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La Magic Line 2018 seguirà
obrint un camí de solidaritat
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lari que hi ha al web de l’esdeve·
niment: www.magiclinesjd.org.
El CEEB i Sant Joan de Déu tornen
a unir forces per seguir obrint un
camí guiat per l’esperit solidari i els
valors humans.

Barcelona s’omplirà de nens, nenes, joves i adults amb una mateixa voluntat solidària
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recorregut urbà que pot ser de 10,
15, 30 o 40 km.
Finalment, el dia de la Magic tindrà
lloc a la plaça de la Catedral de Bar·
celona un concert per a la inclusió.
Per inscriure’s cal omplir el formu·

APRÈN

a Barcelona el diumenge 25 de
febrer, i també a Mallorca el diu·
menge 15 d’abril, té com a objec·
tiu ajudar a persones i col·lectius
en situació de vulnerabilitat.
L’organitza l’Obra Social de l’Hos·
pital Sant Joan de Déu de la ciu·
tat comtal i consisteix a realitzar
un seguit de tasques d’allò més
necessàries.
La Magic Line anima als seus par·
ticipants a crear grups d’entre 5 i
20 membres i a fixar-se un repte
per portar a terme accions de sen·
sibilització i captació de fons per
ajudar als que més ho necessiten.
A més a més, cadascun d’aquests
equips es marca un nou repte
que consistirà a caminar junts un

Es preveu una àmplia participació de milers de persones de totes les edats (Fotos: MLSJD)

TR OBA

TOTS ELS PARTICIPANTS DE LA
MAGIC LINE CONTRIBUIRAN A
FINANÇAR UN AMPLI VENTALL
D’ACCIONS DE CARÀCTER SOCIAL
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El Consell de l’Esport Esco·
lar de Barcelona torna a mostrar
entusiasme per la Magic Line, un
dels esdeveniments solidaris més
destacats de l’any amb el qual
estableix molt més que una col·
laboració.
L’edició 2018 d’aquesta macromobilització, que se celebrarà

