Un 2017 ple d’activitats

DESTACATS

A Mutuam, hem començat l’any amb molta energia i hem programat
un munt d’activitats perquè tothom qui tingui ganes de bellugar-se,
d’aprendre i de conèixer gent trobi propostes que l’engresquin a
acompanyar-nos. En aquest número 1 de Mutuament, us expliquem les que ja tenim preparades per treure el màxim partit al final
de l’hivern i a la primavera, però estem preparant un 2017 molt actiu.
Perquè sabem que veure món és una de les experiències més
enriquidores que hi ha i perquè sabem que us encanta, els
viatges seran una de les nostres prioritats per a l’any que acabem
d’encetar. Amb diferents distàncies i durades, però amb el mateix
esperit de descoberta, us oferim quatre viatges internacionals,
dues escapades per Catalunya i dotze excursions d’un dia. Tampoc
no volem oblidar totes les possibilitats que ofereix Barcelona i ens
proposem seguir descobrint els seus racons, la seva història i el
patrimoni que atresora.
Però no tot és voltar. Un any més, apostem per les solucions
més divertides per mantenir la ment en forma, amb dues noves
edicions del Taller de memòria i retrobant-nos en la Jornada “No
jubilis la memòria”. Esperem que trobeu moltes propostes que us
encaixin i que es converteixin en la millor excusa per veure’ns molt
sovint aquest 2017.

A prop

Activa’t

Hem estat a

Som Mutuam

www.mutuamblog.com

facebook.com/grupmutuam

@grupmutuam

A PROP

SOM MUTUAM

Servei d’Orientació Social: les nostres professionals t’escolten.
Truca’ns i explica’ns el teu cas: 902 555 667
Sabem que amb l’edat poden sorgir situacions
amb dificultats que cal anar superant:
• Si tens una persona dependent al teu càrrec
• Si necessites ajuda de confiança a casa
• Si després d’una intervenció quirúrgica necessites
fer una convalescència
• Si vols que t’informem i t’ajudem en la tramitació
de la Llei de la dependència i altres ajuts públics...
Pel fet de ser mutualista del Servei Gent Gran disposes
d’un Servei d’Orientació Social pensat per ajudar-te a
resoldre situacions com aquestes. Truca’ns i t’escoltarem i
assessorarem per trobar la solució, pública o privada, que
millor s’adapti a la teva situació personal i familiar. Coneixem
totes les residències i supervisem els serveis abans de
recomanar-los. A més, pel fet de ser mutualista, gaudiràs de
descomptes en la contractació.

El servei Gent Gran arrodoneix
l’any amb el dinar de Nadal

Serveis d’ajuda domiciliària
(empresa amb professionals especialitzats):

Mutualistes, representants de les entitats associades i directius de Mutuam van celebrar el 13 de desembre el ja tradicional Dinar de Nadal
del Servei Gent Gran de l’entitat. Un total de 93 persones van gaudir
en aquesta 22a edició d’un bon menú i d’una agradable companyia a
l’Hotel NH Constanza, a Barcelona. El moment del cava i els torrons va
ser amenitzat pel conjunt musical “Quartet Mèlt”, guanyadors de la 3a
edició del concurs “Oh Happy Day” de TV3, que va sorprendre tothom
amb un repertori exquisit de peces tradicionals i modernes. En el decurs del dinar, es va lliurar el “Premi del Servei Gent Gran”, que reconeix la trajectòria d’una persona per les seves aportacions humanes i
professionals en l’àmbit català, al president honorífic de Grup Mutuam,
Agustí Montal. El sorteig d’un cap de setmana a Balears, detall de Central de Viatges, i el lliurament de paneres de Nadal als mutualistes més
emblemàtics de l’any van posar el punt i final al dinar.

• Serveis d’atenció a la persona: higiene personal, cures,
mobilitzacions, acompanyaments, servei domèstic, fisioteràpia,
podologia, perruqueria...
• Serveis d’atenció a l’entorn: neteja de la llar, preparació d’àpats,
neteja i cura de la roba, compres...

Recursos residencials:
Residències Assistides, Apartaments amb serveis per a la gent
gran, Hospitals Sociosanitaris, Hospitals de Dia, Centres de Dia.

