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La Magic Line és una iniciativa solidaria que mobililiza cada any a 
milers de persones i que culmina amb una caminada convertida 
en festa.

Un repte comú: aconseguir fons a favor de les persones més 
vulnerables de la societat, que necessiten el nostre suport més 
que mai. Fer-ho en equip i gaudir de la caminada.

2021, Una edició especial
Aquest any la Magic Line seguirà sent una mobilització solidaria, 
però també segura. Per això, els equips es redueixen en nombre 
de participants i haurà tants recorreguts com equips.



La Magic Line 2021 vol finançar projectes destinats a pal·liar els 
efectes socials de la COVID-19. Això permetrà que...

… i que moltes altres persones en 

situació vulnerable, puguin 

millorar la seva qualitat de vida.

Les restriccions sanitàries no siguin un 
impediment per poder connectar a les 
persones i per poder continuar amb 
teràpies complementaries 

Puguem acompanyar a persones 
que degut a la crisi de la 
COVID19  a la seva salut mental 
de forma important

Famílies vulnerables 
tinguin cobertes les 
necessitats més bàsiques



Projectes finançats gràcies a la Magic Line 2020



La Magic Line des del 2014:

• 1.900.000€ recaptats. El 100% del diners recaptats es destinen a 

projectes socials

• 230 programes socials finançats

• Més de 200 equips d’empreses participants

• + de 400 empreses col·laboradores



Participant a la Magic Line, esteu contribuint al compliment 
dels ODS 1 - 3 - 8 - 10 - 17, a través de la mateixa filosofia de 
la caminada, així com els projectes que en reben finançament



EDICIÓ ESPECIAL MAGIC LINE SANT JOAN DE DÉU 2021
una Magic Line per a les persones afectades per la COVID-19

MES QUE MAI hem de demostrar que la solidaritat no s’atura 
MÉS QUE MAI, una Magic line 100% segura i adaptada a totes les mesures sanitàries
MES QUE MAI serem un equip, malgrat caminar amb els nostres grups bombolles
MES LLUNY QUE MAI, aquest any els equips caminaran per un recorregut lliure
MÉS QUE MAI connectats, amb la app ML

BUBBLE TEAMS:

Aquest any es 

participarà en 

“Equips bombolla”

equips de 2 a 6 

persones, 

preferiblement 

grups de 

convivència. Els 

“Bubble Teams” es 

podran agrupar 

sota un mateix 

“Magic Team” amb 

la marca de 

l’empresa.

REPTE SOLIDARI

Cada “Magic 

Team” 

es marca un repte 

solidari, que serà la 

suma dels reptes 

dels seus “Bubble 

Teams”. El repte 

mínim per un 

“Magic Team” 

d’empresa és de 

1000€ per cada 5 

“Bubble Team”

REPTE ESPORTIU:

Cada “Bubble 

Team” dissenya la 

seva pròpia ruta  

o demana a l’App 

de la Magic Line 

que li en proposi 

una. Es pot 

caminar per 

qualsevol lloc del 

món!!

L’App controla 

que no hi hagi  

aglomeracions. 

VISCA LA DIVERSIÓ!
Durant la caminada, 
la App proposarà 
jocs, reptes i 
entreteniment 
online als equips, a 
més de ser un canal 
de comunicació 
entre ells. Perquè 
l’esport també és 
diversió i treball en 
equip!

1 2 3 4 5
INSCRIPCIONS:
Els equips es 
poden inscriure 
via web o app. 
Preu inscripció: 
20€/bubble 
team.
Els equips 
comptaran amb 
diferents 
materials de 
difusió de la 
Magic Line, i 
rebran un 
domàs de la ML 
i els tubulars 
per tots els 
participants

EDICIÓ ESPECIAL MAGIC LINE SANT JOAN DE DÉU 2021
una Magic Line adaptada a les restriccions de la COVID-19



La Magic Line 
Sant Joan de Déu 
és…

SOCIAL

Destinem els fons captats pels equips a programes 

per cuidar persones en situació vulnerable.

Destinem una part de la captació a altres entitats 

amb les que compartim objectius i criteris de treball.

Facilitem la participació d’equips de persones 

amb pocs recursos.

Treballem en xarxa amb Oxfam Intermon i Aspassim 

a través de l’aliança Esport amb valors.

#MagicLine



La Magic Line 
Sant Joan de Déu 
és…

MEDI 
AMBIENT

Membre de Barcelona + Sostenible

#MagicLine

Incorporem criteris de comerç ètic i de proximitat 

en la compra de productes.

Minimitzem la generació de residus i promovem 

el reciclatge.

Fomentem el respecte pels espais naturals.

Promovem la mobilitat sostenible.

http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/obra-social-sant-joan-de-deu#http:/www.bcnsostenible.cat/web/punt/obra-social-sant-joan-de-deu
http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/obra-social-sant-joan-de-deu#http:/www.bcnsostenible.cat/web/punt/obra-social-sant-joan-de-deu


La Magic Line 
Sant Joan de Déu 
és…

ESPORT

Promovem l’esport en equip i no competitiu amb un 

vessant solidari.

