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ermina el año en que hemos 
recuperado la plena normali-
dad. Durante la primavera, el 
reencuentro en nuestras plazas 

y calles estalló con motivo de las Festes de 
la Carxofa. Hemos podido disfrutar de un ve-
rano intenso, culminado en una Festa Major 
que duró un día más y que celebramos con 
alegría y ganas. Las mismas ganas con las 
que saludamos una nueva edición de la Fira 
Avícola, ya libre de restricciones.

Una Fira que este año llega unos días an-
tes de lo previsto. Este evento se adelanta a 
otras ferias que tienen lugar por las mismas 
fechas, escuchando así una propuesta que 
llevaban tiempo haciendo los sectores co-
mercial y de la restauración de la ciudad. A 
medida que avanza diciembre, la campaña 
navideña se hace más intensa. Con las nue-
vas fechas, garantizamos que comercios y 
restaurantes puedan tener una buena pre-
sencia en la Fira y después hacer una gran 
campaña de Navidad.

Agradezco a estos restauradores y restau-
radoras que, un año más, nos brinden sus 

platos en el espacio gastronómico y tam-
bién en los Menús de Fira de sus estableci-
mientos. La Fira, como la ciudad, es una obra 
colectiva que no se entiende sin su contri-
bución y la de tantas otras personas. Como 
las numerosas asociaciones, clubs, colecti-
vos... que, una vez más, participarán en una 
Mostra d’Entitats que este año llega a su 20ª 
edición. O las empresas y comercios que 
dinamizarán el espacio dedicado al tejido 
comercial y productivo de la ciudad. Y, sobre 
todo, gracias al campesinado local y a los y 
las criadoras del pollo Pota Blava por mante-
ner vivo este emblema de la ciudad.

Con su esfuerzo, hemos llegado a la úl-
tima Fira antes de la que cumplirá 50. Casi 
medio siglo defendiendo nuestro territorio, 
cuidando nuestra ciudad y proyectando 
sus productos estrella, que son base de una 
gran gastronomía km 0. Un modelo que nos 
ha llevado a El Prat de hoy y que proyecta un 
Prat del futuro prometedor.

T
LLUÍS MIJOLER
L’ALCALDE
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Ganes de Fira!

caba l’any en què hem re-
cuperat la plena normalitat. 
Durant la primavera, el retro-
bament a les nostres places i 

carrers va esclatar amb motiu de les Festes 
de la Carxofa. Hem pogut gaudir d’un estiu 
intens, culminat en una Festa Major que va 
durar un dia més i que vam celebrar amb 
alegria i amb ganes. Les mateixes ganes amb 
què saludem una nova edició de la Fira Aví-
cola, ja lliure de restriccions.

Una Fira que enguany arriba uns dies 
abans del previst. Aquest esdeveniment 
s’avança a altres fires que tenen lloc per les 
mateixes dates, escoltant així una proposta 
que feia temps que feien els sectors comer-
cial i de la restauració de la ciutat. A mesura 
que avança el desembre, la campanya na-
dalenca es fa més intensa. Amb les noves 
dates, garantim que comerços i restaurants 
puguin tenir una bona presència a la Fira i 
després fer una gran campanya de Nadal.

Agraeixo a aquests restauradors i restau-
radores que, un any més, ens brindin els 

seus plats a l’espai gastronòmic i també als 
Menús de Fira dels seus establiments. La 
Fira, com la ciutat, és una obra col·lectiva 
que no s’entén sense la seva contribució i la 
de tantes altres persones. Com les nombro-
ses associacions, clubs, col·lectius... que, un 
cop més, participaran a una Mostra d’Enti-
tats que enguany arriba a la 20ena edició. O 
les empreses i comerços que dinamitzaran 
l’espai dedicat al teixit comercial i productiu 
de la ciutat. I sobretot, gràcies a la pagesia 
local i als i les criadores del pollastre Pota 
Blava per mantenir viu aquest emblema de 
la ciutat.

Amb el seu esforç, hem arribat a la darrera 
Fira abans de la que en farà 50. Gairebé mig 
segle defensant el nostre territori, cuidant la 
nostra ciutat i projectant els seus productes 
estrella, que són base d’una gran gastrono-
mia km 0. Un model que ens ha portat al 
Prat d’avui i que projecta un Prat del futur 
prometedor. 

A
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Quan 
s’apaguen 
els focus
L’any 1985 va veure la llum l’Associa-
ció de Criadors de la Raça Prat. El seu 
naixement va ser un il·lusionant punt 
final d’una primera etapa de recupe-
ració de la Raça Prat i, alhora, també 
va ser una il·lusionant nova etapa cap 
a la consolidació i l’extensió de la pro-
ducció dels Pota Blava.

Han passat 37 anys i la Fira Avíco-
la ha estat sempre el millor aparador 
per a l’exhibició de les aus. La seva 
existència ha contribuït de forma 
més que notable a consolidar el po-
llastre com a símbol emblemàtic de 
la ciutat.

Amb la Fira arriben els focus, cada 
vegada amb més potència, il·lumi-
nant sempre les plomes i les potes 
dels pollastres. Ells ho agraeixen, 

però els focus s’apaguen i la llumino-
sitat es va perdent al llarg de l’any.

