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1. PRESENTACIÓ 
 

El Juguem a Prats és un saló de joc i entreteniment per als més petits del municipi i la 

comarca. L’edició de 2018, que es va portar a terme els dies 27, 28 i 29  de desembre, va ser 

la 18a edició d’aquest esdeveniment.  

Objectius: 

 Oferir un espai d’oci educatiu durant les festes de Nadal, on els infants puguin jugar, 

aprendre i divertir-se 

 Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels pares i mares, molts 

dels quals no tenen festa a la feina durant aquells dies. 

Igual que els darrers anys, 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 les 

empreses i associacions de lleure infantil i juvenil del municipi i els hi vam oferir la seva 

participació i implicació amb el Juguem a Prats.  
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2. QUÈ HEM FET AL JUGUEM A PRATS? 
 

El Juguem a Prats 2018 el podem explicar en quatre grans espais: els inflables, la zona infantil,  

la zona de tallers i el racó de biblioteca. 

Com a activitats complementàries, hem de destacar les visites de diverses entitats del municipi 

i la Nit Jove.  

  

2.1 INFLABLES 

Aquest any al pavelló hi teníem 4 inflables llogats a l’empresa BBACTIVITIES. 

Per altra banda, aquest any també vam disposar de dos inflables procedents de la 

Diputació de Barcelona: un laberint i una pista de futbol. La cessió va ser totalment 

gratuïta, però l’Ajuntament va haver d’assumir la despesa del transport des de Montcada 

i Reixac. 
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2.2 ZONA INFANTIL 

A la zona de petits (nens i nenes de 0 a 3 anys) hi havia 

diversos materials portats per l’empresa 

BBACTIVITIES: piscina de boles, joc de construcció 

gegant amb peces toves, 3 tricicles (un dels quals, de 

tàndem), un gronxador, i un túnel. El perímetre estava 

delimitat amb tanques petites, i al terra hi havia catifes 

de gespa artificial (tot facilitat per la mateixa 

empresa). 

A aquests materials, s’han d’afegir els cedits per l’Escola Bressol La Pitota: pilotes grans i 

un pack de lego gegant.  

 

2.3 ZONA DE TALLERS 

 

Els tallers els han dissenyat i preparat els col·laboradors de 

La Guita. Ells van fer la proposta de tallers, es van 

encarregar de fer la llista del material i els van dur a terme 

durant el Juguem a Prats.  

 

 

CARTA ALS REIS MAGS! DIVENDRES 27 

Descripció: Elaboració d’una carta per als Reis d’Orient. 

Material necessari:  

 50 cartolines DINA4 blanques. 

 Pintura verda i groga. 

 50 fotocòpies de la carta als reis mags. 

 Gomets. 

 Plats (per posar la pintura). 

 Llapis. 

 Coles de barra. 

 Tisores. 

 Colors i retoladors. 
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MÒBIL D’ESTRELLES DISSABTE 28 

Descripció: Muntatge d’un mòbil amb fusta i estrelles de cartolina o goma eva. 

Material necessari:  

 Fil de pescar. 

 Cola blanca. 

 20 cartolines daurades DINA4. 

 20 planxes de goma eva amb purpurina platejada DINA4. 

 Tisores. 

 Coles de barra. 

 

RENS 3D DIUMENGE 29 

Descripció: Elaboració i decoració de rens en 3D amb cartolina. 

Material necessari:  

 25 cartolines marrons DINA4.  

 Pompons. 

 Tisores. 

 Coles de barra. 

 Colors i retoladors. 

 
 

2.4 RACÓ DE BIBLIOTECA 

La Biblioteca Municipal Sant Jordi va cedir llibres, 

revistes i còmics per l’habilitació d’un racó de lectura 

dins del recinte. 

Aquest espai es va complementar amb taules i cadires 

petites cedides per l’Escola Bressol Municipal La 

Pitota. 

