
Agenda d’actes
48ª Fira Avícola  ·  19ª Mostra d’Entitats  ·  34ª Mostra Comercial

Espai Gastronòmic i de Vins



Horaris
La Fira Avícola estarà oberta al 
públic el divendres 17, de 19.00 a 
22.00 hores. Dissabte 18, de 
10.00 a 22.00 hores i diumenge 
19, de 10.00 a 21.00 hores.

La Mostra d’Entitats segueix el 
mateix horari, excepte dissabte i 
diumenge que tanca des de les 
14.30 fins a les 16 hores, i finalitza 
tots els dies a les 21 hores.

Mercat de
Pagès
Obert el diumenge 19, de 10.00 a 
15.00 hores. Aprofiteu i compreu 
la carxofa Prat i les verdures més 
fresques del Parc Agrari del Baix 
Llobregat.

Fira de
Vins
Enguany com a novetat! 1ª Fira de 
Vins amb la participació dels 
cellers locals. Divendres de 19.00 
a 22.00 hores. Dissabte de 12.00 a 
22.00, i diumenge de 12.00 a 
21.00 hores.

11.00 h A l’exterior Espai 
Gastronòmic, LivePainting 
#PotaBlava amb artistes locals.

11.00 - 13.00 h A la Fira de Vins, 
Aula de Cuina sostenible i 
showcooking.

11.00 h XVIII Ral·li de cotxes 
antics i clàssics de la Fira 
Avícola. Recorregut pels carrers 
del Prat. Sortida Pll. de Louis 
Braille. Organitzat per l’Associació 
Amics dels Vehicles Antics i 
Clàssics del Prat de Llobregat.
 
11.00 - 13.00 h Espai exterior: 
Apropa’t i viu la ràdio en directe 
des de l’estand d’elprat.ràdio i 
elprat.tv. Durant la fira, progra-
mació especial des de la Ricarda. 
 
12.00 - 14.00 h Taller i exposició 
de boixets i costura. Pati d’accés 
a la Mostra d’Entitats. Associació 
de Veïns de Llevant.

12.00 - 14.00 h Exhibició de 
puntes de coixí i patchwork. Pati 
d’accés a la Mostra d’Entitats. 
Associació Puntaires del Prat.

12.00 - 13.00 h Projecte 
Nemperfeina, co-creació de llocs 
de treball i formacions per assolir 
els objectius de desenvolupament 
sostenible de l'ONU. Pati d’accés a 
la Mostra d’Entitats. Permacultura 
ATTA.

12:00 - 13:00 h Pavelló del Prat 
Economia. Taula rodona: la FP 
Dual. Coneixerem més detalls 
sobre què és la FP Dual de la mà 
dels Instituts de Formació 
Professional del municipi i 
empreses que l’han integrat al seu 
sistema. Espai moderat pel Prat 
Empresarial.

12.30 h A l’Espai Gastronòmic 
Música #PotaBlava amb 
Frizzante Dj.

14.00 - 17.00 h Exposició de 
vehicles antics i clàssics, a la 
carretera de la Platja. Organitza 
l’Associació Amics dels Vehicles 
Antics i Clàssics del Prat.
 

Divendres
17
18.45 h Espai exterior de la 
Ricarda: Animació de la Colla de 
Diables del Prat.

19.00 h Obertura al públic de la 
48a Fira Avícola de la Raça Prat i 
de la 19a Mostra d’Entitats.

19.00 - 22.00 h La 48a Fira Avícola 
estarà oberta al públic.

19.00 - 21.00 h Exposició foto-
gràfica digital “FM el Prat 2021”. 
Pati d'accés a la Mostra d’Entitats. 
Agrupació Fotogràfica Prat.

18.00 h A l’exterior Espai 
Gastronòmic, LivePainting 
#PotaBlava amb artistes locals.

19.00 h A l’Espai Gastronòmic 
Música #PotaBlava amb Jackie Dj

19.15 - 20.30 h “Salvem al Poti i 
a la Xofi” scape room; Activitat 
per a joves de 14 a 23 anys. 
Inscripció prèvia per DM a 
@patipami.prat. Sala d’actes. 
SaóPrat Associació.

