HORARIS DE
LA FIRA AVÍCOLA
Divendres 2, de 19.00 a 22.00 h
Dissabte 3, de 10.00 a 22.00 h
i diumenge 4, de 10.00 a 21.00 h
*La Mostra d’Entitats segueix el mateix
horari, excepte dissabte i diumenge que
tanca des de les 14.30 fins a les 16 h,
i finalitza tots els dies a les 21 h

MERCAT DE PAGÈS
Diumenge 4, de 10.00 a 15.00 h
Aprofiteu i compreu la carxofa Prat i les
verdures més fresques del Parc Agrari
del Baix Llobregat

espai gastronòmic
i FIRA DE VINS
Divendres, de 19.00 a 22.00 h
Dissabte, de 12.00 a 22.00 h
Diumenge, de 12.00 a 21.00 h
2a edició de la FIRA DE VINS POTA BLAVA
amb la participació dels cellers locals

Dimecres

Dissabte

16.00 - 19.30 h
Jornades Tècniques de la Fira
Avícola: Ponències “Juan Rof Codina,
impulsor de la ciència veterinària a
España”, “Rural i urbà, dues
dimensions per a l’alimentació
sostenible”.
Organitza l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic
Centre de Promoció Econòmica,
c/ de les Moreres 48

10.00 - 22.00 h
La 49a Fira Avícola estarà oberta al
públic

30 de novembre

DIVENDRES
2 de desembre

18.45 h
Animació de la Colla de Diables
del Prat
Espai exterior de La Ricarda
19.00 h
Obertura al públic de la 49a Fira
Avícola de la Raça Prat
19.00 - 22.00 h
La 49a Fira Avícola estarà oberta al
públic
19.00 - 21.00 h
La 20a Mostra d’entitats estarà
oberta al públic
19.00 - 21.00 h
Exposició fotogràfica digital
“Festa Major i Sant Pollin 2022”
Agrupació Fotogràfica Prat
Pantalla del pati d’accés
a la Mostra d’Entitats

3 de desembre

10.00 - 14.30 i 16.00 - 21.00 h
La 20a Mostra d’entitats estarà
oberta al públic
10.00 - 21.00 h
Exposició fotogràfica digital
“Festa Major i Sant Pollin 2022”
Agrupació Fotogràfica Prat
Pantalla del pati d’accés a la Mostra
d’Entitats
10.00 - 12.00 h
Esmorzar de pagès. Vine i tasta
l’autèntic esmorzar de pagès, amb
carxofa Prat, mongetes del ganxet
i botifarra eco!
Al Restaurant de la Fira
10.00 – 22.00 h
Mercat d’artesania local
Organitzen les associacions
d’artesans locals EL PRAT CREA
Espai exterior de La Ricarda
10.30 - 20.00 h
Dissabte esportiu
Espais d’activitats de la Mostra
d’Entitats, a la carretera de la platja
7.30 - 19.30 h
Buhoman Solidari, Ironman per
la Salut cardiovascular
7.30 - 9 h: Natació CEM Sagnier

19.15 - 20.30 h
Jugues o què?
Participa als diferents concursos de
TV i demostra tot el que saps sobre
drogues, salut mental, sexualitat,
afectivitat i feminismes.
Activitat per a joves de 12 a 25 anys.
Amb inscripció prèvia per DM a
@Patipami.prat
Associació SaóPrat
Patí d’accés a la Mostra d’Entitats

9.00 - 15.00 h: Bicicleta
Prat-Castelldefels

19.15 - 19.45 h
Concert del Grup de Percussió
Inclusiu de l’Escola d’Arts en Viu
Jornades Som Diversitat
Sala d’actes

10.15 - 11.45 h
Coneix els esports d’aigua
i deslliçament
Federació Catalana de Vela
Zona B

15.00 - 19.30 h: Cursa al camí
de la platja des de la Mostra
d’Entitats
19.30 h: Arribada a la Mostra
Triplay Prat, Triatló 1994,
Fundació AE Prat i Rubricatus