Altres recursos:
• Ajuts tècnics i adaptacions de la llar
• Ortopèdies i audiòfons

“Per a mi el Servei
d’Orientació Social és el
telèfon de l’esperança”
MÍRIAM PÉREZ. 34 ANYS
Eva Palazón, coordinadora del Servei d’Orientació Social, i Míriam Pérez, usuària.

L’octubre de 2015 la vida de la Míriam va canviar d’una forma que poques persones de la
seva edat poden imaginar. El seu pare, l’Eladi,
va tenir un accident de moto que li va provocar
greus danys cerebrals. A partir de llavors, amb
només 60 anys, ja no podria tornar a valdre’s
per ell mateix. “Va estar un mes en coma
–recorda- però no ha deixat d’evolucionar
des que es va despertar”.

persona mitjançant un empresa m’oferia més confiança que buscar-la pel meu
compte”, assegura, i va ser així com va descobrir Mutuam.

El van atendre a l’Institut Guttman, on encara fa rehabilitació. “Allà estava bé, però hi
havia algunes hores, al matí i a la tarda,
en què estava sol”, explica. La Miriam i la
parella de l’Eladi tenien obligacions familiars
i laborals i necessitaven algú que li fes companyia fins que la família pogués visitar-lo.
“No sabia què fer i vaig demanar ajuda
a la treballadora social, que em va parlar d’empreses que oferien serveis com
el que necessitàvem”, relata. “Agafar una

Al Servei d’Orientació Social la van escoltar i li
van proporcionar una persona per als matins
i una altra per a les tardes. Reconeix que, al
principi, tenia por que no connectessin amb
el seu pare, però no va ser així i va poder estar tranquil·la durant uns mesos. “El caos va
arribar amb la sortida del centre, perquè
deixava d’estar controlat”. D’una banda, la
preocupava que el pis de l’Eladi no estigués
adaptat per a la seva no situació, però els professionals de Mutuam la van assessorar en

“Contractar algú et permet
poder compartir un temps de
qualitat amb el teu familiar”

aquest sentit. De l’altra, va ser conscient que
necessitava una persona interna per cuidar-lo
i no només algú que vingués unes hores: “Són
moltes coses a fer, algunes no saps com i
et cremes. Contractar algú et permet disposar de temps per a tu mateix i poder
compartir un temps de qualitat amb el teu
familiar”.
Va explicar el perfil que volia a l’equip del Servei d’Orientació Social i li van preseleccionar
quatre candidates, a més d’ajudar-la a fer les
entrevistes perquè ella n’escollís una. “Fa més
d’un any d’això i seguim amb la mateixa”,
afirma satisfeta. La Miriam té clars tots els
avantatges de comptar amb el suport de Mutuam: si necessita una suplència o té qualsevol problema, sap que pot trucar i li ofereixen
una solució de seguida. “Per a mi el Servei
d’Orientació Social és el telèfon de l’esperança”, comenta rient.

La Fundació Mutuam Conviure
lliura els Premis de Recerca 2016

Fet a mà i amb
tot el cor

GENT

GRAN

La Fundació Mutuam Conviure va reunir reconegudes figures del món sanitari en la seva 11a
Jornada Sociosanitària, celebrada el 23 de novembre a l’auditori del Col·legi de Metges de Barcelona.
Centrada en “La polimedicació en la gent gran i el pacient crònic”, va atraure els 270 professionals
(majoritàriament metges, infermers/es i farmacèutics/ques) que van omplir la sala.
Pel que fa als Premis de Recerca, en àmbit català, el jurat va escollir, entre els 25 projectes presentats, “Grau de control de la pressió arterial en pacients hipertensos amb fibril•lació
auricular, sotmesos a teràpia anticoagulant en atenció primària. Projecte Tao-Pres” dels
professionals dels equips de l’EAPS Dreta de l’Eixample, EAP Sardenya, EAP Sagrada Família i la
Unitat de Recerca de UDACEBA. D’altra banda, com a millor projecte presentat dins l’àmbit de
Grup Mutuam, va premiar “Adaptació d’una escala de valoració funcional per a la detecció
de l’alteració cognitiva lleu en població urbana i rural catalana”, presentat per la Unitat de
Valoració Geriàtrica Integral de Mutuam Barcelona i Girona. Així mateix, es va atorgar un accèssit
especial en aquesta categoria al projecte “Un pas endavant en l’assistència: cuidem des de la
llibertat”, presentat per professionals de la Residència Vila-seca (Tarragona) de Grup Mutuam.

