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EDICIÓ 2022 - #SANTJORDIDIVERS22

Amb motiu de la celebració de Sant Jordi, l’equip de voluntariat inclusiu d’ECOM us
convida a participar de l’activitat de sensibilització #SantJordiDivers22 pintant un
dibuix sense fer servir les mans.

L’objectiu de la proposta és aprendre que, de vegades, no podem fer les coses
com estem acostumades, però no per aquest motiu hem de deixar de fer-les. Les
persones amb discapacitat es troben sovint amb aquesta realitat i, amb
adaptacions, poden fer tot allò que vulguin fer. 
 
La Federació ECOM, amb CIF G08803801, correu electrònic ecom@ecom.cat i
adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes 562 pral. 2 08011 de Barcelona, és
l’entitat organitzadora d’aquesta iniciativa.
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1. ENTITAT ORGANITZADORA I FINALITAT  

2. MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Pinta el dibuix  sense utilitzar les mans (pots fer servir la boca, el peu, etc). 
Comparteix una foto pintant el dibuix, o un cop l’hagis acabat, a les teves
xarxes socials* amb el hashtag #SantJordiDivers22. També ens el pots
enviar al correu voluntariat@ecom.cat o a través de WhatApp o Telegram al
telèfon mòbil 623 25 40 43.
Cadascuna de les fotos rebudes rebran una participació pel sorteig
(consultar punt 4). En el cas d’escoles, es comptabilitzaran 5 participacions
extres per cada classe que hagi treballat la proposta a l’aula.

1.
2.

3.

*NOTA: En el cas d’escollir l’opció de publicar la imatge a les teves xarxes socials amb el
hashtag #SantJordiDivers22 s’ha de tenir present que només es comptabilitzaran les
participacions que es pengin a través de publicacions i no a les històries, ja que aquestes
darreres no ens permeten rastrejar el hashtag  més enllà de 24h. 

mailto:voluntariat@ecom.cat


3. PERSONES PARTICIPANTS I TERMINI DE PARTICIPACIÓ 

Poden participar d’aquesta iniciativa totes aquelles persones, independentment de
la seva edat, que resideixin a l’estat Espanyol i que compleixin amb els requisits
establerts a l’apartat 2 (mecànica de participació) entre el 15/04/2022 a les 00:00h i
el 25/04/2022 a les 23:59h.

4. PREMIS

Totes les persones participants de l’activitat (es considera persona participant a
cadascuna de les persones que compleixin amb els requisits establerts al punt 3 de
les presents bases)  optaran a rebre un dels 10 lots que sortejarem i que han estat
donats desinteressadament per les següents empreses: Edicions Cavall Fort,
Schleich Spain, La Tribu Encaja, Top Toys, Dúo Joyas, Akros, Bira Biro Editorial,
Fila Iberia SL, El Pot Petit, Granja Aventura Park, Museu de Ciències Naturals de
Barcelona i Aquarium de Barcelona

LOT 1 Contingut: 1 bloc de 10 cartolines CANSO, 1 capsa de 12 colors
3.0 Acquarell i 1 capsa de 12 retoladors Turbo Color Giottodonat
per Fila Ibérica; 1 set de manualitats Pop-up Pequeños Trofeos
de Djeco donat per Top Toys; 1 capsa amb 30 cartes Crea tus
rutinas donat per La Tribu Encaja; 1 conte La Lola se’n va a
l’Àfrica donat per Bira Biro Editorial; 1 set Wild life Safari donat
per Schleich Spain, 1 pack de 4 puzzles de fusta donat per
Akros; 1 conte Vet aquí la Rita, 3 revistes Tatano i 3 revistes
Cavall Fort donats per Edicions Cavall Fort, 1 clauer d’acer
serigrafiat amb la il·lustració de la campanya donat per Duo
Joyas; 1 val per 2 entrades (1 adult i 1 infant ) donat per Granja
Aventura Park; 2 entrades generals donades pel Museu de
Ciències Naturals de Barcelona; 1 entrada a l'Aquarium.
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LOT 2 Contingut: 1 bloc de 10 cartolines CANSO, 1 capsa de 12 colors
3.0 Acquarell i 1 capsa de 12 retoladors Turbo Color Giotto
donat per Fila Ibérica; 1 set de manualitats Artistic Patch de
Djeco donat per Top Toys; 1 capsa amb 30 cartes Crea tus
rutinas donat per La Tribu Encaja; 1 CD Les Aventures del Lleó
vergonyós donat pel Pot Petit;1 conte La Lola se’n va a l’Àfrica
donat per Bira Biro Editorial; 1 set Wild life Safari donat per
Schleich Spain, 1  puzzle de fusta donat per Akros; 3 revistes
Tatano i 3 revistes Cavall Fort donats per Edicions Cavall Fort, 1
clauer d’acer serigrafiat amb la il·lustració de la campanya donat
per Duo Joyas; 1 val per 2 entrades (1 adult i 1 infant ) donat per
Granja Aventura Park; 2 entrades generals donades pel Museu
de Ciències Naturals de Barcelona; 1 entrada a l'Aquarium.

LOT 3 Contingut: 1 bloc de 10 cartolines CANSO, 1 capsa de 12 colors
3.0 Acquarell i 1 capsa de 12 retoladors Turbo Color Giottodonat
per Fila Ibérica; 1 set de manualitats Pop-up Pequeños Trofeos
de Djeco donat per Top Toys; 1 capsa amb 30 cartes Crea tus
rutinas donat per La Tribu Encaja; 1 conte La Lola se’n va a
l’Àfrica donat per Bira Biro Editorial; 1 set Wild life Safari donat
per Schleich Spain, 1 pack de 4 puzzles de fusta donat per
Akros; 1 conte Vet aquí la Rita, 3 revistes Tatano i 3 revistes
Cavall Fort donats per Edicions Cavall Fort, 1 clauer d’acer
serigrafiat amb la il·lustració de la campanya donat per Duo
Joyas; 1 val per 2 entrades (1 adult i 1 infant ) donat per Granja
Aventura Park; 2 entrades generals donades pel Museu de
Ciències Naturals de Barcelona; 1 entrada a l'Aquarium.

LOT 4 Contingut: 1 bloc de 10 cartolines CANSO, 1 capsa de 12 colors
3.0 Acquarell i 1 capsa de 12 retoladors Turbo Color Giotto
donat per Fila Ibérica; 1 set de manualitats Do it yourself de
Djeco donat per Top Toys; 1 capsa amb 30 cartes Crea tus
rutinas donat per La Tribu Encaja; 1 conte E-nina 1.0 donat per
Bira Biro Editorial; 1 set Dinosaurs donat per Schleich Spain, 1
maletí El cuerpo y las expresiones faciales donat per Akros; 1
conte Vet aquí la Rita, 3 revistes Tatano i 3 revistes Cavall Fort
donats per Edicions Cavall Fort, 1 clauer d’acer serigrafiat amb
la il·lustració de la campanya donat per Duo Joyas; 1 val per 2
entrades (1 adult i 1 infant ) donat per Granja Aventura Park; 2
entrades generals donades pel Museu de Ciències Naturals de
Barcelona; 1 entrada a l'Aquarium.
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LOT 5 Contingut: 1 bloc de 10 cartolines CANSO, 1 capsa de 12 colors
3.0 Acquarell i 1 capsa de 12 retoladors Turbo Color Giotto
donat per Fila Ibérica; 1 set de manualitats Artistic Patch de
Djeco donat per Top Toys; 1 capsa amb 30 cartes Crea tus
rutinas donat per La Tribu Encaja; 1 motxil·la de cordes donada
pel Pot Petit; 1 conte En Billy i el bisó donat per Bira Biro
Editorial; 1 set Wild life donat per Schleich Spain, 1  set Los
buenos modales donat per Akros; 3 revistes Tatano i 3 revistes
Cavall Fort donats per Edicions Cavall Fort, 1 clauer d’acer
serigrafiat amb la il·lustració de la campanya donat per Duo
Joyas; 1 val per 2 entrades (1 adult i 1 infant ) donat per Granja
Aventura Park; 2 entrades generals donades pel Museu de
Ciències Naturals de Barcelona; 1 entrada a l'Aquarium.

LOT 6 Contingut: 1 bloc de 10 cartolines CANSO, 1 capsa de 12 colors
3.0 Acquarell i 1 capsa de 12 retoladors Turbo Color Giotto
donat per Fila Ibérica; 1 set de manualitats Artistic Patch de
Djeco donat per Top Toys; 1 capsa amb 30 cartes Crea tus
rutinas donat per La Tribu Encaja; 1 conte E-nina 1.0 donat per
Bira Biro Editorial; 1 set Farm World donat per Schleich Spain, 1  
set de 8 titelles donat per Akros; 3 revistes Tatano i 3 revistes
Cavall Fort donats per Edicions Cavall Fort, 1 clauer d’acer
serigrafiat amb la il·lustració de la campanya donat per Duo
Joyas; 1 val per 2 entrades (1 adult i 1) infant donat per Granja
Aventura Park; 2 entrades generals donades pel Museu de
Ciències Naturals de Barcelona; 1 entrada a l'Aquarium.

LOT 7 Contingut: 1 bloc de 10 cartolines CANSO, 1 capsa de 12 colors
3.0 Acquarell i 1 capsa de 12 retoladors Turbo Color Giotto
donat per Fila Ibérica; 1 set de manualitats Artistic Patch de
Djeco donat per Top Toys; 1 capsa amb 30 cartes Crea tus
rutinas donat per La Tribu Encaja; 1 CD El Potr Petit 10 anys
donat pel Pot Petit;1 conte La Lola se’n va a l’Àfrica donat per
Bira Biro Editorial; 1 set Farm World donat per Schleich Spain; 1  
puzzle de fusta donat per Akros; 3 revistes Tatano i 3 revistes
Cavall Fort donats per Edicions Cavall Fort, 1 clauer d’acer
serigrafiat amb la il·lustració de la campanya donat per Duo
Joyas; 1 val per 2 entrades (1 adult i 1 infant ) donat per Granja
Aventura Park; 2 entrades generals donades pel Museu de
Ciències Naturals de Barcelona; 1 entrada a l'Aquarium.
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LOT 8 Contingut: 1 bloc de 10 cartolines CANSO, 1 capsa de 12 colors
3.0 Acquarell i 1 capsa de 12 retoladors Turbo Color Giotto
donat per Fila Ibérica; 1 set de manualitats Arenas coloreadas
de Djeco donat per Top Toys; 1 capsa amb 30 cartes Crea tus
rutinas donat per La Tribu Encaja; 1 CD El Pot Petit 10 anys
donat pel Pot Petit;1 conte En Billy i el bisó donat per Bira Biro
Editorial; 1 set Farm World donat per Schleich Spain; 1  set maxi
Secuencias hacerse mayor donat per Akros; 3 revistes Tatano i
3 revistes Cavall Fort donats per Edicions Cavall Fort, 1 clauer
d’acer serigrafiat amb la il·lustració de la campanya donat per
Duo Joyas; 1 val per 2 entrades (1 adult i 1 infant)  donat per
Granja Aventura Park; 2 entrades generals donades pel Museu
de Ciències Naturals de Barcelona; 1 entrada a l'Aquarium.

LOT 9 Contingut: 1 bloc de 10 cartolines CANSO, 1 capsa de 12 colors
3.0 Acquarell i 1 capsa de 12 retoladors Turbo Color Giotto
donat per Fila Ibérica; 1 set de manualitats Artistic Patch de
Djeco donat per Top Toys; 1 capsa amb 30 cartes Crea tus
rutinas donat per La Tribu Encaja; 1 CD Canta amb el Pot Petit
donat pel Pot Petit;1 conte La Lola se’n va a l’Àfrica donat per
Bira Biro Editorial; 1 set Wild life donat per Schleich Spain; 1 
 puzzle de fusta donat per Akros; 3 revistes Tatano i 3 revistes
Cavall Fort donats per Edicions Cavall Fort, 1 clauer d’acer
serigrafiat amb la il·lustració de la campanya donat per Duo
Joyas; 1 val per 2 entrades (1 adult i 1 infant)  donat per Granja
Aventura Park; 2 entrades generals donades pel Museu de
Ciències Naturals de Barcelona; 1 entrada a l'Aquarium.

LOT 10 Contingut: 1 bloc de 10 cartolines CANSO, 1 capsa de 12 colors
3.0 Acquarell i 1 capsa de 12 retoladors Turbo Color Giotto
donat per Fila Ibérica; 1 set de manualitats Arenas coloreadas
de Djeco donat per Top Toys; 1 capsa amb 30 cartes Crea tus
rutinas donat per La Tribu Encaja; 1 CD Ritmes i Rialles donat
pel Pot Petit;1 conte En Billy i el bisó donat per Bira Biro
Editorial; 1 set Wild life donat per Schleich Spain; 1  set Los
buenos modales: El medio ambiente  donat per Akros; 3 revistes
Tatano i 3 revistes Cavall Fort donats per Edicions Cavall Fort, 1
clauer d’acer serigrafiat amb la il·lustració de la campanya donat
per Duo Joyas; 1 val per 2 entrades (1 adult i 1 infant ) donat per
Granja Aventura Park; 2 entrades generals donades pel Museu
de Ciències Naturals de Barcelona; 1 entrada a l'Aquarium.
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En un termini no superior a 48h posteriors a la finalització de la iniciativa, es
realitzarà un únic sorteig entre totes les persones participants a través de l'aplicació
web www.sortea2.com (modalitat sorteig certificat) que serà compartit per la
Federació ECOM a les seves xarxes socials i a pàgina web de la campanya.