A més a més, com a novetat d’aquest any, dissabte al 

matí es va organitzar una sessió de contacontes 

infantil, amb l’actor Jordi Font, que va interpretar 

l’espectacle “Sempre quan acabo dic”. 
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2.5 VISITES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

ESPORT AMB VALORS DIVENDRES 27 

Descripció: Amb la col·laboració de l’Associació Esport amb Valors, 
es va organitzar una sessió de 2 hores d’aquesta activitat. 
Els i les participants decideixen a què volen jugar i amb quines 
normes (1r temps), després hi juguen (2n temps) i, finalment, 
avaluen com ha anat la sessió i, si s’escau, resolen els conflictes que 
hagin sorgit (3r temps).   

Valoració: Molta participació i molt bon ambient. Es van fer 3 torns 
d’activitat, amb usuaris diferents. 

 

BRAÇALETS AMB LES PUNTAIRES DIVENDRES 27 

Descripció: Van venir les puntaires i fent punta al coixí ensenyaven i 
ajudaven als nens i nenes a fer-se el seu propi braçalet. 

Valoració: enguany els infants es van mostrar menys interessats en 
l’activitat, però tot i així les puntaires van marxar contentes i disposades 
a tornar un altre any (sempre i quan les avisem amb temps). 

 

 

 

 

 

NIT JOVE 
DIVENDRES 27 

DE 22 A 24 H 

Descripció: es van obrir les instal·lacions per als joves de més de 12 
anys, a un preu de 3€ per persona. 
A més a més de tenir l’oportunitat de jugar lliurament amb els inflables, 
es va organitzar una cursa d’obstacles i un torneig de futbol 2x2 (aquest 
últim, amb un premi per als guanyadors  d’un sopar a Ca la Pili).  

Valoració: van assistir-hi 24 joves (20% més que l’any anterior), dels 
quals 10 van ser noies. 
Va haver-hi molt bon ambient i es va valorar molt positivament.  

 
 

ELS PATGES REIALS DIVENDRES 27 

Descripció: 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.  

Valoració: Activitat molt apreciada, tant per part dels nens i nenes com 
pels pares i mares. 
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CONTACONTES INFANTIL 
DISSABTE 28 
DE 11 A 12 H 

Descripció: a fi de dinamitzar la zona de biblioteca, es va contractar al 
contacontes Jordi Font, amb el seu espectacle “Sempre quan acabo 
dic”. Durant l’actuació, es van apagar tots els inflables, a excepció de la 
pista extrem.  

Valoració: l’espai és complicat, i l’inflable engegat era una competència 
forta per als més grans. La participació va ser moderada (uns 15 
infants), però la valoració dels assistents és bona. 

 
 

ELS ESTELLADORS DIUMENGE 29 

Descripció: Els Estelladors de Prats de Lluçanès van fer una demostració 
i després van convidar la canalla a practicar amb ells.  

Valoració: activitat molt participativa i molt bé rebuda pels infants. 

 
 

 

 
 

  

SABATER TOTS ELS DIES 

Descripció: És tradició crear una quadricula al terra amb cinta adhesiva 
durant el Juguem a Prats, per tal de tenir un sabater i que els nens i nenes 
no deixin calçat escampat per tot el pavelló. 

Valoració: Valoració molt bona.  
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3. MONITORATGE 
 

Els monitors i les monitores que van treballar durant el Juguem a Prats eren joves de l’Esplai 

Paff i de l’escola “La Guita”, contractats per l’empresa Cuidem Lluçanès. 

Cada dia al matí van treballar 4 monitors, i a la tarda 6. Per a la Nit Jove es va comptar també 

amb 2 monitors. 

El responsable de l’entrada va ser el Tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

  

 

 

4. 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.  

 Cartells per a totes les botigues i serveis del municipi. 
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5. ENTRADES I ABONAMENTS 
 

Per accedir al JUGUEM A PRATS, es disposava de diverses opcions d’entrada: 

a) ABONAMENT 

- General: entrada vàlida per a tots els dies en les dues franges. 

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

b) ENTRADA 

- Dia complet: entrada vàlida per a un sol dia en les dues franges.  

- Matí/Tarda: entrada vàlida per a un sol dia en una sola franja. 