10.30 - 13.30 h
Partides d’escacs simultànies
Club d’Escacs El Prat
Pati d’accés a la Mostra d’Entitats
10.30 - 11.30 h
Partits de futbol 3x3
Associació Esportiva Prat
Zona A
11.30 - 12.30 h
Exhibició patinatge de velocitat
Club Patí Ciutat del Prat
Zona A
12.30 - 13.30 h
Exhibició d’hoquei patins
Club Hoquei Prat
Zona A
12.00 - 14.00 h
Jornades Som Diversitat:
Exhibició de Gimnàstica adaptada
Circuit de Cadira de rodes
Zona B
10.30 - 12.00 h
Volei per infants
Club Volei Prat
Zona C
11.00 h
Ral·li de cotxes antics i clàssics
de la Fira Avícola
Recorregut pels carrers del Prat fins
a la Fira. Organitzat per l’Associació
Amics dels Vehicles Antics i Clàssics
del Prat
Sortida Pl. de Louis Braille
11.00 - 11.30 h
Projecció del projecte de
la Llar Residència Hebre
Jornades Som Diversitat
Sala d’actes

11.00 - 12.30 h
Xerrada: La gent gran al Prat del
futur. Viure i envellir amb
autonomia personal i qualitat
de vida
Amb l’equip d’Acció Social
i Comunitària de l’Ajuntament del Prat
i la cooperativa Cooufar
Sala polivalent
11.00 – 13.00 h
Apropa’t i viu la ràdio en directe
des de l’estand d’El Prat Ràdio/elprat.
tv. Durant tota la fira, programació
especial des de La Ricarda
Espai exterior
11.00 - 13.00 h
Arbre dels desitjos
Fundació Rubricatus
Patí d’accés a la Mostra d’Entitats
11.30 - 13.00 h
Dibuixem mirades del Prat
Espai de converses i relatoria gràfica
sobre els serveis municipals
Pavelló de la Mostra d’Entitats
11.30 - 12.30 h
Joc: La GPS als ODS
Permacultura ATTA
Pati d’accés a la Mostra d’Entitats
12.30 - 13.30 h
Xerrada: Habitar dignament al Prat
del futur. La defensa del dret a
l’habitatge des del municipi
Amb l’equip d’Habitatge de Prat
Espais i la Cooperativa Obrera
de Viviendas
Sala polivalent
12.00 - 14.00 h
Taller i exposició de boixets
i costura
Associació de Puntaires del Prat
Associació de veïns de Llevant
Pati d’accés a la Mostra d’Entitats
12.00 - 14.00 h
Taller de costura per xics
Associació de Veïns La Granja
Pati d’accés a la Mostra d’Entitats

13.00 - 13.30 h
Presentació Flashmob
25è Aniversari Rubricatus
Fundació Rubricatus
Pati d’accés a la Mostra d’Entitats
12.00-12.15 h
Presentació del PECT
Projecte d’especialització i
competitivitat territorial Innodelta:
Delta Logistics and Mobility Lab.
Presenta J. Carlos Moreno, 4rt Tinent
d’alcalde de l’Àrea Desenvolupament
Econòmic de l’Ajuntament del Prat
Pavelló El Prat Economia
12.15 - 13.00 h
Taula rodona:
L’impacte de la impressió 3D
Amb la participació
del Prat Empresarial
Pavelló El Prat Economia
14.00 - 17.00 h
Exposició de vehicles antics i
clàssics, al Carrer de la Carretera
de la Platja
Organitza l’Associació Amics dels
Vehicles Antics i Clàssics del Prat
A la carretera de la Platja
14.00 - 15.00 h
Lliurament d’acreditacions
als comerços adherits a
“El Prat, Comerç de Qualitat”
i reconeixement a les botigues
cinquantenàries del Prat
Sala d’actes

18.15 - 19.15 h: Exhibició de
música i dansa, a càrrec de
Al Son Morocco

DIUMENGE

19.00 - 20.00 h: Exhibició de
balls urbans, a càrrec de
La Beat Urban

10.00 - 21.00 h
La 49a Fira Avícola estarà
oberta al públic
10.00 - 14.30 i 16.00 - 21.00 h
La 20a Mostra d’entitats estarà
oberta al públic
10.00 - 21.00 h
Exposició fotogràfica digital
“Festa Major i Sant Pollin 2022”
Agrupació Fotogràfica Prat
Pantalla del pati d’accés a la Mostra
d’Entitats