GENEROSA
El projecte Gent Gran
Generosa reparteix
170 paneres
Per quart any consecutiu, residents, familiars i professionals de diversos centres del
Grup Mutuam han col·laborat en aquest
projecte solidari que té per objectiu ajudar les persones grans que viuen soles i
que passen moments de dificultats. Les
setmanes prèvies a les festes de Nadal, van
tenir lloc als diferents centres els actes de
lliurament de paneres, que es van convertir en moments de satisfacció i gaudiment
per a tots els participants. Els usuaris dels
centres, aficionats a fer manualitats, van
posar la seva creativitat al servei d’aquesta
finalitat generosa i vam regalar bufandes,
nines, peücs, bijuteria, objectes de decoració i sabons, entre d’altres. Les paneres es
van completar amb lots de productes per
consumir al llarg de l’any. En aquesta edició, se n’han lliurat 170 entre els 16 centres
participants del Grup Mutuam.

ACTIVA’T
La Toscana.
5 - 11 MAIG

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora presentació: 09.00h.
Preu Servei Gent Gran: 1.439€

Preu acompanyant: 1.539€
Suplement individual: 239€
Assegurança de cancel·lació: 24€

Tot sobre el romànic.
Dimarts 28 FEBRER

Conèixer el fons d’art romànic del Museu Nacional d’Art de Catalunya,
dels segles XI-XIII, és descobrir un excepcional conjunt de pintures murals i un ric fons de pintura sobre taula, el més nombrós i antic d’Europa. També brilla per l’orfebreria i l’escultura en pedra i en fusta, de la
qual destaquen els davallaments i les majestats.
Lloc de trobada: Museu
Nacional d’Art de Catalunya
Hora de trobada: 12.15h

Dia 1. BARCELONA /
FLORÈNCIA
Vol amb destinació Florència. Arribada i trasllat a l’hotel. Després, iniciarem la visita guiada
d’una de les ciutats més belles d’Itàlia i descobrirem les claus del Renaixement. Començarem amb la Catedral de Santa Maria del Fiore i
continuarem amb el Baptisteri i les seves magnífiques “portes del paradís”, com les anomenà
Miquel Àngel. Des del Duomo anirem fins a la
Plaça de la Signoria per admirar les escultures
de la Loggia. Finalitzarem la visita descobrint el
famós Ponte Vecchio. Tornada a l’hotel.

Dia 2. FLORÈNCIA

Sortida a peu per desplaçar-nos fins als voltants del Duomo per visitar l’Accademia, on
tindrem oportunitat de contemplar interessants obres de Miquel Àngel, com el famós
David. Continuarem amb la visita de la Galeria Uffizi, una impressionant col·lecció d’art.
Dinar a un restaurant i, en acabar, visita de
les Capelles Medici. Resta de la tarda lliure
fins a l’hora de sopar.

Dia 3. LUCCA / PISA

Sortida amb direcció a Lucca, per visitar l’interior d’aquesta bella ciutat emmurallada amb
nombrosos palaus gòtics i renaixentistes.
Continuació fins arribar a Pisa, la ciutat de Galileu, dinar a un restaurant i visita de la Plaça

dels Miracles, la coneguda Torre inclinada, el
Baptisteri i la Catedral, declarats com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Finalitzada la visita a la plaça, tornada a Florència.

Dia 4. SIENA /
SAN GIMIGNANO / VOLTERRA
Sortida en autocar amb direcció a Siena, ciutat que va viure la seva màxima importància
durant el segle XIII. Coneixerem la catedral i
el centre històric, un bell conjunt de carrerons i places, així com la Piazza del Campo.
Dinarem a un restaurant i a la tarda visitarem
San Gimignano, una bella ciutat medieval. Finalitzarem aquest dia per la Toscana amb la
visita de Volterra, una vila on descobrirem
diferents arquitectures: etrusca, medieval i
renaixentista. Després, tornarem a Siena.