- Nit jove: entrada vàlida només per a la Nit Jove, de 22 a 24 hores. 

La taula de preus del JUGUEM A PRATS 2019 va ser: 

 

Un any més, des de la Regidoria d’Acció Social de Prats juntament, 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. Així doncs, es van entregar abonaments a les famílies 

empadronades a Prats de Lluçanès, amb fills o filles menors d’edat, que complien, com a mínim, 

un dels següents requisits: 
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- Ser beneficiari/a de la beca esportiva curs 2019/20.  

- Ser família usuària del banc d’aliments. 

- Participar en el Centre Obert. 

L’Educadora Social del Lluçanès va elaborar un llistat amb les famílies i nombre d’infants 

beneficiaris, i va redactar una carta per informar a les famílies. Un cop la rebien, havien de passar 

per l’Ajuntament o pel Casal del Jovent a recollir el seu abonament.  

Es van oferir 38 abonaments, per a un total de 71 infants, però finalment només van fer ús 

d’aquests abonaments 53 nens i nenes. 

INFANTS AMB ABONAMENT GRATUÏT 

BEQUES ESPORTIVES 45 

BANC ALIMENTS 0 

CENTRE OBERT 26 

TOTAL 71 
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6. 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, tarda i nit) durant els tres dies del Juguem a Prats.  

La dinàmica general d’assistència presenta registres molt similars a anys anteriors: molta més 

assistència en la franja de tarda que en la del matí.  

FRANJA HORÀRIA 27-12-2019 28-12-2019 29-12-2019 

Matí 38 56 38 

Tarda 117 135 112 

Nit 24   

TOTAL1 520 
 

  

Igual que l’any anterior, s’ha identificat també el nombre d’usuaris únics (és a dir: cada 

participant compte un únic cop, independentment del nombre de vegades que hagi accedit al 

recinte) i la seva procedència. 

 

 

                                                           
1 En aquests valors només estan registrades les entrades de pagament, de manera que no estan recollides les dades dels adults ni 

dels menors d’1 any. 
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6.1 EDAT 

Pel què fa a les edats dels infants assistents al Juguem a Prats, podem observar que les 

franges d’edat amb més assistència són, en aquest ordre, de 10 a 11 anys (22,12%), de 8 

a 9 anys (16,73%) i de 12 a 13 anys (15,96%).  

Aquestes dades mostren un cert canvi de tendència respecte d’edicions anteriors, ja que 

habitualment les franges majoritàries eren dels 4 als 9 anys. 

EDATS 

D'1 a 3 anys 76 14,62% 

De 4 a 5 anys 62 11,92% 

De 6 a 7 anys 63 12,12% 

De 8 a 9 anys 87 16,73% 

De 10 a 11 anys 115 22,12% 

De 12 a 13 anys 83 15,96% 

14 o més anys 34 6,54% 

TOTAL 520 100,00% 

 

 
Si atenem a les dades dels participants únics, els percentatges varien, mostrant una major 

participació en les edats més primerenques (d’1 a 7 anys). Això vol dir que aquest grup 

d’edat sí que ha participat força al Juguem a Prats, com en edicions anteriors, però ha 

repetit menys dies (possiblement, degut a la coincidència amb cap de setmana). 

 

D'1 a 3 anys
15%

De 4 a 5 anys
12%

De 6 a 7 anys
12%

De 8 a 9 anys
17%

De 10 a 11 anys
22%

De 12 a 13 anys
16%

14 o més anys
6%

EDATS DELS PARTICIPANTS



Memòria Juguem a Prats 2019 

 

  13 

EDATS PARTICIPANTS ÚNICS 

D'1 a 3 anys 44 17,74% 

De 4 a 5 anys 35 14,11% 

De 6 a 7 anys 33 13,31% 

De 8 a 9 anys 39 15,73% 

De 10 a 11 anys 46 18,55% 

De 12 a 13 anys 30 12,10% 

14 o més anys 21 8,47% 

TOTAL 248 100,00% 

 

 
6.2 PROCEDÈNCIA 

 

En el registre d’entrada també vam anotar la procedència dels assistents.  