La pandèmia també ha deixat al 
descobert el punt feble d’aquest tipus 
de criança tradicional de pollastres, el 
creixement lent, ben lluny de les ra-
ces híbrides que es troben de forma 
massiva als mercats de consum.

El rol de les institucions públiques 
en el manteniment de tradicions tan 
poc rendibles econòmicament com 

la nostra és fonamental. Sempre ha 
estat així, i sense el suport de la Ge-
neralitat en els primers passos i, so-
bretot, sense el de l’Ajuntament, no 
hauríem arribat fins aquí. Ara cal, 
però, repensar les següents etapes, 
lluny dels focus molt lluminosos.

Gaudiu de la Fira!

ASSOCIACIÓ DE CRIADORS 
DE LA RAÇA PRAT

Cap a la 
sobirania 
alimentària
Un any més, arriba la nostra fira d’hi-
vern, la del Pota Blava. En aquesta fira 
lluïm un passat amb una pagesia molt 
important i potent, capaç d’abastir 
Barcelona i també part d’Europa.

Després del parèntesi de la malau-
rada globalització per als productors 
locals i el que tard o d’hora havia de 
passar amb els carburants fòssils, 
sembla que el producte local, cone-
gut popularment com a “producte de 
proximitat”, és ara una peça clau i re-
cupera la seva importància.

Amb una sobirania alimentària que 
està molt en boca dels polítics però 
que està molt lluny de ser una realitat, 
al Prat tenim la sort de tenir un grup 

de joves pagesos amb un projecte de 
cooperativa ja consolidat, en creixe-
ment i capaç de fer front a la nova si-
tuació que es preveu, com ja vam fer 
durant la pandèmia.

Us desitgem a tothom una molt 
bona fira del gall!

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA DEL PRAT

Criadors i criadores 
participants a la Fira 

Avícola de l’any passat.



EL PRAT | FIRA AVÍCOLA 2022 | 5

Oriol, com descriuries la teva 
trajectòria i la teva obra? 
Podríem dir que soc un il·lustrador força 
enfocat a la creació de portades de lli-
bres, amb un peu al món audiovisual, fet 
que miro de potenciar en totes les me-
ves creacions. Pel que fa a la meva obra, 
m’interessen molt les imatges potents, 

que es puguin reconèixer fàcilment i 
que en pocs segons arribin a la gent. 

Quina és la teva relació, personal 
i creativa, amb el Prat? 
He viscut al Prat gairebé tota la meva 
vida, així que tinc forts lligams amb la 
ciutat. De ben petit, vaig ser alumne de 
l’Escola d’Arts i, gràcies al grandíssim 
equip docent, vaig poder encaminar 
la meva carrera professional dins del 
camp de les arts, la il·lustració i el món 
audiovisual.

El Prat inspira? 
Per descomptat. Estem en un lloc privi-
legiat, ben a prop del mar, amb una plat-
ja i camins plens de natura. Tota la costa 
mediterrània gaudeix d’una paleta de 
colors extraordinària, des de ben d’ho-
ra al matí fins al vespre, que ho tenyeix 

tot i ho fa molt inspirador creativament 
parlant.

El 2021 vas participar en 
l’exposició col·lectiva “Art pel 
Delta”, en què diversos creadors 
i creadores locals expressaven a 
través del seu art el compromís 
amb el territori. Com hi vas 
participar i per què? 
Vaig ser convidat a fer-hi una peça per 
invitació d’un antic docent de l’Escola 
d’Arts i amic, molt vinculat al Prat, en 
Toni García, que em va plantejar el pro-
jecte i de seguida m’hi vaig apuntar. Els 
espais naturals que envolten l’aeroport 
són de gran riquesa i diversitat (a banda 
d’una icona del Prat) i crec que s’haurien 
de preservar i protegir per damunt d’al-
tres interessos. Segurament hi deuen 
haver altres opcions més respectuoses i 
sostenibles. Amb aquest cartell vaig vo-
ler expressar aquesta idea. 

Què t’ha inspirat per elaborar el 
cartell de la 49a Fira Avícola? 
Principalment, la figura del gall en si 
mateixa, però afegint-hi elements ca-
racterístics de la ciutat com ara la torre 
de l’aigua, l’ajuntament, l’aeroport, tot 
integrat a la cresta del gall formant un 
skyline de la ciutat ben reconeixible. 
Volia transmetre la idea del binomi 
Pota Blava – Prat de Llobregat amb un 
sol element, i la figura del gall, gairebé 
com una silueta crec que funcionava a la 
perfecció, de la mateixa manera que en 
els cartells de l’Espai Gastronòmic i de la 
Mostra d’Entitats. 

I per acabar, què és el que més 
t’agrada de la Fira? 
M’encanta l’ambient familiar i prenada-
lenc que s’hi respira. És una sensació di-
fícil de transmetre, ja que entren en joc 
les llums, olors i músiques que fan de tot 
plegat una fira molt especial.