DE
DESEMBRE

DE
DESEMBRE

Dissabte
18
10.00 - 22.00 h La 48a Fira Avícola 
estarà oberta al públic.

10.00 - 14.30 i 16.00 - 21.00 h La 
19a Mostra d’Entitats estarà 
oberta al públic.

10.00 - 21.00 h Exposició foto-
gràfica digital “FM el Prat 2021”. 
Pati d'accés a la Mostra d’Entitats. 
Agrupació Fotogràfica Prat.

10.00 - 12.00 h Al Restaurant de 
la Fira: Esmorzar de pagès. 
L’autèntic esmorzar de pagès, amb 
carxofa Prat, mongetes del ganxet i 
botifarra eco!

10.00 – 21.00 h Sector de parades 
en Av. Ronda Sud. Fira-Mercat 
d’artesania local. Organitzen les 
associacions d’artesans locals El 
Prat Crea.

10.30 - 18.00 h Dissabte esportiu: 
Espai d’activitats de la Mostra 
d’Entitats, a la carretera de la Platja.

10.30 - 13.30 h Partides d’escacs 
simultànies. Pati d'accés a la 
Mostra d’Entitats. Club d’Escacs El 
Prat.

10.30 - 11.30 h Exhibició d'un 
circuit d'agilitat amb patins i 
demostració de relleus. Club de 
Patinatge de Velocitat El Prat de 
Llobregat.

11.00 - 12.00 h Exhibició d'arts 
marcials japoneses i 
defensa personal. Associació 
Shinboku Ohkami.

11.30 - 12.30 h Exhibició 
patinatge de velocitat. Club Patí 
Ciutat del Prat.

12.00 - 13.00 h Exhibició de 
karate adaptat. Disprat lleure.

12.30 - 13.30 h Iniciació a 
l’hoquei. Club Hoquei Prat.

16.00 - 17.00 h Partits de bàs-
quet 3x3. Club Bàsquet Prat.

17.00 - 18.00 h Partits de futbol 
3x3 i circuit d’habilitats. 
Associació Esportiva Prat.



 
14.00 - 15.00 h Sala d’actes: 
Lliurament dels premis als 
guanyadors del 15è Concurs 
d’Aparadors, lliurament 
d’acreditacions “El Prat, Comerç 
de Qualitat” i reconeixement a les 
botigues cinquantenàries.

16:00 - 20.30 h Sala d’actes.

16.00 - 16.30 h Exhibició de 
balls, a càrrec del Centro Cultural 
Andaluz Casa de Cádiz del Prat.

17.00 - 17.30 h Exhibició de 
música i ball, a càrrec del Centro 
Cultural Casa de Sevilla del Prat.

17.45 - 18.15 h Exhibició de 
dansa Bollywood, a càrrec de 
l’Associació de Veïns Sant 
Jordi-Ribera Baixa.

18.30 - 19.00 h Exhibició de balls 
típics, a càrrec de l’Asociación 
Casa de Andalucía del Prat.

19.15 - 19.45 h Exhibició de balls 
llatins, a càrrec de la Associació 
Mayimbe de Ball i Benestar.

20.00 - 20.30 h Exhibició de balls 
urbans, a càrrec de La Beat Urban.

16.00 - 17.00 h Classe oberta de 
dansa del ventre. Espai d’activitats 
de la Mostra d’Entitats, a la 
carretera de la Platja. Samira Prat.

17.00 - 18.00 h Classe oberta de 
Fit Gipsy Dance. Espai d’activitats 
de la Mostra d’Entitats, a la carre-
tera de la Platja. Centro Cultural 
Andaluz Casa de Cádiz del Prat.

18.00 - 19.00 h Exhibició de 
dansa. Espai d’activitats de la 
Mostra d’Entitats, a la carretera de 
la Platja. Hip hop Prat Úrsula Rilo.

18.00 h A l’exterior Espai 
Gastronòmic, LivePainting 
#PotaBlava amb artistes locals.

20.00 h A l’Espai Gastronòmic. 
Música #PotaBlava amb
Franzzo Dj.

