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1. La 48a Fira Avícola: presentació general i novetats  

 

 
 
(Imatge d’arxiu, Fira Avícola 2019) 

 
 
La Fira Avícola torna a la Granja de la Ricarda del 17 al 19 de 
desembre. Serà de nou un espai de trobada a l’entorn del Pota 
Blava, la Carxofa Prat i altres productes de proximitat i 
enguany també de la defensa dels espais naturals i del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, al final d’un any marcat pel debat 
sobre l’ampliació de l’aeroport, que amenaçava la Ricarda. Una 
experiència audiovisual immersiva, desenvolupada des de 
Catalunya per l’estudi audiovisual SINOCA a través de la 
tecnologia puntera de Broomx, permetrà descobrir la Ricarda. 
 
La 48a Fira Avícola Raça Prat, que tindrà lloc el cap de setmana del 17 al 19 de 
desembre, torna enguany a la Granja de la Ricarda, després de celebrar-se 
l’any passat en format online a causa de la pandèmia. El Prat recupera la seva 
Festa major d’hivern, com a espai de retrobament de la ciutadania a l’entorn del 
pollastre Pota Blava, la Carxofa Prat i altres productes de proximitat Km0.  
 
Enguany, la Fira Avícola també es vincularà a la defensa del territori, dels 
espais naturals del Delta i del Parc Agrari del Baix Llobregat, al final d’un any 
marcat pel debat sobre el projecte d’ampliació de l’aeroport que amenaçava 
l’espai protegit de la Ricarda, al qual s’hi han oposat tots els grups municipals 
representants a l’Ajuntament del Prat. Aquest serà el tema al qual es dedicarà 
l’estand municipal de la fira, on la ciutadania podrà gaudir d’una experiència 



 
 

audiovisual immersiva per conèixer la Ricarda, un projecte impulsat en aliança 
amb proveïdors locals, catalans, i organitzacions emprenedores del món de la 
creació audiovisual, com SINOCA, i mitjançant una tecnologia desenvolupada, 
fabricada i patentada a Catalunya, subministrada per Broomx. Mitjançant el 
primer projector immersiu del món, MK360 de Broomx, es pot convertir la 
realitat virtual en una experiència real. 
 
D’aquesta manera, es vol aprofitar un esdeveniment de referència a Catalunya 
com la Fira Avícola, que es preveu que visitin enguany entre 65.000 i 70.000 
persones, per difondre la importància de preservar el territori i els seus 
productes de proximitat.  Serà una ocasió per defensar, davant d’aquells que 
aposten per projectes que suposen la destrucció dels espais protegits amb el 
pretext que això generaria riquesa, que la millor forma de promoure la 
prosperitat i el benestar és preservar-los. 
 
La Fira Avícola és l’única de Catalunya dedicada al pollastre Pota Blava, 
espècie d’aviram autòcton únic, que només es cria a les granges i galliners dels 
criadors del Prat de Llobregat i que compta amb el segell europeu d’Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP).  Els valors de la Fira Avícola mantenen la vocació 
d’innovar, l’orgull i la identitat de les pratenques i pratencs, la tradició de la 
pagesia i de les criadores i criadors, la reivindicació de la qualitat del producte 
local, les entitats ciutadanes i les persones i la promoció i el foment de l’activitat 
econòmica local, el comerç i les empreses del territori. 
 
Enguany, la Fira Avícola també s’emmarca en els objectius de la capitalitat 
mundial de l’alimentació sostenible de Barcelona i la seva àrea metropolitana, 
objectius als quals contribueixen productes de proximitat com el Pota Blava o la 
Carfofa Prat.  
 
Moltes mostres en una: Mostra Comercial, Espai Gastronòmic i Mostra 
d’Entitats  
 
A la Fira, es podrà gaudir d’una d’àmplia oferta gastronòmica, comercial, 
cultural i lúdica en un ampli recinte firal de 19.000 m2 situat a la Granja de la 
Ricarda (camí de Cal Silet s/n).  L’equipament de la Granja de la Ricarda, 
adequat amb les mesures preventives i de seguretat pertinents, garanteix la 
celebració d’una Fira segura que respecti les normes sanitàries en l’actual 
context de la pandèmia. 
 
