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MEMÒRIA JUGEM A PRATS’17

1. Presentació
El Juguem a Prats és un saló de joc i entreteniment per als més petits del municipi i la
comarca. És la 17a edició del Juguem a Prats, una edició similar a les anteriors però amb
forces canvis a destacar.
Igual que l’any passat, l’Ajuntament ha sigut el màxim responsable de l’organització de
l’esdeveniment, vetllant per una bona dinamització, un bon funcionament i una millor
gestió. Per fer-ho, des de la Regidoria de Joventut ens vam posar en contacte amb totes les
empreses i associacions de lleure infantil i juvenil del municipi i els hi vam oferir a totes la
seva participació i implicació amb el Juguem a Prats. No totes van voler formar-ne part i
finalment el Juguem a Prats’17 es va organitzar conjuntament amb l’Esplai Paff i La Guita.
El Juguem a Prats es va portar a terme els dies 27, 28 i 29 de desembre. Els nens i nenes,
en aquestes dates, estaven de vacances de l’escola, ara bé, la majoria de pares i mares no
tenien festa de la feina. Un dels objectius del Juguem a Prats és oferir un espai d’oci
educatiu durant les festes de Nadal on els infants puguin jugar, aprendre i divertir-se.
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2. Què hem fet al JUGEM A PRATS?
El Juguem a Prats 2017 el podem explicar en tres grans espais: els inflables, la zona infantil, i la
zona de tallers. Hem llogat inflables gegants i hem preparat diferents tallers i activitats per
oferir als nens i nenes. Cada dia hi ha hagut una oferta diferent de tallers i activitats. Ara bé, els
inflables i jocs cada dia han estat els mateixos.

2.1 Inflables
Aquest any al pavelló hi teníem 4 inflables llogats a l’empresa MÓN D’OCI. Un tobogan gran de
bombers, un inflables per dur a terme esmaixades de bàsquet, un on hi havia dues cistelles per
fer competicions de punteria i un inflable on hi havia un tobogan a dins. A la zona de petits
(nens i nenes de 0 a 4 anys) també hi havia dos inflables petits, un tancat inflable i una petita
caseta.
Per altra banda, aquest any també vàrem disposar d’un inflable procedent de la Diputació de
Barcelona. Un inflable rectangular amb dues porteries incorporades per jugar partits de futbol.

2.2 Tallers
Els tallers els han dissenyat i preparat els col·laboradors de la Guita. Ells ens van fer una
proposta de tallers magnífica, a més es van encarregar de fer la llista del material i portar a
terme els tallers durant el Juguem a Prats.
Activitat: Taller CARTA ALS REIS MAGS!
Quan: Dimecres 27 de desembre
Què: Elaborar una carta pels Reis mags
Material necessari:
• 50 cartolines DINA4 blanques
• 20 fulls de colors fluorescents
• 50 fotocòpies de la carta als reis mags
• Gomets d’estrelles
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Activitat: ESTRELLA D’ORIENT
Quan: Dijous 28 de desembre
Què?: Elaborar una estrella d’Orient per rebre els reis mags el dia de la cavalcada.
Material necessari:
• 50 pals rodons de fusta
• Cartró fi per fer les estrelles
• Pintura groga
• Precinte transparent
• 50 picarols
• Cordill fi per lligar els picarols
• Paper de seda de diferents colors
• Pinzells

Activitat: DECORACIÓ ARBRE DE NADAL
Quan: Divendres 29 de desembre
Què?: Elaborar material per poder penjar a l’arbre de nadal.
Material necessari:
• 25 DINA4 verdes
• 5 Retoladors platejats
• 1 Rotlle gros de cinta per lligar a l’arbre

2.2.1
•
•
•
•
•
•

Valoració tallers
Bon número d’existències (50 unitats per taller).
Tenir dibuixos per pintar com a recurs molt bona idea.
Molt públic a realitzar els tallers.
Molt positiu dur a terme tallers que potenciïn l’autonomia.
Molt positiu dur a terme els tallers a la tarda i el matí.
En general, valoració més que bona dels tallers d’

