
  
 

NOTA DE PREMSA 

6/2/2017 

ARRENCA LA MAGIC LINE A MALLORCA 

 

Avui ha tingut lloc l’acte de presentació de la campanya Magic Line al Gran Hotel a les 17h, l’Auditòri del 

CaixaFòrum Palma (Plaça de Weyler, 3) que es durà a terme el 14 de maig.  

Han participat a l’acte l’alcalde de Palma, Jose Hila; la Consellera de Serveis Socials, Fina Santiago; el 

Vicepresident del Consell de Mallorca, Francesc Miralles, tots ells sumant-se al repte de fer quilòmetres 

d’Il·lusions per als més desafavorits. 

El  Director Gerent de l’Hospital i la Fundació Sant Joan de Déu de Palma, el Dr. Joan Carulla i la directora 

de la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca, Immaculada Iglesias, han estat els encarregats 

de contar-nos que la Magic Line és una caminada per sensibilitzar a les persones sobre la necessitat de 

respondre les necessitats dels col·lectius més vulnerables, fent una crida per mobilitzar la societat 

mallorquina en favor de les persones en situació de dificultat social. 

La Magic Line és la mobilització solidària en favor de les persones que es troben en situació vulnerable 

que organitza Sant Joan de Déu. Enguany se celebrarà la quarta edició a Barcelona, aconseguint 

mobilitzar més de 10.000 persones i per primera vagada s’estendrà aquest model solidari a Mallorca. 

 

L'esdeveniment central d'aquesta mobilització és una caminada solidària, per equips i no competitiva, 

que promou la implicació dels participants a través d'un repte econòmic que s’ha d’assolir abans de la 

caminada. Els equips fan accions de sensibilització i captació de fons al seu entorn per aconseguir el 

repte i així fer créixer l'impacte solidari de la mobilització.  

 

L’actor Santi Celaya ha estat el mestre de cerimònies d’aquesta presentació i dues persones que s’han 

pogut beneficiar dels projectes finançats per l’Obra Social de Sant Joan de Déu han pogut donar el seu 

testimoni. 
 