Dia 5. AREZZO / CHIANTI

Sortida tot gaudint dels bells paisatges de
la Toscana, vorejant la regió de Chianti. Arribada a Arezzo i visita d’aquesta interessant
ciutat medieval, influenciada per tres grans
artistes: Cimabue, mestre de Giotto, Vassari
i, sobretot, Piero della Francesca.
Al migdia, marxarem amb direcció al cor de
la regió de Chianti, on s’elabora aquest famós vi que tindrem oportunitat de degustar
durant el nostre dinar al Castell de Meleto. A
mitja tarda, tornada a Siena.

Dia 6. MONTEPULCIANO /
PIENZA / CHIANCIANO TERME
Sortida per conèixer l’interior de la Toscana
amb la visita a tres de les més belles viles
medievals de la zona. Començarem amb
Montepulciano que, gràcies als seus imponents murs, ha conservat de forma impecable indrets i monuments interessants. Continuarem amb Pienza, que té un dels centres
històrics renaixentistes millor conservats
d’Itàlia i uns miradors sobre la vall de l’Orcia
que ens obsequiaran amb belles panoràmiques. Dinar a un restaurant i, a la tarda, visita de la petita Chianciano Terme, coneguda
tant per les propietats curatives de les seves
aigües com per la bellesa dels seus carrers
i construccions medievals. Tornada a Siena.

Dia 7. MONTERIGGIONI /
FLORÈNCIA / BARCELONA
Trasllat amb autocar a Monteriggioni, una
bella ciutat que conserva perfectament les
seves muralles de deu metres d’alçada amb
catorze torres. Al centre d’aquesta població que ha tingut molta importància des
de l’edat mitjana gràcies a la seva situació,
peregrins de tot el món han passat durant
segles per la Via Fracigena. Dinar a un restaurant i continuació de la ruta fins a l’aeroport de Florència.

Hora de visita: 12.30h
Preu Servei Gent Gran: 12€
Preu acompanyant: 16€

Museu Egipci de Barcelona.
Dimarts 21 MARÇ

Inaugurat el 1994, aquest museu va ser el primer de temàtica faraona de tot l’Estat espanyol. Pertany a la Fundació Arqueològica Clos
i va néixer quan el senyor Jordi Clos Llombart va decidir exposar al
públic la seva col·lecció privada d’una setantena de peces, la majoria
relacionades amb el món funerari i les creences religioses. Avui, amb
unes instal·lacions de més de 2.000 m2, el museu ofereix un recorregut
temàtic per les facetes més rellevants de la civilització egípcia.
Lloc de trobada: València, 284
Hora de trobada: 10.45h
Hora de visita: 11.00h

Preu Servei Gent Gran: 12€
Preu acompanyant: 14€

Santa Maria de Vilabertran.
Dijous 9 MARÇ

Ruta del Pistolerisme.
Dimarts 11 ABRIL

© Joan GGK
Ruta per carretera, amb parada per esmorzar, fins a Figueres i Vilabertran. Visita de La Canònica de Santa Maria de Vilabertran, construïda
a finals de segle XI per l’Abat Rigau i considerada Bé Cultural d’Interès
Nacional. El nucli de l’abadia està organitzat al voltant del claustre: les
dependències monàstiques i l’església del segle XII, amb elements típicament romànics. Hi trobarem exposada la recentment restaurada Creu
de Vilabertran, la creu processional d’argenteria més gran de Catalunya.
Al migdia, ens traslladarem fins a un restaurant per dinar. Després,
anirem fins a la veïna població de Peralada per passejar pels seus
carrers medievals.
Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 08.00h

Preu Servei Gent Gran: 35€
Preu acompanyant: 40€

La Rosa de foc, com va ser rebatejada Barcelona en aquella època, era
una ciutat perillosa on pràcticament cada dia moria algú cosit a trets.
Xarxes de grups armats – anarquistes de la CNT i el Sometent – coexistien amb crims i vagues violentes.
Aquesta ruta és una aproximació a la Barcelona d’entre 1917 i 1923, quan
el pistolerisme va adquirir el seu punt àlgid i personalitats com Francesc
Layret o Salvador Seguí, el Noi del Sucre, van morir sota las bales.
Lloc de trobada: Passeig de
Gràcia, 13 (Teatre Comèdia)
Hora de trobada: 10.15h

Hora de visita: 10.30h
Preu Servei Gent Gran: 13€
Preu acompanyant: 16€

Delta de l’Ebre.