2.3 Visites i activitats
BRAÇALETS amb les PUNTAIRES
Quan? Dimecres, dijous i divendres de 4 a 6 de la tarda
Què? Van venir les puntaires i fent punta al coixí ensenyaven i ajudaven als nens i nenes a ferse el seu propi braçalet.
Patges reials
Quan? Dijous 28 de desembre
Què? Van venir els patges reials al Juguem a Prats. Tots els nens i nenes van poder parlar amb
ells, explicar quines joguines volien i tirar-s’hi fotos. Activitat molt ben rebuda tant per part
dels nens i nenes com pels pares i mares.
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Gegants de Prats de Lluçanès
Quan? Divendres 30 de desembre a les 6 de la tarda
Què? Els geganters de Prats de Lluçanès van venir amb els gegants al Juguem a Prats. Van
ballar un parell de balls i es van quedar fins a l’hora de tancar perquè els més petits els
poguessin veure i tocar. Els gegants són un atractiu pels més petits i en fem també una bona
valoració.

2.4 Sabater
És tradició crear una quadricula al terra amb cinta adhesiva durant el Juguem a Prats, per tal
de tenir un sabater. Els nens i nenes el primer que fan quan arriben al Juguem a Prats és deixar
les seves sabates en un dels quadrats, de manera que no hi ha calçat escampat per tot el
pavelló, sinó que tot es concentra endreçat a l’entrada del recinte. Valoració excel·lent!
L’any passat hi va haver el problema de on deixar les jaquetes però aquest any vàrem fer els
quadrats més grossos i totes les nenes i els nens també van deixar les jaquetes juntament amb
les sabates.
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2.5 Nit Jove
NIT de JOVENT AL JUGUEM A PRATS!
Quan? Dijous 29 de desembre de les 10 a les 12 de la nit
Què? Com l’any passat, els monitors i monitores del Juguem a Prats van proposar obrir les
instal·lacions durant un dia pels joves de més de 15 anys. Així doncs vam obrir a un preu de
3€ per a tots els i les joves durant una nit.
Van assistir-hi uns 15 joves tot i la poca difusió enfocada cap aquest col·lectiu. Es va valorar
molt positivament i de cara l’any que ve esperem
tornar-ho a tirar endavant. Es van dur a terme dues
proves i pes guanyadors es va regalar un sopar per
cada un al Café Fumanya.

3. Abonaments infants
Com l’any passat, des de la Regidoria d’Acció Social de Prats juntament amb la Regidoria de
Joventut es va decidir oferir abonaments a les famílies amb necessitats econòmiques del
municipi per tal que tots els infants poguessin gaudir del Juguem a Prats.
Els criteris per facilitar els abonaments a les famílies van ser consensuats a través de
l’Educadora i la Treballadora Social del Lluçanès.
Els criteris van ser:
-

Estar empadronat/da en el municipi de Prats de Lluçanès.

-

No tenir més de 16 anys.

-

Ser beneficiari/a de la beca esportiva curs 2017/18. També es van entregar
abonaments als germans/es d’aquests beneficiaris.

-

Família usuària del banc d’aliments.

