
Guia d’idees
per assolir 
el repte de l’equip

magiclinesjd.org



Com assolir 
el repte 
solidari?

Us proposem 
3 maneres 
d’aconseguir 
el repte que 
us heu fixat

1
Microdonacions

2
Accions 
solidàries

3
Productes
Magic Line



Convideu les vostres amistats 
i família a sumar-se a la Magic 
Line SJD fent donacions.

La URL del vostre equip és 
la vostra guardiola electrònica. 

Passeu l’enllaç del vostre equip 
a grups i contactes de whatsapp 
o altres xarxes socials. Ho tindran 
molt fàcil per fer-vos un donatiu 
online.

1. Microdonacions

Els podeu dir:

• El 100% dels fons recaptats 
pels equips es destinen 
a programes socials pels 
qui més ho necessiten.

• Si fan una donació 
de 100 euros, quan facin 
la declaració de renda 
els retornaran 80 euros, 
perquè els primers 150 
euros de donació tenen 
una deducció del 80%. 
La legislació afavoreix 
les microdonacions.

Si dones100€,

te’n tornen80!

LA TEVA APORTACIÓ 
DESGRAVA



Organitzeu una activitat de 
captació de fons per implicar 
el vostre entorn. Recaptareu 
diners i fomentareu
la consciència social. 

Què podeu organitzar?

2. Accions 
solidàries

Torneig esportiu. Un clàssic 
solters-casats de futbol 
o de bàsquet. Un torneig 
de pàdel entre vàries parelles.

Un cafè solidari. Organitzeu 
un esmorzar o berenar a l’escola, 
a la feina, al club… porteu 
menjar i begudes i feu pagar 
per participar-hi.

Paradetes de producte. 
Veneu artesania o feu 
un mercat de segona mà.



Espectacle cultural. 
Concerts, petites obres 
de teatre, passis de cinema 
a casa… bones excuses per 
cobrar entrada solidària 
al públic.

I moltes més coses: rifes 
solidàries, bbq i calçotades
benèfiques, cup-cakes a la 
sortida de l’escola, nits de 
karaoke, porra solidària amb 
motiu del partit de l’any…

Wallapop. Cada membre 
de l’equip ven almenys 
un producte online i destina 
els ingressos com a donació 
a l’equip.

Feu créixer les accions 
solidàries:

1. Contacteu-nos 
a info@magiclinesjd.org 
i demaneu-nos rollups i 
material de visibilitat perquè 
la vostra acció tingui més 
presència.

2. Feu-ne fotos i vídeos
3. Compartiu a xarxes citant 

@magiclineSJD
4. Poseu l’etiqueta: 

sóc #magicliner



3. Productes 
Magic Line

Comprar producte 
Magic Line és la manera 
més fàcil de fer pujar 
la vostra recaptació.

TALONARI GRAN SORTEIG 
MAGIC LINE SJD (50 números)
Els 50 euros contribueixen al 
repte de l’equip com a donació 
un cop venudes les butlletes.
Preu de venda al públic: 
1 euro / butlleta

SAMARRETA MAGIC LINE
Samarreta Fair Wear de cotó 
orgànic. Vuit talles diferents.
Preu de venda al públic: 
11 euros
Contribució al repte de l’equip: 
5,50 euros

POLSERA
Polsera de tela brodada. Llargada 
de 30cm. Tancament de bambú 
per ajustar-la al canell.
Preu de venda al públic: 
3 euros
Contribució al repte de l’equip: 
2 euros

XOCOBOX: pack de 12 capsetes
Pack de 12 capsetes de cartró 
amb protecció alimentària.
Contingut: mini gragees de 
xocolata. 
Preu de venda al públic: 24 euros
Contribució al repte de l’equip: 
12 euros



Consulteu el web per a més detall. 
Alguns d’aquests productes són 
personalitzables amb el vostre 
logo. I d’altres tenen variants 
interessants.

Com fer comanda?
1. Entreu a l’espai de l’equip amb 

el vostre usuari i contrasenya.
2. Feu click a “Demana Producte”
3. Escolliu la quantitat que voleu 

de cada producte.
4. Indiqueu si recollireu el producte 

o si us l’enviem a casa (cost de 
6 euros)

5. Feu el pagament online amb 
targeta i automàticament  
ja pujarà el vostre marcador  
de recaptació.

Productes cedits a organitzacions:
Si sou un equip d’escola, entitat  
o empresa i feu una comanda gran, 
us oferim la possibilitat de fer la 
comanda en cessió, pagar-la un 
cop l’hagueu venut i retornar el que 
no hagueu venut.

MAGIC LINE SJD
Obra Social Sant Joan de Déu
Puiggarí, 5-7, 4a planta
08014 – Barcelona

Per a qualsevol dubte:
info@magiclinesjd.org
T: 932 532 136 ext:190