Al recinte firal, s’hi podrà trobar el tradicional pavelló avícola, per descobrir com 
es cria el Pota Blava. Al mateix pavelló, hi haurà la mostra agrícola i ramadera 
dels pagesos del Prat, on es podran conèixer les característiques de la Carxofa 
Prat, entre d’altres fruites i verdures del Parc Agrari.  D’altra banda, al recinte 
firal, s’hi trobaran dues mostres més (Mostra Comercial i Mostra d’Entitats), a 
més de l’Espai Gastronòmic. La imatge gràfica tant del cartell general de Fira 
com de la Mostra d’Entitats i l’Espai Gastronòmic han anat de nou a càrrec 
d’una artista local, en aquest cas de Tinta Fina (Núria Inés). 
 
A la Mostra Comercial, que enguany arriba a la seva 34a edició en el marc de 
la Fira Avícola, es podran trobar expositors de pagesos, criadors i de comerços 



 
 

i empreses tant locals com d’altres punts del país. A la Mostra Comercial, hi 
haurà una àmplia gamma de productes i serveis i serà una oportunitat de 
promoció del teixit comercial local. Complementàriament a aquesta mostra, una 
de les principals novetats d’enguany serà la carpa exterior dedicada a la 
projecció de l’activitat econòmica del municipi i el seu impacte al territori, que 
estarà vinculat a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030.   
 
A l’Espai Gastronòmic, la xarxa de restaurants “El Prat Degusta’l” i establiments 
de la ciutat adherits a la campanya de la Fira Avícola preparen una oferta 
àmplia i diversa amb el Pota Blava i la Carxofa Prat com a protagonistes. 
Enguany, aquest espai també inclourà la 1a Mostra de Vins, on es podran 
tastar vins i maridar-los amb una oferta gastronòmica de qualitat. 
 
D’altra banda, a la Granja de la Ricarda, també es farà la 19a Mostra d’Entitats, 
que acollirà espais expositius i activitats de prop d’un centenar d’entitats 
d’àmbit cultural, educatiu, social o esportiu. 
 
A més, durant la fira, es concediran els Premis de la 48a Fira Avícola Raça Prat 
als criadors d’aviram i als pagesos del Prat i el Premi Josep Oliva a la cultura i 
tradicions pageses, entre d’altres guardons. 
 
A més, a l’entorn dels diferents pavellons, la fira comptarà amb el Mercat de 
Pagès, que s’hi instal·larà el diumenge; tallers de tota mena, també per als més 
petits; exhibicions i actuacions musicals, i cultura popular i artesania local. 
També cal destacar que, a l’accés al recinte de la Granja de la Ricarda, 
trobarem l’exposició del fotoperiodista David Airob sobre la pandèmia a la 
nostra ciutat, “Hores (tristes) de Prat”, una mostra centrada en els moments 
més difícils de 2020, però que alhora aporta una mirada d’esperança.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. La 34a Mostra Comercial  
 

 

 
(Imatge d’arxiu, Fira Avícola 2019) 
 
La 34a Mostra Comercial comptarà amb una àmplia gamma de productes i 
serveis i serà un excel·lent aparador i oportunitat de promoció del teixit 
comercial local i dels projectes emprenedors.  S’hi trobarà un interessant sector 
especialitzat en alimentació tradicional d’origen, així com estands de comerços 
i serveis locals i d’arreu del país. 
 
En aquest espai, trobarem els estands de la Indicació Geogràfica Protegida 
(IGP) Pollastre i Capó del Prat i de la Cooperativa Agrícola, on podrem comprar 
el Pota Blava i altres productes emblemàtics del municipi, com la Carxofa Prat. 
Pel que fa a la Carxofa Prat, se’n podrà descobrir i tastar a la fira una nova 
varietat: la Green Queen. La Cooperativa Agrícola del Prat explicarà les seves 
propietats i en què es diferencia de la varietat tradicional (Blanca de Tudela).  
 
A més, a la mostra s’hi trobarà un sector destinat a la venda de productes 
agroalimentaris artesanals de qualitat d’arreu del territori: embotits catalans de 
Planoles, Lluçanès i la Garrotxa; anxoves de Palamós; formatges i sobrassada 
de Menorca; aliments de Castella-La Manxa i de Galícia; productes ibèrics de 
Guijol (Salamanca), o formatges d'Idiazábal (Euskadi), entre molts d’altres. 
 
A més, la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) tindrà un estand on 
promourà l'alimentació sostenible i saludable. 
 
Enguany, la Fira Avícola està compromesa amb l’alimentació sostenible, tan 
necessària per enfortir les economies locals i millorar la salut de les persones. 
Aquest 2021, Barcelona i l’àrea metropolitana han estat la Capital de 
l’Alimentació Sostenible.  
 