-

Participar en el Centre Obert.
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Des de l’Àrea de Joventut es va redactar una carta per informar a les famílies. Un cop la rebien
havien de passar per l’Ajuntament a recollir el seu abonament. Es van oferir 57 abonaments.
ABONAMENTS ENTREGATS
BEQUES ESPORTIVES

41

BANC ALIMENTS

3

CENTRE OBERT

13
TOTAL

57

4. Monitors
El monitors que van treballar durant el Juguem a Prats eren joves de l’esplai Paff i de l’escola
“La Guita”. Des de l’Ajuntament es va oferir a aquestes col·lectius i també a l’empresa “La
maleta del Lleure”, aquesta última va decidir no col·laborar perquè ja organitzaven el casal
d’hivern.
Cada dia al matí van treballar 4 monitors, i a la tarda 7. Entre ells van decidir com
s’organitzaven i el quadrant final va ser aquest:

MATÍ
TARDA

NIT

Dimecres 27
2 Esplai
2 Guita
5 Esplai
2 Guita

Dijous 28
2 Esplai
2 Guita
5 Esplai
2 Guita

Divendres 29
2 Esplai
2 Guita
5 Esplai
2 Guita

2 Guita
4 Esplai

De manera que cada dia segons la franja horària hi havia més monitors o menys. Ells mateixos
es van repartir les tasques, hi havia responsables del tallers, responsables de cada un dels
inflables i jocs i el responsable de l’entrada era el tècnic de joventut del poble.
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5. Índex d’assistència
El responsable de l’entrada va fer un control i seguiment dels infants que entraven al recinte
lúdic en cadascuna de les franges (matí o tarda) durant els tres dies del Juguem a Prats. La
dinàmica d’assistència presenta registres molt similars a anys anteriors: més assistència en la
franja de tarda que en la del matí:

MATÍ
TARDA
NIT

Dimecres 27
36
139
---

Dijous 28
32
182
15

Divendres 29
31
142
---

En aquests valors no estan registrades les entrades dels adults; només els infants, inclosa la
franja d’infants de 0 a 3 anys.
Tot i així, cal dir que la franja del matí ha estat més baixa que altres anys. Pensem que la
coincidència d’altres esdeveniments en el municipi com l’esquiada o els casals d’hivern han
influenciat.
5.1. EDAT
Pel què fa a les edats dels infants assistents al Juguem a Prats, podem observar que la franja
d’edat amb més assistència és la de 8 a 9 anys amb un 19.75%, deixant de banda les edats de
12 a 13 anys i de 14 o més que han sigut les edats amb més assistents, veiem que totes les
altres edats s’han mogut amb uns percentatges molt iguals (del 15, 16 per cent).
EDATS
D’0 a 3 anys
De 4 a 5 anys
De 6 a 7 anys
De 8 a 9 anys
De 10 a 11 anys
De 12 a 13 anys
14 o més anys
TOTAL

Nombre d’infants
88
95
97
114
96
55
32
577

%
15.25%
16.46%
16.81%
19.75%
16.46%
9.53%
5.54%
100%
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5.2. PROCEDÈNCIA
En el registre d’entrada també vam anotar la procedència dels assistents. Aquest any hi ha
assistit infants de 22 municipis diferents. Cal tenir en compte que el 84.23% dels assistents són
de Prats de Lluçanès, la resta de pobles del Lluçanès i de més enllà:

MUNICIPI

Nombre d’infants

Prats de Lluçanès

%

486

84.23%

Santa Maria de Merlès

16

2.77%

Santa Creu

12

2.07%

Santa Eulàlia

12

2.07%

Berga

8

1.38%

Sant Martí d’Albars

7

1.21%

Oristà

7

1.21%

Perafita

4

0.69%

Barcelona

3

0.52%

Olost

3

0.52%

Alpens

3

0.52%

Sant Boi

3

0.52%

Lluçà

2

0.35%

Torelló

2

0.35%

La Torre d’Oristà

2

0.35%

Sant Feliu Sasserra

1

0.17%

Avià

1

0.17%

Roda de Ter

1

0.17%

Folgueroles

1

0.17%

Taradell

1

0.17%

Rubí

1

0.17%

Ripoll

1

0.17%

577

100%

TOTAL
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6. Entrades
Per accedir al JUGUEM A PRATS, es disposava de diverses opcions d’entrada:
a) ABONAMENT
-

General: Entrada vàlida per tots els dies en les dues franges.