17.00 - 18.30 h
Taller d’impressió 3D obert
a la ciutadania. Demostració de
impressió en 3D. Visita’ns i et
regalem un clauer “pota blava”.
Amb limitació d’aforament
Pavelló El Prat Economia
17.00 - 18.30 h
Consells dels Infants i dels
adolescents
Sala polivalent de la Mostra d’Entitats
18.00 - 19.00 h
Exhibició de dansa
Hip Hop Prat Úrsula Rilo
Espai d’activitats de la Mostra
d’Entitats, a la carretera de la platja
18.00 - 20.00 h
Xocolatada i rom cremat
Entitats veïnals del Prat
Pati d’accés a la Mostra d’Entitats

16.00 - 20.00 h
Sala d’actes:
16.00 - 16.45 h: Exhibició de
balls tradicionals, a càrrec
de l’Associació Salvadorenya a
Catalunya
16.45 - 17.30 h: Exhibició de
balls, a càrrec de l’Associació de
Veïns Jardins de la Pau
17.30 - 18.15 h: Exhibició de balls
típics, a càrrec del Centre Cultural
Casa de Andalucía del Prat

4 de desembre

18.00 - 21.00 h
La mascota “Puput Punxetes”,
lliurarà cupons de descompte per
visitar els atractius turístics de
la comarca del Baix Llobregat als
visitants de la Fira.
Organitza el Consorci Turisme del
Baix Llobregat
Exterior de La Ricarda

10.00 – 21.00 h
Mercat d’artesania local
Organitzen les associacions
d’artesans locals EL PRAT CREA
Espai exterior de La Ricarda
10.00 - 12.00 h
Esmorzar de pagès. Vine i tasta
l’autèntic esmorzar de pagès, amb
carxofa Prat, mongetes del ganxet
i botifarra eco!
Al Restaurant de la Fira
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
09.30 - 14.30 h
Matí de cultura popular
Espai Exterior de la Mostra d’entitats
09.30 - 10.00 h
Trons a Fira, matinada de so
Colla Trabucaire del Prat:
carrabiners i contrabandistes
Carretera d’accés a la Fira Avícola
11.30 - 12.30 h
Trobada de la Roda d’Esbarts
Infantils i Juvenils Catalònia
Picacrestes
Espai d’activitats de la Mostra
d’Entitats, a la carretera de la
platja
11.30 - 13.00 h
Ballada de sardanes,
amb la cobla Baix Llobregat
Amics de la Sardana del Prat
Pati d’accés a la Mostra d’Entitats

18.00 - 21.00 h
Gaudeix l’experiència de la nostra
cabina de vídeo 360o i descarrega’t
el teu vídeo personalitzat
Pavelló El Prat Economia

12.30 - 13.30 h
Trobada castellera
Castellers del Prat de Llobregat
Espai d’activitats de la Mostra
d’Entitats, a la carretera de la
platja

19.00 - 20.30 h
La comunitat energètica
de la ciutat:
Energia del Prat
Amb l’equip d’Acció Ambiental
de l’Ajuntament del Prat
Sala polivalent

13.00 - 14.30 h
Cercavila de gegants
i gegantons del Prat i de les
colles convidades
Associació Gegants del Prat
Carrers del Prat fins arribar a
la Fira

13.00 - 14.30 h
Ballada de gegants
Associació Gegants del Prat
Pati d’accés a la Mostra d’Entitats
10.00 - 11.30 h
2a Assemblea de la Comunalitat
Benviure - El Prat
Sala polivalent de la Mostra d’Entitats
11.00 - 12.00 h
Cadena de subministrament
Blockchain: eficiència, reducció de
costos i millora de processos
Amb la participació
del Prat Empresarial
Pavelló del Prat Economia
12.00 - 13.30 h
Xerrada: Moure’ns de forma
sostenible al Prat del futur:
nous serveis de mobilitat urbana
Amb l’equip de Mobilitat
de l’Ajuntament del Prat
Sala polivalent
12.00 – 14.00 h
Acte de lliurament dels Premis de
la 49a Fira Avícola Raça Prat als
criadors d’aviram i als pagesos del
Prat i Premi Josep Oliva a la Cultura
i Tradicions pageses
Sala d’actes
17.00 - 18.30 h
Taller d’impressió 3D obert a
la ciutadania. Demostració
de impressió en 3D. Visita’ns i et
regalem clauer “pota blava”.
Amb limitació d’aforament
Pavelló El Prat Economia
18.00 - 21.00 h
Gaudeix l’experiència de la nostra
cabina de vídeo 360o i descarrega’t
el teu vídeo personalitzat
Pavelló El Prat Economia
18.00 - 19.00 h
Mostra de diferents coreografies
de dansa
Eternal Dance District
Espai d’activitats de la Mostra
d’Entitats, a la carretera de la platja