 
 

La capital catalana, els mercats de la qual reben molts productes agrícoles del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, ha volgut aprofitar aquesta oportunitat per 
avançar en la consecució de quatre objectius que la fira també vol contribuir a 
assolir: impulsar dietes més saludables i sostenibles, generar més oportunitats 
econòmiques per als sectors de proximitat, combatre l’emergència climàtica i 
generar resiliència davant els riscos globals i les desigualtats socials.  
 
Un lloc de trobada entre ciutadania i empreses 
 
Per complementar la Mostra Comercial, una de les principals novetats de la 
Fira d’enguany és que dedicarà una carpa exterior a compartir la projecció de 
l’activitat econòmica del municipi i el seu impacte al territori. Aquesta nova 
mostra és fruit del treball conjunt de l’Ajuntament i les empreses per tal de 
promoure la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de l’Agenda 2030.  Els ODS en què se centrarà la mostra són els vinculats a 
temàtiques relacionades amb la sostenibilitat, la formació i ocupació de qualitat 
i la igualtat de gènere.  
 
En el marc d’aquesta mostra, amb la participació de l’associació El Prat 
Empresarial i un grup d’empreses del municipi, se celebraran diverses taules 
rodones de debat en format públic i obert que serviran per donar a conèixer la 
Formació Professional Dual i presentar el programa Al Prat Igualem.  
 
També s’hi presentarà la recentment estrenada Oficina de Polígons, una nova 
eina de treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic que té com a finalitat 
impulsar l’activitat econòmica i dinamitzar el mercat de treball del municipi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.La 19a Mostra d’Entitats 
 

 
 
(Imatge d’arxiu, Fira Avícola 2019) 
 

La 19a Mostra d’Entitats del Prat aplegarà més de 90 associacions socials, 
esportives i culturals de la ciutat, així com la representació d’alguns consells i 
projectes municipals.  

Totes elles s’hi retrobaran, després d’un any molt marcat per la pandèmia de la 
covid-19, amb l’objectiu de donar a conèixer als pratencs i les pratenques la 
seva tasca i, fins i tot, poder oferir un tastet de moltes de les seves activitats. La 
Granja de la Ricarda acollirà estands de les diferents entitats i també s’oferirà 
un ampli vental d’activitats lúdiques, culturals o esportives. 

En aquesta 19a edició de la mostra, hi participaran:  

• 62 entitats (cultural, esportives i socials) 
• 19 associacions de familiars d’alumnes (AFA o AMPA) 
• 7 associacions veïnals  
• 2 Consells, projectes municipals i d’altres  

 

Més de 30 activitats programades  

Una de les activitats més destacades serà el Praticipa, el joc participatiu de la 
Mostra d’Entitats, amb jocs i dinàmiques adaptades a la situació sanitària 
actual. Per aquest motiu, hi haurà un espai dedicat exclusivament al Praticipa, 
de manera que els infants puguin jugar-hi en grups reduïts i controlats.  

La proposta del Praticipa 2021 se centra en la cerca i descoberta dels drets 
dels infants i adolescents, així com dels reptes que fixa el PLIA (Pla Local per a 



 
 

la Infància i l’Adolescència del Prat) a través d’un circuit ordenat de jocs de 
pistes i endevinalles. 

En el marc de la Mostra d’entitats, també es faran diverses exhibicions de 
dansa  i activitats esportives i de cultura popular, a més de l’exposició de 
fotografia digital amb instantànies de la darrera Festa Major.  

 
La preparació de la mostra: un procés de treball i participació amb les 
entitats  
 
Amb l'objectiu d'organitzar i coordinar-se per realitzar totes les accions de la 
mostra, es realitzen diverses trobades prèvies (plenaris), en què es troben totes 
les entitats que participen en l'esdeveniment i representants de l’Ajuntament. 
En aquests espais, s’acorden diferents aspectes com la distribució d'estands, 
qüestions logístiques,  l’organització o el calendari d'activitats, entre d'altres. 
Enguany, s’han fet tres trobades prèvies a la fira al Centre Cívic Palmira 
Domènech, on s’ha acordat l’agenda i organització d’aquesta Mostra d’entitats, 
marcada per la tornada a la presencialitat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. L’Espai Gastronòmic  
 

 
(Imatge d’arxiu, Fira Avícola 2019) 
 

L’Espai Gastronòmic, organitzat per l’Ajuntament del Prat i l’Associació 
Gastronomia i Turisme (AGT) del Baix Llobregat, basarà la seva oferta en 
platets de pollastre Pota Blava i Carxofa Prat.  
 