Diumenge
19
10.00 -21.00 h La 48a Fira Avícola 
estarà oberta al públic.

10.00 - 14.30 i 16.00 - 21.00 h La 
19a Mostra d’entitats estarà oberta 
al públic.

10.00 - 21.00 h Exposició foto-
gràfica digital “FM el Prat 2021”. 
Pati d'accés a la Mostra d’Entitats. 
Agrupació Fotogràfica Prat.

10.00 - 12.00 h Al Restaurant de la 
Fira: Esmorzar de pagès. Vine i 
tasta l’autèntic esmorzar de pagès, 
amb carxofa Prat, mongetes del 
ganxet i botifarra eco!
  
10.00 - 15.00 h Mercat de Pagès, 
al Carrer de la Carretera de la 
Platja, a l’exterior del recinte de la 
Granja de la Ricarda.

18:00 h A l’exterior Espai 
Gastronòmic, LivePainting 
#PotaBlava amb artistes locals.

A les 20:00 A l’Espai Gastronòmic 
Música #PotaBlava amb
Franzzo Dj.

09.30 - 14.30 h Matí de cultura 
popular. Espai Exterior de la 
Mostra d’Entitats.

09.30 - 10.00 h Trons a Fira, ma-
tinada de so. Carretera d’accés a 
la Fira Avícola. Colla Trabucaire del 
Prat: carrabiners i contrabandistes.

10.30 - 11.50 h Trobada de la 
Roda d'Esbarts Infantils i Juve-
nils Catalònia. Espai d’activitats 
de la Mostra d’Entitats, a la 
carretera de la Platja. Picacrestes.

11.30 - 13.00 h Ballada de sarda-
nes, amb la cobla Baix Llobregat. 
Pati d’accés a la Mostra d’Entitats. 
Amics de la Sardana del Prat.

12.00 - 13.00 h Trobada castelle-
ra. Espai d’activitats de la Mostra 
d’Entitats, a la carretera de la Platja. 
Castellers del Prat de Llobregat.

12.00 - 13.00 h Cercavila de 
gegants i gegantons del Prat i de 
les colles convidades. Carrers del 
Prat fins a arribar a la Fira. 
Associació Gegants del Prat.

13.00 - 14.30 h Ballada de 
gegants. Pati d’accés a la Mostra 
d’Entitats. Associació Gegants del 
Prat.

11.00 h A l’exterior Espai 
Gastronòmic. LivePainting 
#PotaBlava amb artistes locals.

11.00 - 12:00 h A la Fira de Vins, 
Aula de Cuina sostenible i 
showcooking.

12.00 - 14.00 h Sala d’actes:
Acte de lliurament dels Premis 
de la 48a Fira Avícola Raça Prat 
als criadors d’aviram i als pagesos 
del Prat i Premi Josep Oliva a la 
Cultura i Tradicions pageses.

12.00 - 13.00 h Pavelló del Prat 
Economia. Taula rodona: Al Prat 
Igualem. Debatirem sobre la 
importància del Pla d’Igualtat a les 
empreses i coneixerem testimonis 
locals de bones pràctiques en 
aquest àmbit. Organitza Oficina de 
Polígons d’Activitat Econòmica.
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13.00 h A l’Espai Gastronòmic 
Música #PotaBlava amb
Sergi Shine.

16.00 - 16.30 h Exhibició de balls 
urbans. Espai d’activitats de la 
Mostra d’Entitats, a la carretera de 
la Platja. Associació de Veïns Sant 
Cosme i Sant Damià.

16.15 - 20.30 h Sala d’actes:

16.15 - 16.45 h Mostra de 
diferents coreografíes de dansa, 
a càrrec de l’Associació Eternal 
Dance District.

17.00 - 17:30 h Exhibició de 
gimnàstica rítmica, a càrrec de AE 
Rítmica Prat Corblau.

17.45 - 18.15 h Exhibició de dansa 
oriental, a càrrec Samira Prat.

18.30 - 19.00 h Exhibició de ball, 
a càrrec de l’Associació de Veïns 
Jardins de la Pau.

19.15 - 19.45 h Intercanvi 
cultural, música i dansa, a càrrec 
d’Al son Morocco.