Bertran Cazorla

“El cartell busca transmetre 
la idea del binomi Pota 
Blava – Prat de Llobregat 
amb un sol element”

Oriol Vidal Pastor
Il·lustrador i creador del cartell de la 49a Fira Avícola

“M’encanta l’ambient 
familiar de la Fira... Les 
llums, olors i músiques 
la fan molt especial”

Com ja fa unes quantes edicions, 
també el cartell d’aquesta 49a Fira 
Avícola és un producte ben local. 
L’ha creat l’Oriol Vidal Pastor, un 
artista pratenc format a l’Escola 
d’Arts i amb una llarga trajectòria 
com a animador, il·lustrador i tam-
bé com a cartellista. En aquesta 
entrevista, ens parla de la seva 
obra. 
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any passat, la 
Fira Avícola de 
la Raça Prat va 

recuperar la presencialitat després 
que la pandèmia ens obligués a que-
dar-nos a casa el 2020. Per aquest 
motiu se la va anomenar “la fira del 
retrobament”, un retrobament que va 
estar ple de reptes. 

Enguany, tornem a celebrar la nos-
tra Fira Avícola amb energies renova-
des i molta il·lusió. Els dies 2, 3 i 4 de 
desembre, la Granja de la Ricarda es 
convertirà en l’epicentre de l’activitat 
al municipi.

Aquest any també n’hi haurà, de 
reptes: la inflació, causada per la si-
tuació geopolítica i la crisi energèti-
ca, és un malson per als criadors i les 
criadores del Pota Blava i per a la pa-
gesia pratenca, atès que els costos de 
producció s’han disparat. Per aquest 
motiu, la 49a Fira Avícola és l’escena-
ri ideal per fer-los costat i reivindicar 
els nostres productes de proximitat, 
aquells que ens identifiquen arreu, en 
un context tan complicat, o més, que 
els dels darrers anys.

Orgull i identitat
Els objectius de la Fira Avícola de la 
Raça Prat, que manté la seva vocació 
innovadora, són reivindicar l’orgull i 
la identitat de la gent del Prat, realçar 
la tradició de la pagesia i de les cria-
dores i els criadors, fer notar la quali-
tat del producte local i promocionar 
l’activitat econòmica, el comerç, les 
empreses i les entitats ciutadanes del 
territori.

Alimentació sostenible 
i economia local
La Fira Avícola és també un aparador 
que promou l’alimentació sostenible, 
una eina molt útil per enfortir les eco-
nomies locals i millorar la nostra salut. 
L’any passat ens vam fixar quatre pro-
pòsits que enguany es mantenen:

L’ 49a Fira Avícola, 
el millor escenari 
per als nostres 
productes de 
proximitat

l Promoure entre la població dietes 
més saludables i sostenibles

l Crear més oportunitats econòmi-
ques per als sectors de proximitat

l Afrontar l’emergència climàtica

l Trobar maneres de lluitar contra els 
riscos globals i les desigualtats socials

En aquest sentit, la Fira d’enguany 
tornarà a comptar amb show coo-

kings (cuina en viu) basats en la gas-
tronomia sostenible.

Espai Gastronòmic
Per descomptat, la gastronomia cen-

La Fira promou 
l’alimentació 
sostenible, que a 
més de millorar 
la nostra salut 
enforteix les 
economies locals
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trada en el pollastre Pota Blava i en 
els productes de proximitat del Parc 
Agrari del Baix Llobregat estarà molt 
present a la Fira. 

A l’Espai Gastronòmic es podrà de-
gustar una àmplia oferta culinària de 
tapes i platets de Pota Blava elaborats 
per restaurants locals. També s’hi fa-
ran els esmorzars de pagès, els matins 
de dissabte i diumenge, així com una 
proposta de menú Pota Blava durant 
el cap de setmana als restaurants de 
la ciutat adherits al Menú de Fira i, 

també, l’oferta take away per consu-
mir a casa.

Mostra de Vins
En aquesta edició tornarem a trobar 
la Mostra de Vins, en la qual partici-
pen els cellers locals. En aquest espai 
podrem tastar vins i maridar-los amb 
una oferta gastronòmica de qualitat.

Activitats a dojo
Tampoc faltarà a la cita el Mercat de 
Pagès, que s’instal·larà a la Fira el diu-

menge. Així mateix, hi haurà tallers 
de tota mena, especialment per als 
infants, i actuacions i exhibicions mu-
sicals, de cultura tradicional i d’artes-
ania local.

La inflació és un 
malson per als 
criadors i les 
cria dores i per a la 
page sia pratenca, 
atès que els costos 
de producció s’han 
disparat
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L’edició 
d’enguany girarà 
al voltant de 
la campanya 
ciutadana “El 
Prat, el meu lloc 
al món”

El món associatiu del Prat es 
retroba a la 20a Mostra d’Entitats

a Granja de la Ricar-
da acollirà, un any 
més, i ja en van 20, la 

Mostra d’Entitats del Prat. Aquest es-
deveniment té l’objectiu de donar a 
conèixer als pratencs i les pratenques 
la tasca que fan les diferents associa-
cions de la ciutat.