També s’hi faran els esmorzars de pagès, als matins de dissabte i diumenge; 
una proposta de menú Pota Blava durant el cap de setmana per part de la 
desena de restaurants de la ciutat adherits al Menú de Fira, i l’oferta take away 
Pota Blava per consumir a casa. 
 
El segell de la restauració local hi estarà present, ja que vuit restauradors del 
municipi s’encarregaran d’elaborar les degustacions. Els participants són: el 
Bar del Mercat Municipal, El Regust, Granja Torres, La Capsa, La Masia 
Sánchez Casal, La Rostisseria, Lola Brunch i Talcomado. 

A més del Pota Blava, les receptes que es podran degustar a la Fira també 
comptaran amb la Carxofa Prat i d’altres productes frescos del Parc Agrari del 
Baix Llobregat entre els seus principals ingredients. A més, enguany es faran 
show cookings (cuina en viu) basats en la gastronomia sostenible. 

Una de les novetats d’enguany és que l’Espai de Gastronomia també inclourà 
la 1a Mostra de Vins, amb participació dels cellers locals. S’hi podran tastar 
vins i maridar-los amb una oferta gastronòmica de qualitat. 

 

 



 
 

 

5. L’estand municipal, un espai per descobrir la Ricarda  
 

 
 
L’estand municipal a la Fira es dedicarà a posar en valor la Ricarda i el conjunt 
dels espais naturals del delta del Llobregat i la importància de preservar-los i de 
millorar-ne la protecció, una qüestió ara més que mai fonamental en un context 
d’emergència climàtica i al final d’un any marcat pel debat sobre el projecte 
d’ampliació de l’aeroport que suposava la destrucció de la Ricarda. 
 
Experiència immersiva a la Ricarda 
 
Amb aquesta finalitat, es proposarà enguany una experiència immersiva 
audiovisual a l’espai natural de l’estany de la Ricarda. Quan entrem a l’estand 
ens sentirem com si estiguéssim a la Ricarda, envoltats de natura. La Ricarda 
és un dels paratges més insòlits i desconeguts del nostre delta i la tecnologia 
ens permetrà descobrir-ne els racons i conèixer-la millor. L’experiència 
immersiva és un projecte impulsat en aliança amb proveïdors locals, catalans, i 
organitzacions emprenedores del món de la creació audiovisual, com SINOCA, 
i mitjançant una tecnologia desenvolupada, fabricada i patentada a Catalunya, 
subministrada per Broomx. Mitjançant el primer projector immersiu del món, 
MK360 de Broomx, es pot convertir la realitat virtual en una experiència real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Passat, present i futur dels espais naturals del Delta i del Parc Agrari 
 

 
 
L’experiència immersiva audiovisual s’acompanyarà de materials i panells 
informatius sobre els espais  espais naturals del delta del Llobregat, així com 
del Parc Agrari del Baix Llobregat. D’una banda, es recordaran els esforços que 
s’han fet històricament per preservar l’equilibri territorial, els espais naturals del 
Delta i el Parc Agrari del Baix Llobregat, com a infraestructures verdes més 
importants de tota l’àrea metropolitana.  
 
D’altra banda, es repassaran els factors de risc per a la preservació d’aquests 
espais en els nostres temps, com el que ha suposat el projecte d’ampliació de 
l’aeroport debatut al llarg d’aquest any i finalment descartat pel govern estatal el 
passat mes de setembre. La pressió social, ciutadana i del món de la cultura, 
acompanyada pel suport d’institucions com l’Ajuntament del Prat, on tots els 
grups municipals s’oposen a l’ampliació de la infraestructura, van contribuir a 
paralitzar el projecte. 
 
Així mateix, s’apunten els reptes de futur per continuar protegint el delta. A 
l’estand, es mostra també la necessitat de definir una “Agenda pel Delta”, que 
doni resposta a la petició de la Comissió Europea a les institucions competents 
de l’Estat espanyol (govern estatal i Generalitat), exigint el compliment de les 
compensacions ambientals acordades després de l’anterior ampliació de 
l’aeroport de fa dues dècades que no s’han executat fins ara.  La defensa del 
delta del Llobregat entronca amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
definits per les Nacions Unides, amb l’horitzó de l’any 2030, per garantir que el 
desenvolupament i la generació de riquesa no posi en risc el respecte a les 
persones i al medi ambient.  
 
En visitar l’estand municipal, també es podrà participar en el sorteig de deu 
àpats per a dues persones durant el proper Març Gastronòmic.  
 
