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BASES CONCURS “ELS TIONS PER LA DIVERSITAT” 

 

 

“Els Tions per la diversitat”  és una iniciativa que neix a les aules dels centres diürns 

de la Fundació MAP, on persones ateses i professionals de suport han elaborat cinc 

tions que representen diferents tipus de discapacitat.  

 

L’objectiu és acostar les persones amb discapacitat i diversitat funcional a la comunitat 

a partir d’una activitat participativa i de sensibilització oberta a tots els públics. Un acció 

que dona visibilitat al col·lectiu al mateix temps que fomenta el seu sentiment de 

realització personal i de pertinença a la comunitat. 

 

BUSCAR ELS TIONS  

La iniciativa es presenta el 21 de desembre de 2022 a la plaça Sant Eudald de Ripoll, 

abans de la Cagada Popular del Tió. L’endemà, 22 de desembre de 2022, ‘s’amaguen’ 

els tions en diferents ubicacions del municipi i es dona una pista fotogràfica dels 

emplaçaments a través de les xarxes socials de la Fundació MAP i l’Ajuntament de Ripoll 

(@fundaciomap i @ajuntamentderipoll). D’aquesta manera es fomenta la participació 

ciutadana per buscar-los. 

 

Els tions disposen d’un codi QR per escanejar i poder obtenir informació i dades de cada 

tipus de discapacitat. La idea és deixar-los en aquestes ubicacions fins la segona 

setmana de gener perquè l’activitat de buscar-los es pugui fer durant totes les festes. 

 

CONCURS  

A banda de participar fent la recerca, es proposa tirar una fotografia a cada tió i pujar-la 

a les xarxes o enviar-la per correu electrònic. Aquest fet permetrà entrar en el sorteig 

d’un lot de Nadal amb productes artesanals d’entitats socials i altres obsequis.  

 

Per optar-hi s’hauran de penjar i/o enviar fotografies de, com a mínim, tres dels cinc 

tions. Poden sortir els tions sols a les fotografies o també la persona, la família, els 

amics i amigues, etc. Tothom qui vulgui mentre s’identifiqui el tió trobat.  

 

Si el o la participant és menor d’edat, caldrà que les fotografies es pengin als perfils dels 

seus pares/mares o tutors legals o caldrà que les enviï una persona que disposi de 

correu electrònic.  

 

Es podran pujar les fotografies als perfils oberts de Facebook i Instagram amb: 

 

 L’etiqueta #tionsperladiversitat 

 Les mencions: @fundaciomap i @ajuntamentderipoll 
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Es pot fer un post únic amb totes les fotografies que s’hagin fet. 

Cal tenir el perfil públic o obert. Sinó, cal enviar-les per correu electrònic. 

 

També es podran enviar les imatges per correu electrònic a l’adreça:  

tionsperladiversitat@fundaciomap.com 

 

Terminis: 

Es podran buscar els tions i pujar/enviar les fotografies durant les festes de Nadal i fins 

el dia 10 de gener de 2023.  

 

Sorteig:  

Entraran en el sorteig totes aquelles persones que hagin pujat fotografies de, com a 

mínim, 3 dels 5 tions als perfils públics de les seves xarxes socials (Instagram i 

Facebook) amb l’etiqueta i les mencions correctes o que les hagin enviat al correu 

electrònic tionsperladiversitat@fundaciomap.com 

 

El sorteig es realitzarà el dia 13 de gener de 2023 i es penjarà a les xarxes socials de 

la Fundació MAP. L’entitat es posarà en contacte amb la persona guanyadora per 

missatge privat a través de les xarxes socials o a través del correu electrònic per 

comunicar les instruccions de recollida de l’obsequi. 

 

El premi: 

Es sorteja un lot de productes agroalimentaris de qualitat d’entitats del tercer sector 

catalanes i altres obsequis gentilesa de la Fundació MAP i l’Ajuntament de Ripoll.  

 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:tionsperladiversitat@fundaciomap.com
mailto:tionsperladiversitat@fundaciomap.com


                                                                                             

 
 
La Fundació MAP és una entitat sense ànim de lucre que treballa per oferir suports perquè les persones amb discapacitat o en situacions 
de vulnerabilitat al Ripollès gaudeixin de les mateixes oportunitats per desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. L’any 2021 va 
donar atenció a 804 persones i va comptar amb 326 treballadors/es, 165 dels quals amb certificat de discapacitat. 
  
 

 

 

 
 
Pol. Ind. Els Pintors                            www.fundaciomap.com 
C/ Dalí 6-8 17500 RIPOLL          

Tel. 972 70 31 04 
Fax 972 70 07 02 

  

 

Protecció de dades i reproducció d’imatges: 

La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i autoritza la Fundació 

MAP a fer ús de les imatges presentades amb finalitat informativa i promocional de la 

mateixa iniciativa a través de mitjans propis, com la web i les xarxes socials.   

 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d'abril del 2016, s’informa que les dades de caràcter personal que les 

persones participants proporcionin a l’entitat seran tractades per la FUNDACIÓ 

PRIVADA MAP (FUNDACIÓ MAP) i també s’informa del dret d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició que es pot exercir adreçant-se a l’entitat, al Polígon Industrial Els 

Pintors, C/Dalí 6-8. 17500 Ripoll. NIF: G17414905. Telèfon: 972 70 31 04, correu 

electrònic: protecciodades@fundaciomap.com . 
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