19.00 - 20.00 h
Classe oberta de Fitgipsy dance
Centro Cultural Andaluz Casa de
Cádiz del Prat
Espai d’activitats de la Mostra
d’Entitats, a la carretera de la platja
20.00 - 20.15 h
Concert de música afrobrasilera,
a càrrec de Krestatum
Pati d’accés a la Mostra d’Entitats
17.00 – 21.00 h
Sala d’actes:
17.00 - 17.45 h: Exhibició de
gimnàstica rítmica, a càrrec de
AE Rítmica Prat Corblau
17.45 - 18.30 h: Exhibició de
flamenc i fitgipsy dance,
a càrrec del Centro Cultural Casa
de Cádiz del Prat
18.30 - 19.15 h: Exhibició de
música i ball, a càrrec del Centro
Cultural Casa de Sevilla del Prat
19.15 - 20.00 h: Exhibició dansa
oriental, a càrrec Samira Prat
20.15 - 20.30 h: Exhibició
de balls urbans, a càrrec de
l’Associació de veïns Sant Cosme i
Sant Damià

EXPOSICIONS
Darrers dies de l’exposició:
Encreuaments. L’evolució
demogràfica del Prat,
fins el 3 de desembre.
L’exposició gira entorn de l’evolució
demogràfica del Prat des dels
orígens, amb els primers pobladors,
fins al segle XXI. La mostra ens
ofereix informació sobre com ha
anat evolucionant la població del Prat
i tots els elements que han contribuït
a la realitat actual.
Sala d’exposicions
del Cèntric Espai Cultural

EXPOSICIÓ VIRTUAL:

Joan Rof Codina i el Prat
Un repàs per la vida i l’obra de Joan
Rof Codina, nascut al Prat i impulsor
de les ciències veterinàries a España,
posant l’accent en la seva vinculació
al Prat.
Es pot veure a la web de patrimoni
cultural
www.elprat.cat/patrimonicultural

El Prat
del Futur
Sessions informatives a l’espai
polivalent de la Mostra d’Entitats
Dissabte, 3 de desembre:
11 h: La gent gran al Prat del
futur. Viure i envellir amb
autonomia personal i qualitat de
vida. Amb l’equip d’Acció Social i
Comunitària de l’Ajuntament del
Prat i la cooperativa Cooufar
12.30 h: Habitar dignament
al Prat del futur. La defensa
del dret a l’habitatge des del
municipi. Amb l’equip d’Habitatge
de Prat Espais i la Cooperativa
Obrera de Viviendas
19.00 - 20.30 h: La comunitat
energètica de la ciutat:
Energia del Prat
Amb l’equip d’Acció Ambiental
de l’Ajuntament del Prat
Sala polivalent
Diumenge, 4 de desembre:
12 - 13.30 h: Xerrada: Moure’ns
de forma sostenible al Prat del
futur: nous serveis de mobilitat
urbana. Amb l’equip de Mobilitat
de l’Ajuntament del Prat
Sala polivalent
Més informació a:
elprat.cat/elpratdelfutur

SEGUEIX
LA FIRA
elprat.ràdio emetrà l’acte
d’inauguració de la Fira i oferirà un
programa especial dissabte
d’11 a 13 h, que donarà el tret de
sortida a tota una graella especial de
ràdio en directe des del recinte firal.
Ens podeu seguir al 91.6 fm i al web
www.elprat.radio
• Més informació a elprat.tv
i a elprat.digital
• Segueix la Fira Avícola
al web elprat.cat/firavicola
• Podeu seguir i compartir les
activitats de Fira Avícola a les xarxes
socials amb el hashtag #firavicola

JOC PRATICIPA
Diferents espais de la 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 3, de 16.30 - 20.00 h
Diumenge 4, d’11 - 14.30 h
i de 16.30 a 20 h