El Lluçanès.

31 MARÇ - 2 ABRIL

Tren groc de la Cerdanya.

Dijous 20 ABRIL
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Dijous 18 MAIG

©Thierry Llansades

©SBA73
Sortida per carretera, amb parada per esmorzar, fins arribar a la comarca
natural del Lluçanès. El territori compta amb un nombrós llegat romànic
que es palesa en tot un conjunt de petites esglésies espigolades arreu,
entre camps i boscos. Començarem visitant l’element cultural més important de la zona: el conjunt arquitectònic de Lluçà. Amb l’església romànica
rodona de Sant Vicenç, una de les poques que hi ha senceres a Catalunya,
i la canònica agustiniana de Santa Maria, construïda en part al segle XII.

©Till F. Teenck

Dia 1. BARCELONA / DELTEBRE

Sortida cap a les Terres de l’Ebre fins arribar a l’embarcador on es troba
el vaixell que ens ha de portar a la desembocadura del riu Ebre. Durant
el trajecte contemplarem interessants paisatges, arrossars i diverses espècies animals. Acabat el recorregut, anirem fins a una de les poblacions
més boniques d’Espanya: Morella. Dinar a un restaurant i visita guiada a
la vila antiga, que ens portarà a l’època medieval gràcies a un recorregut
pels seus carrers i edificis més emblemàtics. Després d’una breu estona
de temps lliure, ens desplaçarem cap a Deltebre, on ens allotjarem.

Dia 2. VALDERROBRES / HORTA DE SANT JOAN

Anirem fins a Valderrobres (Terol) i farem un visita a peu amb guia local
per descobrir els més bells racons del seu barri històric. Després, anirem a Horta de Sant Joan, on visitarem el Museu Picasso, amb interessants obres de l’artista, i l’Ecomuseu dels Ports, un museu etnogràfic
que ens mostrarà la forma de vida dels habitants de la zona. Dinarem
a un restaurant i més tard visitarem els baixos de l’Ajuntament, on hi
ha una presó del segle XVI, i coneixerem l’olivera més gran de Catalunya, anomenada “Lo Parot”. Tornada a Deltebre.

Continuarem amb la visita de la veïna població d’Oristà. Allà trobarem
l’església de Sant Andreu, una senzilla construcció la bellesa de la qual
es troba al seu interior, a la cripta preromànica. Ens desplaçarem fins
a Prats de Lluçanès per dinar. Després, anirem a la Capella de la Bona
Sort, que data de l’any 968 i conserva al seu interior dus capelletes, a
més d’una imatge de Santa Maria. Tornada a Barcelona.
Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39 Preu Servei Gent Gran: 46€
Hora de trobada: 08.00h
Preu acompanyant: 51€

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora presentació: 07.00h
Preu Servei Gent Gran: 335€
Activitat de més d’un dia

Preu acompanyant: 385€
Suplement individual: 39€
Asegurança cancel·lació: 15 €
Activitat matinal

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39 Preu Servei Gent Gran: 63€
Hora de trobada: 07.30h
Preu acompanyant: 66€

Divendres 26 MAIG

A la falda de Montjuïc, es troba aquest edifici d’estil modernista
construït del 1909 al 1912 i que és actualment la seu del CaixaForum. La fàbrica era propietat de l’industrial cotoner Casimir Casaramona i Puigcercós, que havia encarregat el projecte a Josep
Puig i Cadafalch. El reconegut arquitecte modernista va projectar
una fàbrica modèlica, amb un conjunt de naus d’una sola planta
per facilitar el trasllat de mercaderies, un sistema de protecció contra incendis dels més moderns de l’època i amb el sistema català
de construcció de maó vist.
Lloc de trobada: CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)
Hora de trobada: 10.45h

Hora de visita: 11.00h
Preu Servei Gent Gran: 10€
Preu acompanyant: 12€

MUTUAM ACTIVA

El Servei de Gent Gran prepara les sortides especialment per als seus mutualistes

Torre de Bellesguard.
Divendres 28 ABRIL

Telèfon d’informació d’activitats i viatges: 902 444 622 / Organització tècnica: Central de Viajes S.A. - GC - 11MD
Què haig de fer per inscriure’m?

