
elprat.cat/carxofaprat#jocarxofo i tu?

Les Jornades Gastronòmiques del Pota Blava i la Carxofa Prat són 
l’oportunitat perfecta per assaborir menús basats en aquest pollastre 
autòcton i els pro ductes de temporada del Parc Agrari. Aquest any hi 
participen 32 restaurants del Prat i d’altres municipis metropolitans.

Ho organitzen: Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat /  
Ajuntament del Prat de Llobregat

Establiments participants i més informació a: marcgastronomic.com

Del 2 de març al 2 d’abril 
VIII Jornades 

Gastronòmiques  
Pota Blava i Carxofa Prat

El dia 31 de març, el Mercat Municipal del Prat acollirà un “show cooking” 
o mostra de cuina en viu, dedicat a la Carxofa Prat i amb la participació 
del xef Joan Figueras i del gastrònom Rafa Punyet. Tots dos són membres 
de l’associació Cooking Grup Prat. 

Lloc: Mercat Municipal (plaça de la Vila, 14)

Ho organitza: Centre de Promoció Econòmica

31 de març, de 10.30 a 12 h 
Cuina al Mercat

Festa al voltant de la carxofa i del jazz en què es podrà degustar un 
arròs elaborat amb productes frescos i de proximitat a càrrec de Les Es-
carxofes del Prat, i gaudir de les actuacions musicals dels BCN Ska-Jazz 
Orquestra, The 5 Outsiders of Dixieland, Trumpet Attitude, The Limboos 
i Los Mambo Jambo

Lloc: La Capsa (plaça de Joan Garcia-Nieto)

Venda anticipada de tiquets: a partir del 14 de març a El Lloro, Porta del Delta, 
El bar de La Capsa i de L’Artesà.

Menú: arròs esPratacat i postre esPratarrant ı 7 €

Ho organitza: La Capsa, amb la col·laboració de les Escarxofes del Prat

Més informació: lacapsa.org

9 d’abril,  
a partir de les 12 h 

Escarxofa&Jazz

Dins del marc de la Carxofada Popular, tothom qui ho vulgui podrà par-
ticipar en aquest concurs de cuina amateur amb la seva millor recepta. 
L’única condició és que un dels ingredients sigui la Carxofa Prat!

Lloc: parc del Fondo d’en Peixo 

Inscripció al concurs: del 13 de març al 30 de març a la Porta del Delta (933 741 379 
/ info@portadeldelta.cat) o a GATS (933 795 637 / Riu Llobregat, 47 baixos) 

Veredicte i entrega de premis: diumenge 2 d’abril, a les 13 h, al parc del Fondo 
d’en Peixo, durant la Carxofada Popular  

Premis: al millor primer plat, al millor segon plat i a les millors postres. 
Els guanyadors rebran una invitació per a la Carxofada Popular i hi haurà un 
obsequi per a totes les persones participants.

2 d’abril,  
a partir de les 10.30 h 

Concurs de Cuina

2 d’abril, d’11 a 17.30 h 
Carxofada Popular

Jornada festiva, amb parades d’informació ambiental, venda de produc-
tes frescos, horticultura i artesania. Inclou activitats infantils, concurs 
de cuina, dinar popular i ball de tarda.  

Lloc: parc del Fondo d’en Peixo 

Venda anticipada de tiquets: del 14 de març a l’1 d’abril a la Porta del Delta  
(93 374 13 79 ı info@portadeldelta.cat), i el mateix dia de la carxofada, al parc  
del Fondo d’en Peixo, a partir de les 9.30h

Menú adult: carxofes a la brasa, botifarra amb samfaina, pa, aigua/vi i postres 
(pa de pessic) ı 10 € 
Menú infantil: truita de patates, botifarra amb patates xips o samfaina, pa, 
aigua i postres (pa de pessic) ı 5 € 
Hi ha menú per a celíacs i menú per a gent que no menja porc.

http://www.agtbaix.cat/marcgastronomic/
www.lacapsa.org
mailto:info%40portadeldelta.cat?subject=
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Torna el QuintoTapa Carxofa Prat, amb la participa ció de bars i res-
taurants del Prat de Llobregat. S’hi podran degustar tot tipus de tapes 
innovadores!  

Tapa Carxofa Prat + beguda ı 3 € 
Tapa de la casa + beguda ı 2,5 €

Ho organitzen: Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat / 
Ajuntament del Prat de Llobregat

Establiments participants i més informació a: quintotapa.cat

Del 12 d’abril a l’1 de maig 
QuintoTapa  

Carxofa Prat

Mostra de tapes, elaborades amb Carxofa Prat, creades per restaura-
dors de la ciutat. S’hi podran tastar les seves propostes gastronòmiques 
i gaudir d’actuacions musicals i infantils en directe.

Lloc: plaça de Blanes

1 tapa + 1 beguda ı 3 € 
4 tapes + 2 begudes ı 11 €

Ho organitzen: Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat / 
Ajuntament del Prat de Llobregat

Més informació: agtbaix.cat

22 d’abril, de 12 a 16 h  
i de 19 a 22.30 h 

23 d’abril, de 12 a 16 h 
Fira Tapa  

Carxofa Prat

Aquest és el punt de trobada on els pagesos del Prat i del Parc Agrari del 
Baix Llobregat venen els seus productes de temporada: fruita i verdura 
d’alta qualitat, provinent de la comarca i amb segell “Producte fresc” 
del Parc Agrari.  

Lloc: plaça de Pau Casals

Més informació: elprat.cat/carxofaprat

Cada dissabte, de 8 a 14 h  
(excepte els festius)  

Mercat de Pagès

La carxofa és la verdura més emblemàtica del Prat, amb una llarga tradi-
ció de conreu al municipi. La terra i el microclima del delta del Llobregat 
li confereixen frescor, qualitat i valor nutricional. Un sabor reconegut 
pels més exigents.

La Carxofa 
Prat

On es pot comprar Carxofa Prat?
Mercat de pagès  
Pl. Pau Casals.  
Dissabtes de 8 a 14h

La Masia, fruites i verdures  
C. Castella, 57 
Tel. 933 793 747

Fruites i verdures Valentina   
Parada 24-26. Mercat Municipal. 
Pl de la Vila, 14. 
Tel. 933 707 040

El pagès del Remolar   
Av. Remolar, 95 
Tel. 933 798 688

El rebost de pagès   
C. Indústria, 94.  
(Antiga masia ca l’Isidro del Fernando) 
Tel. 685 044 477

Fruites i verdures Balagué   
Parada 29. Mercat Municipal.  
Pl. de la Vila, 14.

http://agtbaix.cat/projectes/quintotapa
http://agtbaix.cat/
http://www.elprat.cat/festa-de-la-carxofa-prat