Enguany, la Mostra en reunirà gai-
rebé un centenar de diferents àmbits: 
social, esportiu i cultural, així com 
consells i projectes municipals. 

A la Mostra hi podreu trobar els es-
tands de les diferents entitats i també 
un munt d’activitats organitzades per 
elles mateixes (consulteu-ne el pro-
grama a les pàgines finals d’aquesta 
revista).

#ElPratElMeuLlocAlMón
Durant tota la Fira Avícola, al pave-
lló de la Mostra es podrà veure el 
rellançament de la marca “El Prat, el 
meu lloc al món”, que arran de la pan-
dèmia i les seves conseqüències va 
quedar en un segon terme. Aquesta 
campanya ciutadana vol deixar palès 
l’orgull de pertinença de la nostra ciu-
tadania a la nostra ciutat.

Amb aquest motiu, hi haurà un pho-
tocall anomenat “Som del Prat, quin 
orgull”, on la gent podrà participar, i 
guanyar un premi, mostrant el motiu 
pel qual està orgullosa de formar part 
del Prat.

L
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Entitats
y Agrupació Ciclista Prat acprat.blogspot.com/
y Agrupació Fotogràfica Prat afprat.org/
y Al Son Morocco alsonmorocco.org/
y Amics de la Sardana amicsdelasardana.cat/
y Amics Pota Blava 
y ASCA Asociación Salvadoreña en Catalunya asca.es
y Associació BuffCan buffcan.cat/
y Asociación Casa Andalucía del Prat 
y Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 contralamuertesubita.org/
y Asociación Hip-Hop Prat Úrsula Rilo ursularilo.com/ursularilo/ursula-rilo/
y Associació Celíacs de Catalunya celiacscatalunya.org/
y Associació de Familiars de Malalts d’ Alzheimer del Baix Llobregat (AFA) 
afabaix.org/es/
y Associació Esportiva Bàsquet Pratenc basquetcatala.cat/club/243
y Associació Esportiva Prat aeprat.com/
y Associació Esportiva Rítmica Prat Cor Blau ritmicaprat.com/
y Associació Esportiva Sporting Alcalà Prat
y Associació Eternal Dance District
y Associació Gegantera Recreativa el Prat 
elprat.cat/cultura/associacio-gegantera-recreativa-del-prat
y Associació L’Atòmica
y Associació Roda Blava facebook.com/rodablava/ 
y Associació SaóPrat saoprat.net
y Associació Shinboku Ohkami genbukan.es/centros/el-prat-de-llobregat/
y Canaricultores El Prat acelprat.com
y Càritas El Prat caritassantfeliu.cat/
y Castellers del Prat de Llobregat castellersdelprat.cat/
y Centre d’Activitats Subaquàtiques el Prat casep.es/
y Centre de Promoció Social Francesc Palau cpsfrancescpalau.cat/
y Centro Cultural Andaluz Casa de Cádiz del Prat casadecadizdelprat.com/
y Centro Cultural Casa de Sevilla del Prat 
y Club Bàsquet Prat cbprat.cat/
y Club de Patinatge de Velocitat el Prat de Llobregat
y Club Escacs El Prat clubescacselprat.blogspot.com/
y Club Esportiu Rítmica Pratenc cerpratenc.es/
y Club Esportiu Triplay Prat triplayprat.com/
y Club Hoquei Prat clubhoqueiprat.com/
y Club Natació Prat cnprat.cat/
y Club Patí Ciutat del Prat
y Club Patinatge Artístic Sagnier
y Cofradía Jesús Crucificado y N. S. de los Dolores 
y Colla Dansaire Picacrestes picacrestes.blogspot.com/
y Colla de Diables del Prat colladediablesdelprat.cat/
y Comunalitat Benviure El Prat 
y Creu Roja El Prat cruzroja.es/
y Disprat-Lleure dispratlleure.org/
y Federació Catalana de Vela vela.cat/
y Fundació APIP-ACAM fundacioapipacam.org/
y Fundació Ramon Martí i Bonet contra la Ceguesa fundacioramonmartibonet.org/
y Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai) fundesplai.org
y Fútbol Sala Prat facebook.com/futsal.salaprat.1/
y Krestatum facebook.com/Krestatum/
y La Beat Urban
y La Fundació Rubricatus rubricatus.org/
y La Noria Teatre lanoriateatre.weebly.com/

Associacions participants a la 
Mostra d’Entitats 2022

y Motoclub Potablava 
y Mulassa del Prat facebook.com/lamuladelprat/
y Orgull Pota Blava facebook.com/people/Orgull-Pota-Blava/
y PAH Prat de Llobregat facebook.com/profile.php?id=100064910821328
y Penya 5,4 %
y Penya Barcelonista Quarta Lliga 
y Permacultura ATTA atta.es
y Pratenc Associació d’Atletisme pratencaa.net/ 
y Puntaires del Prat elprat.cat/cultura/centre-civic-sant-jordi-ribera-baixa
y SamiraPrat
y Societat Coral Recreativa Lo Llobregat de les Flors
y Trabucaires del Prat facebook/trabucairesdelprat
y Unió Excursionista El Prat ueprat.com
y Vikings Vòlei Prat voleiprat.com