Penalitzacions en cas d’anul·lació:

1. Fer la reserva de les activitats:

Comunicació de l’anul·lació
• En cas d’anul·lació s’ha de comunicar de dilluns a divendres en horari
d’oficina (de 9 a 14h) al 902 444 622
• 11 dies feiners* abans de la data de sortida.
• Entre 6 i 10 dies feiners* abans de la data de sortida.
• A partir de 5 dies feiners* abans de la data de sortida.

• Presencialment al c/ Ausiàs Marc, 39 el dia de les Inscripcions
• Telefònicament al 902 444 622
2. Abonar l’import de les sortides fent una transferència als
següents comptes de La Caixa segons la tipologia de l’activitat:

Dia 3. DELTEBRE / AMPOSTA / BARCELONA

Trasllat a Amposta per visitar un nou espai creat en una llacuna tancada anomenat Mon-Natura. Visita de les salines del Delta i del Centre
d’Interpretació. També descobrirem la forma de vida del Farcet, un
peix autòcton actualment en perill d’extinció, i finalitzarem a la zona de
perxar, mitjà de transport del Delta que els més valents podran provar
amb un recorregut per la llacuna. Al migdia, tornada a l’hotel per dinar
i, després, trasllat a Barcelona.

Sortida cap a La Jonquera, amb breu parada per esmorzar, fins
arribar a Vilafranca de Conflent, una de les viles fortificades millors
conservades de França. Breu visita a la població i dinar. Aquí iniciarem el nostre recorregut amb el Tren Groc de la Cerdanya. Pensat
inicialment per unir Vilafranca de Conflent amb Latour de Carol,
s’ha acabat convertint en un dels ferrocarrils més emblemàtics
d’Europa. Durant el trajecte gaudirem d’espectaculars paisatges en
cotes altes dels Pirineus. Arribada a Font-Romeu, població on restarem fins a l’hora de tornar a Barcelona.

L’antiga fàbrica
modernista Casaramona.

©Josep Bracons

©Josep Bracons

Construïda per Antoni Gaudí entre 1900 i 1909, aquesta torre es caracteritza per unes línies rectes molt poc habituals en les obres del
genial arquitecte. Es va inspirar en el castell de Martí l’Humà, últim rei
de la dinastia catalana del Casal de Barcelona, i el seu estil es troba a
mig camí entre el modernisme i el gòtic.
Lloc de trobada:
Bellesguard, 14-20
Hora de trobada: 10.45h

Activitat de dia complet

Activitat estrella

Hora de visita: 11.00h
Preu Servei Gent Gran: 18€
Preu acompanyant: 20€

· CIRCUITS I EXCURSIONS
IBAN ES11 2100 8631 9102 0005 5513
· MATINALS O TALLERS
IBAN ES64 2100 8635 7402 0002 2600
En cas d’un circuit, s’ha d’abonar un 25% del seu import. Per a la resta
d’activitats, cal abonar-ne la seva totalitat.

Percentatge de penalització
• 5% de l’import total (es retorna un 95%)
• 25% de l’import total (es retorna un 75%).
• 100% de l’import total (NO HI HA DRET A DEVOLUCIÓ).
*Feiners: de dilluns a divendres.
Dissabte, per al Servei Gen Gran, és FESTIU.

Confirmació i lloc de seient:

Inscripcions presencials: dilluns 20 de febrer
a Ausiàs Marc, 39, de 09.00 a 13.45 h.

Els seients seran assignats per rigorós ordre d’inscripció (MUTUAM es
reserva el dret d’anul·lar una activitat en el cas que no s’arribi a un mínim
de 25 places).

A partir d’aquest dia es poden fer
inscripcions per telèfon trucant al:

902 444 622

HEM ESTAT A

Res no frena l’esperit inquiet
dels amics de Mutuam Activa,
que han participat en sortides
de tot tipus. La història ha tingut
un pes important, amb l’increïble
viatge a Bretanya i Normandia,
les escapades a la bella Roma
i a Pompeia o la sorprenent
redescoberta de Santa Maria
del Mar. També hi hagut temps
per a l’aventura, endinsant-nos
al cor del Pirineu aragonès amb
4x4, i per al relaxament, amb el
creuer per contemplar el Cap de
Creus. Activitats molt diverses,
però sempre amb la il·lusió de
compartir bons moments!