Aquest any hi han assistit infants de 27 localitats diferents (14 menys que l’any anterior), 

i s’ha mantingut una fort preeminència de nens i nenes de Prats de Lluçanès. 

PROCEDÈNCIA 

Prats de Lluçanès 435 83,65% 

Olost 9 1,73% 

Santa Creu de Jutglar 7 1,35% 

Sant Feliu de Llobregat 6 1,15% 

Santa Eulàlia de Puig-oriol 6 1,15% 

Santa Maria de Merlès 6 1,15% 

La Torre d'Oristà 5 0,96% 

D'1 a 3 anys
18%

De 4 a 5 anys
14%

De 6 a 7 anys
13%

De 8 a 9 anys
16%

De 10 a 11 anys
19%

De 12 a 13 anys
12%

14 o més anys
8%

EDATS DELS PARTICIPANTS



Memòria Juguem a Prats 2019 
 

 14 

PROCEDÈNCIA 

Sant Bartomeu del Grau 4 0,77% 

Lluçà 3 0,58% 

Manlleu 3 0,58% 

Manresa 3 0,58% 

Manresa 3 0,58% 

Premià de Mar 3 0,58% 

Sant Boi de Lluçanès 3 0,58% 

Sant Feliu Sasserra 3 0,58% 

Terrassa 3 0,58% 

Barcelona 2 0,38% 

Menorca 2 0,38% 

Navàs 2 0,38% 

Oristà 2 0,38% 

Perafita 2 0,38% 

Sabadell 2 0,38% 

Sant Martí d'Albars 2 0,38% 

Berga 1 0,19% 

Casserres 1 0,19% 

Gaià 1 0,19% 

Sobremunt 1 0,19% 

TOTAL 520 100,00% 
 

Igual que en el cas de les edats, també apreciem canvis si considerem les dades 

corresponents a usuaris únics, de manera que el percentatge d’infants de Prats de 

Lluçanès es redueix a un 75,00% sobre el total de participants. Aquesta davallada en el 

percentatge no suposa cap sorpresa, ja que és normal que les nenes i els nens residents 

al municipi accedeixin al recinte més vegades que els provinents d’altres localitats. 

PROCEDÈNCIA 

Prats de Lluçanès 186 75,00% 

Santa Eulàlia de Puig-oriol 6 2,42% 

La Torre d'Oristà 5 2,02% 

Olost 4 1,61% 

Manlleu 3 1,21% 

Manresa 3 1,21% 

Manresa 3 1,21% 

Premià de Mar 3 1,21% 
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PROCEDÈNCIA 

Sant Bartomeu del Grau 3 1,21% 

Sant Boi de Lluçanès 3 1,21% 

Sant Feliu Sasserra 3 1,21% 

Santa Creu de Jutglar 3 1,21% 

Barcelona 2 0,81% 

Navàs 2 0,81% 

Oristà 2 0,81% 

Perafita 2 0,81% 

Sabadell 2 0,81% 

Sant Feliu de Llobregat 2 0,81% 

Sant Martí d'Albars 2 0,81% 

Santa Maria de Merlès 2 0,81% 

Berga 1 0,40% 

Casserres 1 0,40% 

Gaià 1 0,40% 

Lluçà 1 0,40% 

Menorca 1 0,40% 

Sobremunt 1 0,40% 

Terrassa 1 0,40% 

TOTAL 248 100,00% 
 

A més a més, per tal de tenir una representació més visual d’aquestes dades d’assistència per 

procedència, s’han agrupat en 4 zones: Prats de Lluçanès, resta del Lluçanès, resta de l’Osona 

i altres procedències. 

PROCEDÈNCIA PER ZONES 

PRATS DE LLUÇANÈS 435 83,65% 

RESTA LLUÇANÈS 53 10,19% 

RESTA OSONA 4 0,77% 

ALTRES 28 5,38% 

TOTAL 520 100,00% 
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Així mateix, s’ha identificat el nombre de participants únics provinents de cada un dels 

municipis del Lluçanès. Les xifres apareixen reflectides en el següent mapa. 
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7. ESTAT DE COMPTES: INGRESSOS I DESPESES 
 

A continuació es detallen els ingressos de taquilla i totes les despeses associades. 