 
 
 
 



 
 

6. La imatge gràfica de la 48a Fira Avícola  
 
Com en el darrers anys, la imatge gràfica d’aquesta edició de la Fira Avícola, 
formada pel cartell general de Fira, pel de la Mostra d’Entitats i pel de l’Espai 
Gastronòmic, ha anat a càrrec d’una artista pratenca, en aquest cas de Tinta 
Fina.  
 
Tinta Fina és el nom artístic de Núria Inés. Llicenciada en Belles Arts, treballa 
en els seus projectes d'arts visuals des del relat gràfic i el còmic expandit. 
Aquesta activitat la combina amb la relatoria gràfica i l'educació, a l'escola 
d'arts visuals del Prat i com a artista col·laboradora en el programa "Copia, 
Dibuixa i Distribueix" del MACBA. Actualment és artista resident a l'Escocesa 
(Barcelona), però ha realitzat diverses estades a l'estranger en el marc de 
diverses beques artístiques, com per exemple l'any 2019 al centre d'art 
Recoleta de Buenos Aires. 
 
Aquesta artista pratenca ha estat molt vinculada a la cultura i les entitats locals: 
la ja mencionada escola d'arts, el teatre Kaddish i festivals com el #4raons. 
Forma part del Colectivo Julio, un grup d'artistes locals que reivindiquen l'obra 
d'en Julio Julian, artista outsider pratenc. 
 
Per desenvolupar el cartell de la 48ena Fira Avícola, Tinta Fina s’ha inspirat en 
la tradició rajolaire ben arrelada tant a Catalunya com en d’altres cultures de 
l’arc mediterrani i desenvolupada durant segles.  D’aquesta manera, l’artista ha 
desenvolupat uns originals de les imatges en rajoles que recreen imatges de la 
ciutat, el Pota Blava i les carxofes, combinant tradició i modernitat.  L’artista 
exposava així alguns dels motius que l’han portada a elaborar la imatge de la 
fira d’enguany:  
 

“En les ocasions en què he sortit al món exterior sempre faig gala 
dels pollastres Pota Blava, i no ho dic ara per quedar bé; m’agrada 
deixar als i les no pratenques estranyades i amb ganes de 
preguntar. D'altra banda, la meva mare i el meu germà, cuiners 
excel·lents, fan gala dels productes locals en les dates senyalades, 
sigui en canelons, rostits o investigacions culinàries”.  

 
L’artista ha elaborat tant el cartell principal de la fira com dos cartells més que 
seran la imatge de la Mostra d’Entitats i l’Espai Gastronòmic, que es van 
presentar el passat 25 de novembre al Centre d’Art Torre Muntadas. 
 
L’edició d’aquests materials ha necessitat mesos de conceptualització i 
materialització: cada imatge ha estat dibuixada i pintada a mà en diferents 
rajoles i plats de ceràmica. Després, aquests suports han estat col·locats en 
espais estratègics i s’ha dibuixat, també a mà, l’element gràfic de referència: el 
Pota Blava. El cartell, així com les seves adaptacions, és el resultat de les 
fotografies de la composició de plats i rajoles fetes a mà i en suport físic. 
D’aquesta manera, s’han pogut conservar les particularitats de la pintura, amb 
traços desiguals definits pels pinzells autèntics. 
 



 
 

   Cartell de la Fira                   Cartell Espai Gastronòmic 

             

 

Cartell de la Mostra d’Entitats  

 
 
En aquest enllaç de la Sala de Premsa municipal es poden descarregar els 
cartells:  
https://www.elprat.cat/sala-de-premsa/nota-premsa/la-fira-avicola-torna-al-seu-
format-presencial-la-granja-de-la-ricarda 



 
 

7. El Pota Blava: característiques de la Raça Prat 

 

El Pota Blava és un dels productes emblemàtics del Prat. La seva criança 
tradicional, a l’aire lliure, fan que les seves propietats culinàries i sabor siguin 
d’una qualitat elevada. Compta amb el segell d’Indicació Geogràfica Protegida. 

Història 

Al Prat va existir un tipus de gallina rústica, mediterrània, de molt bona qualitat, 
que a finals del segle XIX va ser seleccionada i millorada espontàniament pels 
pagesos i els primers avicultors de la zona. Amb el temps, aquesta selecció 
crítica va deixar fixades unes característiques que van definir la raça Prat. 
Popularment anomenada Pota Blava, és una de les úniques races d’aus de 
corral que no ha patit encreuaments amb d’altres estirps híbrides, conservant la 
seva morfologia fins ara. 

