
L’optimisme és clau per arribar a la vellesa amb benestar. Així 
ho assenyalen alguns estudis, tot i que per a molts no sigui 
cap gran revelació. De fet, s’ha parlat profusament dels bene-
ficis d’afrontar la vida amb una mirada positiva i veiem com els 
llibres d’autoajuda envaiexen les llibreries per donar resposta 
a persones àvides d’una existència feliç.

L’optimisme és una manera de viure, de desenvolupar la quoti-
dianitat, de relacionar-nos. És centrar l’atenció en els aspectes 
positius, les oportunitats, les fortaleses. Tanmateix, l’optimisme 
no pot convertir-se en conformisme, en una actitud autocom-
plaent que ens impedeixi la cerca d’una millora en la nostra 
vida o entorn. Ben al contrari, ha de ser una eina contra la 
resignació. Cultivar pensaments, actituds i emocions positives 
i estimulants ens ha d’ajudar a somiar, a plantejar-nos reptes 
i a perseverar per assolir-los. Però, sobretot, ens ha de donar 
fortalesa per encarar els contratemps que sorgeixin en aquest 
camí. Perquè ser optimista no és ser ingenu ni menystenir les 
dificultats, sinó veure-hi més enllà per seguir avançant.

Així doncs, deixem d’anticipar-nos a les desgràcies i preocu-
par-nos per tot, que això ens resta l’energia vital necessària 
per construir, i envoltem-nos d’alegria i sentit de l’humor. 

 

 

La fortalesa de l’optimisme DESTACATS

facebook.com/grupmutuam @grupmutuamwww.mutuam.cat
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Servei d’Orientació Social: les nostres professionals l’escolten.
Truqui’ns i expliqui’ns el seu cas NOU TELÈFON: 93 380 09 50                                          

Sabem que amb l’edat poden sorgir situacions 
amb dificultats que cal anar superant:

• Si té una persona dependent al seu càrrec

• 	Si	necessita	ajuda	de	confiança	a	casa

•  Si després d’una intervenció quirúrgica necessita         
fer una convalescència 

•  Si vol que l’informem i l’ajudem en la tramitació        
de la Llei de la dependència i altres ajuts públics...

Pel fet de ser mutualista del Servei Gent Gran disposa d’un 
Servei d’Orientació Social pensat per ajudar-lo a resoldre situ-
acions com aquestes. Truqui’ns i l’escoltarem i assessorarem 
per trobar la solució, pública o privada, que millor s’adapti a la 
seva situació personal i familiar. Coneixem totes les residències 
i supervisem els serveis abans de recomanar-los. A més, pel fet 
de ser mutualista, gaudirà de descomptes en la contractació.

Serveis d’ajuda domiciliària
(empresa amb professionals especialitzats):
• Serveis d’atenció a la persona: higiene personal, cures, 
mobilitzacions,	acompanyaments,	servei	domèstic,	fisioteràpia,	
podologia, perruqueria, etc.

• Serveis d’atenció a l’entorn: neteja de la llar, preparació d’àpats, 
neteja i cura de la roba, compres, etc.

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

La Sílvia i la Tamara són dues de les veus del 
Servei d’Orientació Social (SOS) de Grup 
Mutuam, un recurs per ajudar les famílies 
de persones grans o dependents a solucionar 
l’assistència en el seu dia a dia. ‘I ara què 
faig?’ és la pregunta a la qual responen cons-
tantment, sovint acompanyada d’angoixa o 
perplexitat. A l‘equip del Servei d’Orientació 
Social	 hi	 recorren	perfils	molt	 diversos:	 des	
de qui necessita un cop de mà a casa a qui té 
una persona dependent al seu càrrec i es veu 
sobrepassat, passant pel que busca una resi-
dència  o qui necessita un centre sociosanitari 
per recuperar-se d’una intervenció, entre d’al-
tres. Tant si els han derivat des d’un hospital 
o uns serveis socials com si l’han conegut per 
altres persones, tothom que contacta amb 
el SOS de Mutuam comparteix un fet: que 
tenen un problema i necessiten ser escoltats 
i orientats en la millor solució. ‘Molts cops ens 

