
 

 

  

  

Ajornada la Magic Line Sant Joan de Déu Mallorca 

Sant Joan de Déu Mallorca i Obra Social de Sant Joan de Déu han decidit ajornar la Magic Line 

2020, prevista per al pròxim 29 de març a la ciutat de Palma. 

 

Palma, 11 de març de 2020 

L'actual situació de risc provocada pel coronavirus COVID-19 ha provocat aquesta decisió. 

A Mallorca, Sant Joan de Déu disposa d'una xarxa de centres entre els quals destaquen els hospitals de Palma 

i d'Inca. Part del seu personal tenia previst participar en la Magic Line. Per tal d'evitar riscos a la població en 

general i en especial al mateix personal sanitari, l'organització ha optat per ajornar aquesta mobilització 

solidària. Cal recordar que el Ministeri de Sanitat ha requerit que no s'organitzin esdeveniments amb una 

participació destacada de personal sanitari per tal de garantir la seva disponibilitat en els seus serveis habituals 

i per evitar que esdevinguin transmissors de la malaltia a grups de població més vulnerable amb els que 

tracten cada dia en la seva pràctica professional. 

L'organització està treballant per buscar una nova data a principis d'octubre d'aquest mateix any. 

Recordar als equips i empreses que es mantindran els seus espais d'equip actius fins a la celebració de la 

caminada, ja que l'objectiu d'aquesta mobilització és promoure projectes solidaris que millorin la situació de 

les persones més vulnerables. 

Per a qualsevol consulta: magiclinesjd.mallorca@gmail.com 

 
 

Més informació: 

Verónica Hernández 

Hospital Sant Joan de Déu Palma de Mallorca 

Tel. 971 70 45 95 

Mov. 652 91 55 12 

E-mail: vhernandezrodriguez@ohsjd.es 
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Aplazada la Magic Line Sant Joan de Déu Mallorca 

Sant Joan de Déu Mallorca y Obra Social de Sant Joan de Déu han decidido aplazar la Magic 

Line 2020, prevista para el próximo 29 de marzo en la ciudad de Palma. 

 

Palma, 11 de marzo de 2020 

La actual situación de riesgo provocada por el coronavirus COVID-19 ha provocado esta decisión. 

En Mallorca, Sant Joan de Déu dispone de una red de centros entre los cuales destacan los hospitales de 

Palma y de Inca. Parte de su personal tenía previsto participar en la Magic Line. Para evitar riesgos en la 

población en general y en especial al mismo personal sanitario, la organización ha optado por aplazar esta 

movilización solidaria.  

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad ha requerido que no se organicen acontecimientos en los que 

participen profesionales sanitarios para garantizar su disponibilidad en sus servicios habituales y evitar que 

acontezcan transmisores de la dolencia a grupos de población más vulnerable con los que tratan cada día en 

su práctica profesional. 

 

La organización está trabajando para buscar una nueva fecha a principios de octubre de este 

mismo año. 

Recordar a los equipos y empresas que se mantendrán sus espacios de equipo activos hasta la celebración de 

la caminata, ya que el objetivo de esta movilización es promover proyectos solidarios que mejoren la situación 

de las personas más vulnerables. 

 

Para cualquier consulta: magiclinesjd.mallorca@gmail.com 

 

Mas información: 

Verónica Hernández 

Hospital Sant Joan de Déu Palma de Mallorca 

Tel. 971 70 45 95 

Mov. 652 91 55 12 

E-mail: vhernandezrodriguez@ohsjd.es 
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