Característiques del Pota Blava 

Els galls i les gallines de la Raça Prat presenten com a característica més 
identificativa la vistositat del seu plomatge. La cua és d’un color verd fosc 
uniforme. També és molt característic el blau pissarra de les potes i dels dits, 
d’on prové el nom pel qual són molt coneguts arreu. La cresta és d’un vermell 
viu, ben dentada, amb cinc o sis puntes.  

La cria del pollastre de raça Prat està perfectament regulada. Han de ser criats 
a l’aire lliure, en galliners que no poden superar els 8 animals per m2 i amb una 
alimentació natural, amb pinsos sense greixos d’origen animal, que continguin 
un 65 % de cereals com a mínim, sense factors de creixement ni antioxidants 
artificials. 

Característiques gastronòmiques 

La criança en l’àmbit natural fa que la carn fina i melosa del Pota Blava sigui un 
aliment de gran qualitat, que destaca per la intensitat del seu sabor, un gust 
persistent i una lleugera aroma a fruita seca. És una carn rica en proteïna i amb 
un contingut baix en greixos. 

 



 
 

8. Una Fira Avícola segura  
 
Enguany, l’avenç de les vacunacions contra el virus permetrà que 
l’esdeveniment torni al seu emplaçament de la Granja de la Ricarda, això sí, 
amb totes les mesures de seguretat sanitària corresponents que permetran que 
la fira s’adapti a les necessitats de cada moment. 
 
Per aquest motiu, en tot el recinte firal, serà obligatori l’ús de la mascareta i en 
els accessos als espais interiors es disposarà de gel hidroalcohòlic, tant en les 
entrades com en les sortides dels espais. Així mateix, es realitzarà un control 
d’aforament tant en l’accés general del recinte firal com als diversos pavellons, 
de tal manera que l’esdeveniment es podrà adaptar a les condicions 
d’aforament que dictaminin les autoritats sanitàries en cada moment. 
 
Així mateix, dos equips de gestors covid que facilitarà la Fundació Rubricatus 
informaran i vetllaran pel compliment de les mesures preventives en tot el 
recinte. 
 
A continuació, resumimem el protocol i recomanacions a seguir al recinte firal 

S’ha treballat considerant: 

• Controlar l’aforament del recinte firal i dels espais interiors amb personal 
de control d’accés. 

• Informar de les mesures de compliment i respectar les indicacions del 
personal de suport i dels informadors gestors covid. 

• Gaudir de forma segura de les mostres i exposicions, els mercadets i les 
activitats festives i relacionals.  

• Propiciar el retrobament de la ciutadania. 

• Mantenir una ventilació adequada als espais interiors. 

Per accedir als recintes, cal seguir les següents indicacions: 

• Ús obligatori de la mascareta dins del recinte firal, tant als espais 
interiors com exteriors.   

• Cal mantenir sempre la distància de seguretat d’1,5 m sempre que 
sigui possible.  

• Fer servir gel hidroalcohòlic per a la higiene de mans en els accessos.  

• Respectar les indicacions del personal de control d’accés a les entrades 
i mantenir l’espera quan no es pugui accedir als espais.  

• Evitar les aglomeracions, mantenint l’espera per accedir quan sigui 
necessari i seguir les indicacions del personal  responsable i gestors 
covid. 

• No es pot menjar, beure ni fumar dins del recinte firal. Només es podrà 
menjar als espais adaptats, a les taules i cadires i terrasses.  



 
 

 

Més informació sobre 

la 48a Fira Avícola de la Raça Prat  

elprat.cat/firavicola 
 

 

Departament de Comunicació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 

Telf.: 93 379 00 50  Ext. 5421  / premsaicomunicacio@elprat.cat 

Mòbil:  677 28 09 78 (Bertran Cazorla, cap de Comunicació) 

 

Contactes de premsa durant el cap de setmana de la Fira Avícola 

 

 

 

 

 

48 Fira Avícola  Nom Telèfon 

Divendres 17/12 (19-22 h) Elena Asensio 686 37 87 81 

Dissabte 18/12 (9.30-15.30 h) Jose Muñoz 660 68 59 98 

Dissabte 18/12 (15.30-22.30 h) Elena Torrent 618 207 898 

Diumenge 19/12 (9.30 - 15.30 h) Irene Peiró 682 63 94 68 

Diumenge 19/12 (15.30 -21.30 h) Patrícia Boyer 636 118 298 