AFA i AMPA
y AMPA GALILEO GALILEI agora.xtec.cat/ceipgalileogalilei/
y AFA ESCOLA DEL PARC
y AFA ESCOLA BERNAT METGE agora.xtec.cat/escola-bernatmetgeelprat/
y AMPA ESCOLA CHARLES DARWIN agora.xtec.cat/escolacharlesdarwin/categoria/ampa/
y AMPA ESCOLA H JOSEP TARRADELLAS agora.xtec.cat/ceiptarra/ - ampatarradellas.org/
y AFA INSTITUT ESCOLA PEPA COLOMER afaiepepacolomer.com/
y AFA ESCOLA RAMON LLULL facebook.com/ampaescolaramonllullprat
y AMPA INSTITUT BALDIRI GUILERA agora.xtec.cat/ies-baldiri/categoria/ampa/
y AMPA INSTITUT ESTANY DE LA RICARDA agora.xtec.cat/iesestany/categoria/ampa/
y AMPA INSTITUT RIBERA BAIXA ampainstitutriberabaixa.com/
y AMPA INSTITUT SALVADOR DALÍ agora.xtec.cat/iesdali/ampa/
y AMPA MARE DE DÉU DEL CARME ampacolecarme.org/
y AMPA LA SEDA colelaseda.com/
y AMPA NTRA. SRA. DEL MAR nostrasenyoradelmar.com/ampa
y AFA INSTITUT ESCOLA DEL PRAT agora.xtec.cat/iedelprat/families/ampa/
y AFA ESCOLA JACINT VERDAGUER agora.xtec.cat/ceipjaveprat/
y AFA ESCOLA JOAN MARAGALL agora.xtec.cat/ceipjoanmaragall/categoria/ampa
y AFA ESCOLA SANT JAUME agora.xtec.cat/escsantjaume-elprat/categoria/ampa/
y AFA INSTITUT EL PRAT DE LLOBREGAT 2019 agora.xtec.cat/inselprat/categoria/afa/

Associacions Veïnals
y Associació de Veïns i Veïnes Sant Jordi – Ribera Baixa 
y Associació de Veïns i Veïnes La Barceloneta
y Associació de Veïns i Veïnes Sant Cosme i Sant Damià 
y Associació de Veïns i Veïnes Llevant 
y Associació de Veïns i Veïnes La Granja
y Associació de Veïns i Veïnes Nucli Antic 
y Associació de Veïns i Veïnes Jardins de la Pau

Consells, projectes municipals i 
altres
y Consell de l’Adolescència elprat.cat/persones/jovesprat/consell-de-ladolescencia
y Consell dels Infants elprat.cat/educacio/participacio/consell-dels-infants
y Consell de les AMPA i les AFA 
elprat.cat/educacio/activitats-educatives/suport-i-dinamitzacio-de-les-ampaafa-2
y Praticipa
elprat.cat/persones/participacio-ciutadana/praticipa-el-joc-participatiu-de-la-ciutat
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n el marc de la 20a 
Mostra d’Entitats, 
torna el Praticipa, 

el joc participatiu i familiar en què la 
canalla de la ciutat podrà guanyar un 
premi fent diferents proves que posa-
ran a prova el seu enginy. 

Enguany, la temàtica del Praticipa 
estarà ambientada en un gran viatge 
en el qual els infants podran desco-
brir tots aquells elements i caracterís-
tiques que fan del Prat el seu lloc al 
món. 

Hi haurà més de 10 proves distribuï-
des pels diferents espais de la Mostra 
i proposades per entitats i serveis mu-
nicipals. Tot seguit en trobareu algun 
exemple:

l Al nostre lloc al món, observem i 
defensem la natura: Una prova per 
demostrar com els infants gaudeixen 
dels espais naturals i com de bé co-
neixent les aus del Prat.

l Al nostre lloc al món, ens cuidem: 
Després d’una etapa pandèmica di-
fícil, els infants han deixat palès el 
compromís de tenir cura els uns dels 
altres. Amb aquesta prova posaran 
de manifest allò que fan per cuidar la 
seva gent.

l El nostre lloc al món, quin orgull!: 
A l’última prova, utilitzaran el photo-
call instal·lat al pavelló de la Mostra 
d’Entitats per dir amb orgull #elpratel-
meullocalmon

E

Praticipa 
sobrevolant 
el Prat!

Horari del Praticipa
l Dissabte 3 de desembre, de 16.30 a 20 h
l Diumenge 4 de desembre, d’11 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h

El nostre lloc al món
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Veniu a descobrir el 
Prat del futur 

a residència per a 
gent gran, la co-
munitat ciutada-

na d’energia, bicis i cotxes elèctrics 
compartits, pacificacions de carrers, 
promocions de lloguer assequible: 
aquests són alguns dels nous ser-
veis i projectes que s’han posat o es 
posaran en marxa properament a la 
ciutat, i dels quals coneixerem detalls 
a l’estant municipal de la Fira, on hi 
trobarem l’exposició “El meu lloc al 
món, el nostre lloc al futur”.

Tal com es proposa en el Pla d’Ac-
tuació Municipal (PAM) 2019-2023, 
el Prat afronta amb diferents projec-
tes i serveis els reptes que presenta 
el segle XXI en matèria social, econò-
mica, ambiental, educativa, digital, 
habitacional, urbanística..., tot man-

L

L’estand municipal de la Fira Avícola ens mostrarà, sota el lema “El meu lloc al 
món, el nostre lloc al futur”, com es prepara la ciutat per als reptes del segle XXI

Un calendari 
de regal
La visita a l’estand 
municipal tindrà premi, 
ja que s’hi repartiran 
gratuïtament els calendaris 
del Prat de l’any 2023, així 
com adhesius del pollastre 
potablava. 

tenint un model de ciutat inclusiva 
i sostenible. 

Amb aquests projectes, des del 
Prat es vol contribuir a la consecució 
dels Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible (ODS): 
un.org/sustainablede-
velopment/es/.

Maquetes i xerrades
Les persones que visitin l’estand muni-
cipal rebran informació sobre aquests 
nous projectes i serveis que prepara 
l’Ajuntament, que hi seran explicats 
amb diferents formats, com per exem-
ple maquetes i plànols. També podran 
ampliar la informació al mostrador i en 
un programa de xerrades que es faran 
a la sala polivalent (consulteu quadre 
adjunt). 

Xerrades 
DISSABTE
l 11 h: La gent gran al Prat 
del futur
l 12.30 h: Habitar 
dignament al Prat del futur
l 19 h: La comunitat 
energètica de la ciutat

DIUMENGE
l 12 h: Moure’ns de forma 
sostenible al Prat del futur

elprat.cat/elpratdelfutur
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Espai 
Gastronòmic: 
Pota Blava 
y Carxofa 
Prat, la 
sostenibilidad 
en el plato

a Fira Avícola no se 
entiende sin la gas-
tronomía de nues-

tro territorio. El Espai Gastronòmic, 
organizado por la empresa AGT (As-
sociació Gastronomia i Turisme) y el 
Ayuntamiento de El Prat, ofrecerá una 
oferta gastronómica inspirada en la 
sostenibilidad, basada en platillos de 
Pota Blava, Carxofa Prat y producto de 
temporada del Parque Agrario.

El sello de la restauración local es-
tará presente, con la participación de 
establecimientos como el Cèntric Gas-
tro, El Cortijo · Posa’t Morat, El Regust, 
El Bar de La Capsa, La Carpa de Emilio 
Sánchez Academy, La Esquina de la 
Cantonada, La Santa, Lola’s Brunch, 
Majaretas, Montserratina y Sagnier – 
La Fundació Rubricatus, y con la cola-
boración del colectivo Cooking Grup. 

Este año también podremos disfru-
tar del menú del Consell Regulador de 
la Raça Prat y del take away Pota Blava, 
así como de los desayunos de payés. 

Además de gastronomía, también 
podremos participar en múltiples ac-
tividades y propuestas, como el Aula 
de Gastronomía Sostenible y la 2ª Fira 
de Vins, con la colaboración de Vinyes, 
Cal Pere Tarrida i la Central Wine.

L
La restauración local 
volverá a estar presente
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y Pierna y muslo de    
Pota Blava
y Setas mixtas secas           
y frescas
y Escalonias

Elaboración
1. Marinamos el pollo con las setas 
secas y las escalonias en vino durante 
24 horas.

2. Envolvemos el pollo con las setas 
secas y frescas y las escalonias en 
hoja de plátano.

Pierna y 
muslo de 
Pota Blava 
neandertal al 
estilo catalán

Ingredientes 

y Vino tinto
y Hoja de plátano
y Arcilla blanca
y Patata agria
y Trufa negra

49a 
FIRA AVÍCOLA 
2022

Punts de venda 
Llocs on habitualment es pot comprar Pollastre i Capó del Prat
y Polleria de la Granja Torres. Mercat Municipal, parada 12 .........................................
y Polleria Mercè. Mercat Municipal, parada 11 ............................................................
y Polleria Antonia. Mercat Municipal, parada 9 ...........................................................
y El Porcho. Carretera de la Marina, 24 ........................................................................
y Antonia Martos. Mercat de la plaça de Blanes, parada 48 ........................................
y Lucía. Mercat Remolar, parada 24 ............................................................................
y Ana López. Mercat Remolar, parada 38 ....................................................................

Principals criadors/es del Prat
Criadors/es
y Valentina Guisado i Arnaltes ....................................................................................
y Montse Torres Torres ................................................................................................
y Joan Vives i Balletbó ................................................................................................
y Ana Vives Asensio ....................................................................................................
y Ma. Teresa Malet Sabadell .......................................................................................
y Joan Salom Sanfeliu ................................................................................................
y Ma. José Sanfeliu Balaguer ......................................................................................
y Antonio Escuín Blanco .............................................................................................
y Rafael Montané .......................................................................................................
y Joan Pujals i Portillo ................................................................................................
y Escola Benviure (Sant Boi de Llobregat)
y Galliner de l’Associació de Criadors
y Associació de Criadors www.pollastredelprat.com

Masies
Cal Mià
Granja Avícola Torres
Cal Roc
Cal Roc
Cal Malet
Cal Salom
Cal Mià
Cal Pati
Cal Ramonet del Nara
Cal Senyoret

Famílies
y Família Oliva
y Família Piñol
y Família Sanfeliu
y Família García
y Miquel Raventós i Pi

Masies
Ca l’Isidre del Fernando
Cal Piñol
Cal Mià
Cal Santafé
Cal Salvador de la Quima

Relació de famílies 
pageses del Prat 
que participen a la 
Fira

3. Estiramos la arcilla hasta un 
centímetro de grosor y envolvemos 
en ella el pollo, envuelto a su vez en 
la hoja de plátano, hasta que quede 
totalmente hermético.

4. Lo cocemos durante seis horas, a 
160 grados las primeras cuatro y a 
100 las dos restantes.

5. Servimos el plato con la patata 
lingote trufada, las setas y las 
escalonias.

Receta elaborada por 
Juan Carlos Valle, chef 
del Delta Restaurant 
(Pàdel Barcelona El 
Prat)

934 785 427
676 830 820
644 537 783
933 789 244
610 000 586
669 331 888
686 836 776



14 | EL PRAT | FIRA AVÍCOLA 2022

Restaurants 
participants 
en el Menú 
de Fira
CASA GUIJARRO
933 794 155

Passatge Felip Trapero, 11

antonio@casaguijarro.com

CATALUNYA I ARAGÓ
933 702 250 

Carretera de la Bunyola, 46

eva@catalunyaiarago.com

CÈNTRIC GASTRO
933 795 600

Plaça de Catalunya, 39

centricgastrobar@centricgastrobar.com 

EL CORTIJO
933 793 554

Carrer de l’Estany de la Magarola, 5-7

jcruzru@hotmail.com

EL PARC NOU
933 706 008

Carretera de l’Aviació, km 0,5

restauranteparcnou@yahoo.es

EL REGUST
934 783 271

Carrer de Narcís Monturiol, 24, baixos

info@restauranteregust.com

HOTEL SALLÉS CIUTAT          
DEL PRAT
933 788 333

Av. Remolar, 46

chefcdp@salleshotels.com

LA MASIA EMILIO                
SÁNCHEZ
934 791 616

Autovia Castelldefels C-31, KM 191

sergi@emiliosanchezacademy.com

RÚSTIC
933 701 403

C/ Castella, 33

virgilio@rusticrestaurant.com

Menú de Fira 
en una desena 
de restaurants 
de la ciutat

va com a ingredient principal de les 
receptes.

Carxofa i altres 
productes de l’horta
La Carxofa Prat i altres productes 
frescos de l’horta del Parc Agrari del 
Baix Llobregat completaran l´oferta 
gastronòmica del Menú de Fira.

El pollastre Pota Blava serà el 
protagonista dels plats 

La Fira Avícola no se celebra només 
al recinte de la Granja de la Ricarda, 
també s’estén per tota la ciutat amb 
iniciatives com el Menú de Fira. 

Durant aquesta 49a edició, una 
desena de restaurants del Prat ens 
convidaran a tastar les seves propos-
tes gastronòmiques, elaborades per 
a l’ocasió, amb el pollastre Pota Bla-

Trobareu més 
informació en 
aquest QR 
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Vuelven las 
Jornadas 
Técnicas de 
la Feria

Este año se recuperan las Jornadas 
Técnicas de la Feria Avícola, unas se-
siones de carácter divulgativo cen-
tradas en temas de los sectores pro-
ductivos agrícola y avícola, como la 
sostenibilidad agraria y alimentaria 
y la gastronomía con productos de 
calidad. 

Estas jornadas tendrán lugar el 30 
de noviembre en el Centro de Promo-
ción Económica del Ayuntamiento, 
de 16 a 19.15 h, y se dividen en tres 
partes:

1. “Joan Rof Codina, impulsor de 
la ciència veterinària a Espanya”. 
Versará sobre la figura de este pra-
tense. Más información en la página 
siguiente.

2. Mesa redonda “Rural i urbà”. 
Tratará de las dos dimensiones ne-

cesarias y complementarias para la 
alimentación sostenible y pondrá de 
relieve la sinergia entre los entornos 
urbanos y rurales para lograr una ali-
mentación responsable y saludable. 

3. Restauración sostenible y respon-
sable. Sesión que cerrará la jornada.

Tras el éxito del año pasado, esta edi-
ción de la Feria vuelve a acoger, por se-
gunda vez, el pabellón de El Prat Eco-
nomia. En la entrada encontraremos el  
Paseo del Comercio, un escaparate de 
los comercios de la ciudad. En el inte-
rior se ubicarán los stands municipal 

así como talleres de impresión 3D con 
aforo limitado. También contará con 
una cabina de vídeo de 360 grados.

Se pueden consultar todas las ac-
tividades que tendrán lugar en este 
pabellón en la agenda de las páginas 
17-20.