-

Matí/Tarda: Entrada vàlida per tots els dies, en una sola franja (o matí o tarda).

b) ENTRADA
-

General: Entrada vàlida per un sol dia en les dues franges.

-

Matí/Tarda: Entrada vàlida per un sol dia en una sola franja.

-

Nit jove: L’entrada pels joves va ser de 3€.

El quadre de preus del JUGUEM A PRATS’17 va ser:

PREUS JUGUEM A PRATS’15

1 persona

2 o + persones

Abonament

General

35€

45€

Matí/Tarda

15€

25€

10€

18€

Matí/Tarda

5€

8€

Nit Jove

3€

Entrada simple General

Els ingressos en la venda d’entrades de cada un dels dies va ser el següent:
FRANJA HORÀRIA

27-12-2015

28-12-2015

29-12-2015

Matí

182€

81€

59€

Tarda

519€

544€

401€

Nit

---

45€

---

Total

701€

670€

460€

TOTAL JUGUEM A PRATS

1831€
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7. Estat de comptes: ingressos i despeses

CONCEPTE

BENEFICIS

Inflables Món d’Oci

DESPESES
1815.00€

AKI 155 VIC (Material tallers)

26.65€

Abacus Vic Centre (Material tallers)

46.20€

Vals sopars Cafè Fumanya (Premis nit jove)

30.00€

Cal Lila (Material tallers)

53.20€

Transportista ServiLluçanès S.L.U. (Buscar i tornar material)
Entrades Juguem a Prats

139.85€
1831€

TOTAL

1831€

TOTAL DESPESES

2110.90€

TOTAL INGRESSOS

1831.00€

TOTAL

-279.90€

2110.90€
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8. Difusió

La difusió que hem fet per promocionar el Juguem a Prats s’ha basat en:
-

Facebook del Casal del Jovent, de l’Ajuntament de Prats i del Consorci del Lluçanès.

-

Pàgina web de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.

-

Twitter del Casal del Jovent, Ajuntament de Prats i Consorci del Lluçanès.

-

Butlletí municipal “El Safareig”.

-

Programa de Nadal municipal.

-

Revista “Oci”.

-

Cartells per a totes les botigues i serveis del municipi.

-

Díptics informatius a les escoles i Institut de Prats de Lluçanès.
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9. Valoració:

•

La zona infantil molt encertada, molt bé els inflables i el material de La Pitota
(psico).

•

El tobogan gran estava en males condicions i es desinflava (Bombers)

•

Desatesos per part del personal tècnic de Món d’Oci. No van pujar a reparar els
desperfectes que hi van haver. Quan va ser hora de plegar es van posar a recollir
abans que tanquéssim les instal·lacions. Per altra banda, no tots els inflables que
van dur eren els acordats prèviament. En general, bastant mal tracte per part de
l’empresa Món d’Oci.

•

Els inflables en general estan deteriorats.

•

Els llits elàstics molt correctes i en molt bon estat.

•

El material de la Diputació de Barcelona molt encertat (pista de futbol).

•

Evitar que la zona de futbol es trobi juntament amb els tallers, hi van haver
moments que les pilotes impactaven a la zona de tallers.

•

Promocionar més la Nit Jove, hi va haver pocs joves (15).

•

El sabater molt encertat, se’n treu un gran profit.

•

Recordar que no hi ha USB per posar música fer CD amb antelació.

•

La Biblioteca no va tenir massa èxit aquest any.

•

Molt positiu que els monitors portessin pitralls per identificar-se.

•

Revisar els preus, els abonaments eren més cars que comprar les entrades simples.

•

Les puntaires van tenir altra vegada molt èxit.

•

Proposar si seria possible començar a les 9:30 del matí, de 9 a 9:30 l’assistència era
mínima.

•

En general, a part dels inflables i l’empresa dels inflables molt bona valoració del
Juguem a Prats 2017.
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