20.00 - 20.30 h Exhibició de balls 
urbans, a càrrec de l’Associació de 
Veïns Sant Cosme i Sant Damià.

18.00 h A l’exterior Espai 
Gastronòmic, LivePainting 
#PotaBlava amb artistes locals.

20.00 h A l’Espai Gastronòmic. 
Música #Pota Blava amb Dj Nu.



Fira Tapa
Pota Blava
A l’Espai Gastronòmic i al 
Restaurant de la Fira: Menú de 
Fira, take away Pota Blava i 
esmorzar de pagès.

Gaudeix amb l’oferta 
gastronòmica: platillos, esmorzar 
de pagès, menú especial i take 
away per endur-te'ls a casa. 
Degusta'ls a l'Espai Gastronòmic.

Divendres 17, de 19.00 a 22.00 
hores. Dissabte 18, de 10.00 a 
22.00; i diumenge 19, de 10.00 a 
21.00 hores.

Dissabte i diumenge pel matí de 
10.00 a 12.00 esmorzars de pagès.

Espai infantil
A l’exterior de l’Espai Gastronòmic, 
dissabte 18 i diumenge 19 d’11.00 
a 13.00 hores.

Un espai per a que les nenes i els 
nens gaudeixin de la Fira. Espai de 
jocs amb fusta i tallers 
mediambientals i de reciclatge.

Exposicions
100 Aniversari del Mercat 
Municipal 1921-2021.
Exposició fotogràfica amb motiu 
del centenari del Mercat Municipal, 
que recorre la seva història, el dia 
a dia del mercat i la seva vida fins 
els nostres dies com a equipament 
de referència de la ciutat per a la 
compra d’aliments. Una trajectòria 
de 100 anys de funcionament i 
servei a la ciutat del Prat.

Sala interior del Mercat Municipal, 
Plaça de la Vila, 5. Del 26 de 
novembre del 2021 al 28 de febrer 
del 2022.

Hores (tristes) de Prat.
En aquesta primera fira presencial 
després de la COVID-19, fem 
memòria del que la pandèmia ha 
suposat a la nostra ciutat. Ho fem 
a través de l’exposició “Hores 
(tristes) de Prat”, del 
fotoperiodista de la nostra ciutat 
David Airob, que s’instal·larà al 
camí que porta a la fira com a 
senyal de record i homenatge a 
totes les persones que han patit la 
malaltia.

Joc Praticipa
Sala polivalent Mostra d’entitats. 
Dissabte a la tarda i diumenge 
durant tot el dia, vine a jugar al 
Praticipa, supera totes les proves 
i guanya un obsequi final! 
Dissabte 18, de 16.30 a 20.00 
hores. Diumenge 19, d’11.00 a 
14.30, i de 16.30 a 20.00 hores.

El Prat
Economia
Descobreix el nou Pavelló del Prat 
Economia on coneixeràs com les 
empreses del Prat col·laboren en 
l’acompliment dels Objectius de 
Desenvolupament Econòmic 
alineats amb l’Agenda 2030.

Espai dinamitzat pel Prat 
Empresarial i la Oficina de Polígons 
d’Activitat Econòmica de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic.

Segueix la Fira
A través dels mitjans públics 
locals elprat.tv, elprat.digital i 
elprat.ràdio, que tornarà a emetre 
en directe des de la Fira al 91.6 FM 
i al seu web informatiu.

Podeu seguir i compartir les 
activitats de Fira Avícola
a les xarxes socials amb el 
hashtag #firavicola.

La Ricarda
i el Delta
La Ricarda, un espai natural 
protegit i amenaçat per una 
eventual ampliació de l’aeroport, 
és un dels paratges més 
desconeguts del delta.

La tecnologia ens permet 
descobrir-lo a través d’una 
experiència immersiva que 
podreu visitar a l’stand 
municipal, on trobareu una 
exposició que reivindica els Espais 
Naturals protegits i el benestar 
que generen gràcies al talent de la 
gent del Prat, de la gent del fang.

Si us hi apropeu, a més, podreu 
participar en el sorteig d’un àpat 
per a dues persones durant el 
març gastronòmic!