Un espacio para el comercio 
y las empresas locales

en este espacio —donde se informará 
de los servicios que ofrece el Ayunta-
miento a través del Centro de Promo-
ción Económica—, y de El Prat Empre-
sarial, —donde estará representado el 
tejido de las empresas pratenses—.

Este espacio acogerá dos mesas 
redondas durante el fin de semana, 
organizadas por el Projecte d’Espe-
cialització i Competitivitat Territorial 
(PECT) InnoDelta y El Prat Empresarial, 

Alba
Ana Quero Fotógrafa
Modaparaponerse
Caler Martin
Eros Distribucions
El Cuquet
La Masia
Synergy Estètic
Raquel Centelles Fotografia
MS-MR Language Prat
Joncaf
Prat Gran Comerç
Clínica Podovita
La Fundació Rubricatus
Escola Infantil Jardinet
Escola Infantil Little Ones
Haper Inmobiliaria
Blava Coffe
Serviclima

Relación de comercios 
locales presentes 
en el pabellón El 
Prat Economia
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El Prat homenatja el veterinari Joan Rof 
Codina, fill predilecte de la ciutat i 
nomenat recentment Científic Gallec 2022

a Real Acadèmia Ga-
lega de Ciències ha 
escollit el veterinari 

pratenc Joan Rof Codina (1874-1967) 
com a Científic Gallec 2022. L’Ajun-
tament del Prat s’ha sumat als actes 
d’homenatge participant en la co-
missió organitzadora d’activitats de 
reconeixement de Rof, que l’any 1957 
va ser distingit amb el títol de Fill Pre-
dilecte del Prat. 

Exposició i conferència
L’Arxiu Municipal del Prat ha elaborat 
una exposició digital sobre la figura 
de Rof, que es podrà consultar al web 
elprat.cat/patrimonicultural. 
La mostra és un breu repàs a la vida 
i obra del veterinari pratenc, posant 
l’accent en la seva vinculació amb la 
nostra ciutat.

A més, el 30 de novembre, en el 
marc de la 17a Jornada Tècnica de la 
Fira Avícola de la Raça Prat, es farà una 
conferencia titulada “Joan Rof Codi-
na, impulsor de la ciència veterinària 
a Espanya”, a càrrec del doctor Ángel 
Lázaro, membre de la Junta de la Reial 
Acadèmia de Ciències Veterinàries de 
Catalunya, i de Ramon Cedó, vicepre-
sident del Consell de Col·legis Veteri-
naris de Catalunya i veterinari de re-
ferència sobre la Indicació Geogràfica 
Protegida Pollastre del Prat.

Qui va ser i què va fer 
Joan Rof Codina?
Joan Rof Codina va ser un dels princi-

L
Una exposició virtual i una conferència recordaran aquest pratenc, nascut 
el 1874 i establert a Galícia, que va ser un dels principals impulsors de la 
veterinària a Espanya

veterinària amb actuacions dirigides 
al progrés i la millora del sector pri-
mari gallec. Conjuntament amb al-
tres professionals de l’època, va ser 
l’impulsor de la renovació tècnica i 
productiva de l’agricultura gallega 
del segle XX; en destaca l’aplicació 
i divulgació de novetats zootècni-
ques com el compàs Rof, la posada 
en pràctica de mesures higienicosa-
nitàries en ramaderia i l’organització 
i valoració de la professió veterinària 
a Espanya.

Cal destacar que va ser el primer di-
vulgador de les investigacions del quí-
mic i microbiòleg francès Louis Pasteur 
sobre la febre aftosa i el carboncle.

pals impulsors de la veterinària a l’Es-
tat espanyol durant la primera meitat 
del segle XX. A Galícia, va contribuir 
notablement a modernitzar el sector 
agropecuari. 

Va néixer el 31 d’agost del 1874 al 
Prat, on el seu pare tenia un taller de 
serralleria en el qual ell va treballar a 
partir dels 14 anys. Anys després, es va 
traslladar a Madrid per estudiar a la Es-
cuela Superior de Veterinaria, mentre 
treballava en una farmàcia per mante-
nir-se. En acabar els estudis va aprovar 
les oposicions de Sanitat Militar, i va 
començar a treballar a Lugo el 1899. 

Durant la seva trajectòria professio-
nal, va combinar l’activitat a la clínica 



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  
30 de novembre

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

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

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

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

Dissabte  
3 de desembre

10.00 - 22.00 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

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

9.00 - 15.00 h: Bicicleta  
Prat-Castelldefels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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
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
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

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



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

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  

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”!



Av. d
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Cementiri Sud
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10 minuts

Ronda Sud
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13 minuts

Cèntric pagament

35 places

Fira
Avícola

C. del Gaiter del Llobregat

Av. del Rem
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Av. de l’Onze de Se
te

m
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     Cèntric, 
Les Moreres, Parc Nou

Zones d’aparcament 
recomanades

Vies d’accès 
als aparcaments

Zona Blava
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

Prohibit estacionar

65, PR1, PR2, PR3, 
L10 i L78
La línia PR2 no circula diumenge

Aparcament vigilat 
per a bicicletes

C O M  A R R I B A R 
A  L A  F I R A
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.

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.

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