diuen	que	no	saben	per	on	començar,	però	
quan parlen amb nosaltres s’adonen que no 
estan sols’, relaten. A partir d’aquí, s’obre un 
ventall de possibilitats per trobar la solució 
més adequada a cada moment.
Per	 començar,	 els	 pregunten	 sobre	 l’estat	
de salut de la persona, l’autonomia i l’estat 
cognitiu. ‘Analitzem les necessitats des d’un 
punt	de	vista	social	i	assistencial’,	especifica	
la Silvia. Des del SOS, on tenen un coneixe-
ment d’ampli abast dels recursos externs i 
de l’entitat, tant públics com privats, orienten 
les famílies perquè, d’acord amb la situació 
de la persona, les possibilitats econòmiques i 
les preferències, trobin el que més els convé.

Qui truca troba algú que l’escolta, l’orienta 
i li dona informació dels serveis i recursos 
disponibles, com els d’ajut domiciliari, apar-
taments amb serveis, residències assistides, 
centres i hospitals de dia o hospitals sociosa-
nitaris. A més, el SOS informa de la cartera 
de recursos públics i orienta sobre els ajuts 
de la Llei de la dependència.
En general, les famílies són molt reticents 
a demanar ajut. ‘Llavors, apuren molt i, per 
això, quan truquen necessiten una solució 
ràpida’, descriu la Silvia. La Tamara assenyala 
que, quan es produeix la necessitat de buscar 
ajuda, els costa prendre consciència de la 
nova realitat. L’equip del SOS té molta psico-
logia, imprescindible per no ferir la sensibi-
litat dels usuaris o les famílies quan es tracten 
aquests temes delicats. Reconeixen que es 
tracta d’una feina complexa, però la satis-
facció	i	confiança	que	reben	les	compensa.

‘Molts cops ens diuen que no 
saben per on començar, però 
quan parlen amb nosaltres 
s’adonen que no estan soles’
Sílvia Aguerri i Tamara Koyik

A PROP

“Analitzem les necessitats 
des del punt de vista social  

i assistencial”

Un nou model del Programa d’Atenció Domiciliària i Equip de Suport 
(PADES) es va posar en marxa el juny al Centre d’Atenció Primària Güell 
de Girona unificant els equips del Gironès, Pla de l’Estany i Selva interior, 
gestionats per l’ICS, IAS i Grup Mutuam. D’aquesta manera, ara poden 
treballar conjuntament i de forma coordinada, fent servir els mateixos 
protocols i amb un registre comú de les seves actuacions.
El nou PADES dona cobertura a més de 300.000 persones de l’àrea 
d’influència de les 14 àrees bàsiques de salut de l’àrea metropolitana 
de la ciutat i dels hospitals Dr. Josep Trueta de Girona i  l’Hospital  Santa 
Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. La unificació i la nova 
organització han permès ampliar la franja horària d’atenció, que ara 
és de les 8 a les 18h de dilluns a divendres, i facilita la potenciació de 
l’atenció domiciliària.
Els PADES són equips que donen suport als professionals de la medicina 
familiar i comunitària en l’atenció als pacients i les seves famílies en el 
procés de final de vida. Ofereixen una assistència domiciliària integral i 
multidisciplinària, adequada a les necessitats de cada persona. 

ACTUALITAT

Fundació Pasqual Maragall i Grup Mutuam signen un conveni 
Grup Mutuam i Fundació Pasqual Maragall, que té com un dels seus objectius la intervenció social en l’àmbit de l’Al-
zheimer, han signat un conveni amb l’objectiu d’intercanviar serveis en benefici de les persones que pateixen aquesta 
malaltia i de les seves famílies. Mitjançant aquesta col·laboració, la Fundació ofereix formació als professionals del Grup 
Mutuam per tal que millorin el coneixement de la malaltia i la comprensió i la gestió de les necessitats dels cuidadors. 
Per la seva part, Grup Mutuam ajuda els cuidadors de persones amb Alzheimer que tenen algun vincle amb la Fundació 
oferint-los un Servei d’Orientació Social format per professionals experts en gent gran i/o dependent que escolten, 
diagnostiquen, orienten i recomanen recursos sociosanitaris i socials.