Cada equip camina per on vol i per on pot, des del 

passadís de casa fins la muntanya més alta.

Enguany, les caminades ompliran jardins públics o 

privats, barris, senders de muntanya i qualsevol espai 

que els equips vulguin imaginar.

Promovem un estil de vida saludable.

#MagicLine



La Magic Line 
Sant Joan de Déu 
és…

DIVERSIÓ

#MagicLine

Enguany la caminada es convertirà en un joc cooperatiu 

per construir, ple de reptes i sorpreses que faran de la 

caminada una experiència també engrescadora per tots 

els participants.



Una oportunitat de 
Solidaritat 360o

Teambuilding | RSC | Patrocini | Acció Social



Les empreses podeu sumar-vos, participant amb 
equips corporatius, patrocinant la caminada, 
col·laborant en l'organització de l’esdeveniment.



Feu equips
amb grups 
bombolles “bubble 
teams” de (2 a 6 
pax) i sota un mateix 
Magic Team

Inscriviu el vostre Magic Team, 
i després inscriviu a tots els 
vostres grups bombolles a 
www.magiclinesjd.org

Decidiu el vostre 
repte esportiu

Serà la suma de tots els 
quilometres del vostres grups 
bombolles

Y el vostre
repte solidari

Mínim 1000€ per cada  5 grups 
bombolla “bubble teams”

Avantatges: 
- Nom i logo de l’empresa 
visible a l’espai de l’equip

- Possibilitat de logotipar 
l’equipament de l’equip

Equips corporatius



Rebreu un ‘Welcome pack’ digital amb:

Resum projectes finançats 
any anteriorCarta benvinguda



Rebreu un ‘Welcome pack’ digital amb:

Guia d’idees per assolir el repte solidari

Els equips bombolla organitzen accions de sensibilització i captació 
que ajudaran a promoure teambuilding (des de la distància), 
incrementar la motivació i  l’orgull de pertinença a més de generar 
bon impacte a la seva comunitat més propera.



Participar a la Magic Line Sant Joan de Déu 2021:
▪ Permet vincular a tots els col·laboradors a una bona causa
▪ Promou els hàbits de vida saludable i benestar
▪ Incrementa la motivació i l’orgull de pertinència 
▪ Genera gran impacte en la comunitat.



Cada equip té el seu 
espai web on fer 
difusió la seva 
solidaritat

Alguns equips d’empresa que ja han 
participat:



Patrocini i 
col·laboracions

Les empreses patrocinadores i col·laboradores 
tenen una bona oportunitat de difusió en un 
esdeveniment d’alt impacte als mitjans.





La Magic Line està  present a les xarxes socials, comunitats vives que no deixen de créixer:

Una comunitat total de més de 23.200 magicliners entre totes les xarxes socials de 

la ML:

4.199 seguidors 1.200 més que el 2019 

15.621 seguidors 800 més que el 2019 

2.860 seguidors 300 més que el 2019

Impactes a la pàgina web

87.617 usuaris 

536.159 pàgines vistes

3,43 pàgines per sessió 02:53 durada 

mitjana de la visita

A l'edició de 2020

l'impacte va ser el doble que el 2019

+ de 2,7 milions d'impressions a 

totes les xarxes socials.

+ 40.000 impressions d’impacte 

el dia de la caminada. Quatre 

cops més que a qualsevol dels 

dies previs de l’esdeveniment!

Impacte a les xarxes socials



Vegeu el vídeo

Impacte als mitjans

http://ib3tv.com/carta?id=ca849267-88aa-41c3-a1a8-2e9c9328f0b2&type=TV&t=1349


Altres col·laboracions

Donacions en 
espècie o serveis

Difusió Voluntariat



Model de participació 360o

Empresa

Marketing: patrocini de 
l’esdeveniment, possible 
sampling producte, 
posicionament de marca.

RSC: suport als equips per 
aconseguir el repte solidari, 
sensibilització interna i externa.

RRHH: inscripció, suport i 
dinamització d’equips.

Treballadors/es

Mobilització: organització 
d’accions de sensibilització i 
captació. 

Teambuilding: treball en equip, 
participació durant la caminada, 
voluntariat corporatiu.

Entorn social
Participació a les accions de 
captació de donatius.



Cada empresa té els seus motius per a 
participar a la Magic Line. 
Quins són els vostres?
Teambuilding | Solidaritat | Hàbits saludables | Habilitats professionals i 
personals | Posicionament | Orgull de pertinència

"Hem fusionat dues empreses i la Magic Line ens ha donat una oportunitat de cohesió i teambuilding"
Gemma Perelló, responsable de recursos humans de IS Global

"Hem doblat el que han recaptat els treballadors. Tenim la obligació de retornar a la societat el que ens 
dona"
Pere Relats, president de Relats SA



Us esperem!
www.magiclinesjd.org

Vídeo resum Barcelona 2020 

http://www.barcelonamagicline.org/
https://www.youtube.com/watch?v=YNqVa8dHSMY