FRANJA HORÀRIA 27-12-2019 28-12-2019 29-12-2019 

Matí 177,00 € 177,00 € 35,00 € 

Tarda 339,00 € 349,00 € 282,00 € 

Nit 66,00 €   

Total per dia 634,00 € 526,00 € 317,00 € 

TOTAL 1428,00 € 
 

  

CONCEPTE DESPESA PROVEÏDOR IMPORT 

Inflables  BBActivities 2.238,50 € 

Material tallers CopyPrats 107,36 € 

Monitoratge Cuidem Lluçanès 3.365,92 € 

2 sopars torneig futbol Nit Jove Ca la Pili 20,00 € 

Transport materials DiBa Pere Torigues 223,85€ 

Contacontes infantil Jordi Font 423,50 € 

 TOTAL 6.379,13 € 

 

COST FINAL DE L’ACTIVITAT 
(DESPESES – INGRESSOS) 

4.951,13 € 
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8. VALORACIÓ GENERAL 
 

PUNTS FORTS 
 Assistència. Tot i que va ser més baixa que l’any anterior (quan es va 

anular la sortida a esquiar a l’últim moment), les dades de participació 
són semblants a edicions anteriors. A destacar l’assistència a la Nit 
Jove, que va tornar a pujar, i amb més participació de noies (42%). 

 Inflables. Sumant els de la Diputació de Barcelona, el conjunt va ser 
prou adequat, amb elements per a tots els grups. Ben distribuïts 
(futbol lluny de la zona de tallers). A les persones usuàries els va 
agradar que els inflables canviessin respecte d’anys anteriors. 

 Zona infantil. Amb el tancament de colors i la gespa artificial, va 
agradar molt. Els tricicles també van resultar molt atractius. 

 Ambient general. Molt bo, durant totes les franges (inclosa la nit). 

 

PUNTS A MILLORAR 
 Coordinació amb l’activitat de “xupitaso”. El fet de fer coincidir les 2 

activitats al mateix espai, amb tant poc temps de diferència, genera 
problemes de neteja i logística el primer dia de Juguem a Prats.  

 Assistència als matins. 2 dels 3 dies va ser molt baixa, i de 9 a 10 van 
venir molt pocs infants. Es podria plantejar obrir més tard. 

 Abonaments. Es venen molt pocs, i no sembla que sigui qüestió de 
preu. Es podria intentar simplificar-los, traient l’entrada de dia 
complet i fent abonaments de 3 i 6 entrades (amb espai per marcar 
cada vegada que hi entrin), a veure si així els fan servir més. 

 Difusió activitat contacontes. Si es torna a fer, seria interessant fer 
difusió a l’escola bressol i a les 2 escoles, abans no acabin les classes, 
per afavorir que vingui més canalla. Valorar tancar tots els inflables. 

 

IDEES PER A FUTURES EDICIONS 
 Identificació dels monitors. Tot i que el sistema amb pitrals funciona 

bé, quedaria millor si portessin samarretes que diguessin “Juguem a 
Prats. Staff”. Aquest any no s’ha pogut fer per falta de temps. 

 Altres activitats. Algunes usuàries van proposar recuperar alguna de 
les activitats que es feien fa anys: tirolina, pujar caixes...  

 Dates any 2020. Donat que els dies 25 i 26 seran divendres i dissabte, 
respectivament, es considera que les dates més adients serien del 28 
al 30 de desembre (de dilluns a dimecres). Així també es compliria més 
l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. La Nit 
Jove es podria fer el 27, després del muntatge. 

 Activitat o merchandising solidari. Aprofitant la quantitat de gent que 
hi participa, es podria organitzar alguna activitat o venda d’articles a 
benefici d’una entitat o causa social (possibilitat de lligar-ho amb el 
projecte “Apadrina una il·lusió”). 

 