En aquest únic sorteig se sortejaran els 10 lots, corresponent el lot 1 a la primera
persona que mostri l'aplicació com a guanyadora i així successivament amb la resta
de lots. 

La Federació ECOM es posarà en contacte amb les persones guanyadores a través
del mateix contacte amb el qual han participat (perfil xarxes socials, correu
electrònic o missatgeria instantània) en un termini no superior a 48h des de la      
 realització del sorteig.       
 
Passades 48h des de l'enviament de la comunicació, si la persona guanyadora no
es posa en contacte amb la Federació ECOM o no ens podem posar en contacte
amb aquesta per causa justificada (perfil tancat a xarxes socials, retorn de correu          
electrònic...) perdrà la condició de guanyador/a i el seu lot serà entregat a la
persona guanyadora suplent que escollirà aleatòriament l'aplicació en el moment
del sorteig.          

El premi es podrà recollir a les oficines centrals de la Federació ECOM situades a
Gran Via de les Corts Catalanes 562 pral. 2 08011 de Barcelona.
En cap cas es podran canviar els premis per qualsevol altre obsequi ni per la seva
equivalent compensació en metàl·lic.

5. PERSONES PARTICIPANTS I TERMINI DE PARTICIPACIÓ 
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La Federació ECOM es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar
aquest sorteig en cas que concorreguessin circumstàncies excepcionals que així ho
justifiquessin.

Així mateix, la Federació ECOM es reserva el dret de desqualificar les publicacions
i/o participacions que incompleixin amb les presents bases, que atemptin o siguin
susceptibles d’atemptar contra la moral, ètica, el bon gust o el decòrum i/o que
infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectuals o industrial, el dret a la
imatge o a la llei aplicable. En aquests casos, la Federació ECOM es reserva el
dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent a
les xarxes socials de l’entitat. 

La Federació ECOM no es farà responsable dels continguts lliurement publicats per
persones alienes a l'entitat. 
 
La Federació ECOM no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que poguessin
ocórrer en el moment que les persones guanyadores gaudeixin del premi.

6. RESPONSABILITATS DE L’ENTITAT ORGANITZADORA  

7. RESPONSABILITATS DE L’ENTITAT ORGANITZADORA  

Les persones participants han de gaudir dels drets d’autor i propietat intel·lectual
de les imatges compartides o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

La Federació ECOM és la responsable del tractament d’aquestes imatges i informa
que aquests seran tractats de conformitat amb el que disposen les normatives
vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril
de 2016 (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) i la Llei
(ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a l pròpia
imatge.

Les dades personals facilitades per tal de localitzar les persones guanyadores no
seran incorporades a cap fitxer automatitzat, propietat de la Federació ECOM i
seran destruïdes un cop lliurats els premis.
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Dó

Les reclamacions relacionades amb aquesta iniciativa s’ha d’enviar per escrit a
Federació ECOM, Gran Via de les Corts Catalanes 562 pral. 2 08011 de Barcelona.

Qualsevol qüestió litigiosa que pogués sorgir de la present iniciativa, es resoldrà 
 als Jutjats i Tribunals de Barcelona, sense perjudici del fur que pogués
correspondre segons la normativa aplicable.

La participació en la iniciativa proposada  és de caràcter gratuït i el simple fet de
participar-hi suposa l’acceptació expressa de presents bases legals.

Facebook i Twitter, xarxes socials on l’entitat organitzadora difondrà la present
iniciativa no patrocinen, avalen ni administren en cap cas aquesta iniciativa ni estan
associades a aquesta, quedant exonerades de tota la responsabilitat.
 
Per més informació, pot posar-se en contacte amb la Federació ECOM trucant al 93
451 55 50 o enviant un correu electrònic a voluntariat@ecom.cat 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES D'AQUEST CONCURS

8. LLEI APLICABLE  
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Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:



Gran Via de les Corts Catalanes, 562
Pral. 2a 08011 Barcelona

Tel. :  93 451 55 50
Mai l :  ecom@ecom.cat

     facebook.com/ecomdiscapaci tat

     @ent i tatecom

www.ecom.ca
t