Grup Mutuam estrena 
web corporativaUn nou servei unificat de 3 equips 

PADES a Girona millora l’assistència 
als pacients en la fase final de vida

Pensant en oferir la millor facilitat d’ús per als usuaris i la màxima 
transparència per a tots els seus públics, Grup Mutuam acaba 
de llançar una nova web corporativa, que ja es pot consultar a  
www.mutuam.cat. Més moderna i intuïtiva, inclourà tota la informació 
per conèixer l’entitat i els serveis i recursos que ofereix, així com la seva 
tasca en els àmbits de la recerca i la formació. A més, com a novetat, cal 
destacar la integració del blog a la web perquè els usuaris puguin seguir 
fàcilment l’actualitat de Mutuam.   

La web incorpora una descripció detallada dels serveis sanitaris, resi-
dencials i domiciliaris que ofereix el grup, així com de les seves asse-
gurances i viatges i del Servei Gent Gran. A més a més, s’hi reflecteix 
l’aposta per la formació continuada i l’excel·lència professional i per 
la recerca en l’àmbit de la gerontologia i l’atenció a la dependència. 
La informació de caràcter més institucional hi té també una forta 
presència, amb un portal específic dedicat a la transparència i un altre 
a la Fundació Mutuam Conviure.

D’altra banda, la web esdevé més dinàmica gràcies a la integració del 
blog, que permet consultar continguts d’actualitat i articles d’experts 
vinculats a moltes de les seccions.

Els veterans es reivindiquen davant les càmeres
Malgrat molts actors i, sobretot, actrius es queixin de la manca de papers per a sèniors que genera la indústria cine-
matogràfica, el cert és que n’hi ha molts que, superats els 70, no només no abandonen els escenaris sinó que són un 
bon reclam en la pantalla. Un bon exemple n’és Harrison Ford, que als 76 anys ha acceptat posar-se de nou en la pell 
d’Indiana Jones. Mentre dos veterans de gran prestigi, Robert de Niro, de 75 anys, i Al Pacino, de 78 anys, es retrobaran 
sota la direcció de Martin Scorsese a The Irishman, Sylvester Stallone, de 72 anys, segueix un dur entrenament per 
poder protagonitzar Rambo 5. D’altres, han trobat el protagonisme que mereixien en sèries d’èxit. És el cas de Diane 
Keaton, de 72 anys, i l’encara més veterana Jane Fonda, de 80, que actuen juntes a Book Club.



ACTIVA’T

GRANADA 
1-4 DESEMBRE

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora de presentació: 07.45h
Preu Servei Gent Gran: 690€

Preu acompanyant: 790€
Suplement individual: 105€
Assegurança de cancel·lació: 24€

Dia 1. BARCELONA – GRANADA
Sortida amb autocar fins a l’aeroport de Bar-
celona, on agafarem el vol cap a Granada. A 
l’arribada, trasllat amb autocar fins a l’hotel. 
Després de dinar, recorregut a peu del cen-
tre històric de la ciutat, una de les que té més 
atractius de la península ibèrica, gràcies als 
seus monuments, poetes, jardins i barris. Des-
cobrirem la seva bellesa amb una visita guiada 
per monuments i indrets tan interessants com 
la Catedral, la Capella Reial on es troben ente-
rrats els Reis Catòlics, l’Ajuntament, situat a l’in-
terior de l’antic convent del Carmen, l’Alcaiceria 
o antic mercat àrab i altres edificis, esglésies 
i monestirs que converteixen Granada en un 
veritable museu a l’aire lliure. Finalitzada la vi-
sita, gaudirem de temps lliure fins a l’hora del 
sopar, al restaurant de l’hotel. 

Dia 2. L’ALHAMBRA I L’ALBAICÍN 
Esmorzar a l’hotel i sortida per visitar una de 
les joies de la ciutat: l’Alhambra. Acompan-
yats d’un guia local, descobrirem la ciutadella 
àrab més espectacular del món. