Un Prat de moda, propostes i tendències”. 
Passarel·la de la moda, desfilada  
i presentació de col·leccions de  
temporada dels comerços del Prat

11.30 - 13.00 h 
Pels carrers del Prat
Cercavila dels gegants i gegantons  
del Prat i de les colles convidades

11.30 - 12.00 h 
Espai exterior
Ball de bastons, organitzat per  
l’Associació Picacrestes del Prat

11.30 - 12.30 h 
Mostra d’Entitats
Detecció precoç, hàbits saludables  
i ús del desfibril·lador, a càrrec  
de l’Asociación Española contra  
la Muerte Súbita José Durán #7

12.00 - 13.00 h
Espai exterior
Exhibició de patinatge de velocitat,  
a càrrec del Club Patín Delta Prat

12.00 - 13.00 h
Espai exterior
Arts marcials i més, a càrrec de 
l’Associació Shinboku Ohkami

12.30 - 14.00 h
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
Mostra d’Entitats
Trobada amb les Associacions Veïnals  
del Prat, a càrrec de les Associacions de 
veïns i veïnes de la ciutat. 

12.00 - 14.00 h
Sala d’actes
Acte de lliurament dels premis de la  
43a Fira Avícola Raça Prat als criadors 
d’aviram i als pagesos del Prat

12.00 - 13.30 h
Espai exterior
Ballada de sardanes, a càrrec  
d’Amics de la Sardana

13.00 - 13.45 h
Espai exterior
Ballada de gegants, a càrrec de 
l’Associació Gegants del Prat 

14.00 - 14.45 h 
Espai exterior
Actuació castellera, a càrrec  
dels Castellers del Prat

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

17.00 - 19.00 h
Mostra d’Entitats
Tallers interculturals, organitzats  
pel Programa de Nova Ciutadania 

17.00 - 17.30 h
Sala d’actes 
Concert de la Fira Avícola, a càrrec de  
la Societat Coral Recreativa Lo Llobregat 
de les Flors

17.30 - 18.00 h
Sala d’actes 
Balls moderns, a càrrec de la Federació 
Catalana de Ball Retro, de Saló i Llatins 

18.00 - 18.30 h
Sala d’actes
Exhibició de sardanes, a càrrec  
dels Amics de la Sardana 

18.30 - 19.00h
Sala d’actes
Exhibició de balls urbans i training dance,  
a càrrec de l’AV Sant Cosme i Sant Damià 

19.00 - 19.30 h
Sala d’actes
Ritual de henna, a càrrec del  
Programa de Nova Ciutadania

19.30 - 20.00 h
Sala d’actes
Exhibició de balls de saló i llatins, a càrrec 
de l’Associació Cultural Tot pel Ball

20.00 - 20.30 h
Sala d’actes
Gimnàstica rítmica a càrrec  
del Club Escola Rítmica Prat 

20.30 - 21.00 h 
Sala d’actes
Ball popular andalús, a càrrec de  
la Casa de Andalucía del Prat 

MERCAT de PAGÈS
Diumenge 18, de 10.00 a 15.00 h 
Aprofita l’avinentesa i compra carxofes 
Prat i les verdures més fresques del 
Parc Agrari del Baix Llobregat.

Durant tot el cap de setmana, 
treballs manuals i activitats de 
foment de la lectura a l’estand de 
les AMPA i el Consell dels Infants 

JOC PRATICIPA 

Vols ser protagonista de la pel·lícula 
del Prat? Dissabte a la tarda i 
diumenge durant tot el dia, vine a jugar 
al Praticipa, supera totes les proves  
i guanya un obsequi final.