SOM DEL PRAT,
QUIN ORGULL!
El pratencs som com som i ens
sentim orgullosos i orgulloses de
ser-ho. Perquè és una ciutat on
créixer i estimar-nos, perquè és un
indret on ens cuidem entre nosaltres
i perquè el Prat ha estat, és i serà, el
nostre lloc al món.
I tu, per què dius amb orgull que el
Prat és el teu lloc al món?
Visita el Pavelló de la Mostra
d’Entitats i explica’ns-ho, podràs
guanyar un premi deliciós!
1. Escriu la teva resposta a la
pissarra i fes-te una foto amb el
mòbil
2. Comparteix-la a Instagram,
Facebook o Twitter amb l’etiqueta
#elpratelmeullocalmon
3. Participaràs en el sorteig
de premis molt pratencs!
Més informació a:
elprat.cat/mostraentitats

A L’ESPAI
GASTRONÒMIC

I AL RESTAURANT DE LA FIRA: FIRA
TAPA POTA BLAVA, MENÚ DE FIRA AL
RESTAURANT I TAKE AWAY POTA BLAVA
I ESMORZAR DE PAGÈS
Gaudeix amb l’oferta gastronòmica
Pota Blava: platillos, esmorzar de
pagès, menú especial pota blava i
take away pota blava per endur-te’ls
a casa. Degusta’ls a l’Espai
Gastronòmic de la Fira
Divendres 2, de 19.00 a 22.00 h
Dissabte 3, de 10.00 a 22.00 h
Diumenge 4, de 10.00 a 21.00 h
Dissabte i diumenge pel matí de
10.00 a 12.00 h esmorzars de pagès

show cookings
D’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
Aula de Cuina
Interior de la Granja de la Ricarda
Fira de vins
Dissabte, 3 de desembre:
12 h: Antonio Luna
(Tac Alt)
Tacos mexicans senzills
12.45 h: Jeff Espinoza
(Warike Project)
Entrepans creatius
18.30 h: Lola Martín
(Lola’s Brunch)
Cuina amb fregidora d’aire
19.15 h: Mònica Escudero
(El Comidista)
Postres senzills amb fruita de
temporada
Diumenge, 4 de desembre:
12 h: Albert Cambra
(Can Calopa de Dalt)
Amanides d’hivern
12.45 h: Mònica Escudero
(El Comidista)
Idees per innovar a l’aperitiu

EL PRAT
ECONOMIA
A l’entrada del pavelló del Prat
Economia trobareu el Passeig del
Comerç, un aparador dels comerços
de la ciutat. A l’interior veureu els
stands de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, on
s’informarà dels serveis que ofereix
aquest departament de l’Ajuntament,
i del Prat Empresarial, on estarà
representat el teixit empresarial
pratenc.
Aquest espai acollirà dues taules
rodones durant el cap de
setmana (veure en agenda dissabte i
diumenge) organitzades pel Projecte
d’Especialització i Competitivitat
Territorial (PECT) InnoDelta i el Prat
Empresarial. El pavelló també
acollirà tallers d’impressió 3D
amb aforament limitat i comptarà
amb demostracions d’una cabina de
vídeo de 360 graus.
Apropa’t al pavelló del Prat Economia
i participa al “Joc dels QR’s del Prat
Empresarial”!

De dilluns a divendres
de 9 a 14 h i de 17 h a 20 h.
Dissabtes de 9 a 14 h.

Tram tallat al trànsit

Cèntric pagament
35 places

Prohibit estacionar
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65, PR1, PR2, PR3,
L10 i L78

Cèntric,
Les Moreres, Parc Nou
Aparcament vigilat
per a bicicletes

Ronda Sud
350 places
13 minuts
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La línia PR2 no circula diumenge

Per arribar a la Fira, la millor
manera és fer-ho a peu, amb
bicicleta (si ja sou del Prat) o en
transport públic: autobús o metro.
Hi haurà un aparcament de
bicicletes vigilat i una zona de
reserva d’estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda.
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Hi ha 7 línies d’autobús que tenen
parades a prop de la Granja de la
Ricarda on se celebrarà la Fira:
65, PR1, PR2 (no circula diumenge),
PR3, L10 i L78. Si veniu amb metro,
la línia és la L9 Sud i l’estació més
propera a la Fira és Cèntric. També
podeu baixar a les estacions Les
Moreres o Parc Nou.

Fira
Avícola
Cementiri Sud
500 places
10 minuts

Per a qui no tingui més remei que
anar-hi en cotxe, el plànol mostra
diverses bosses d’aparcament on
es recomana deixar el vehicle, des
d’allà, arribar a la Fira a peu

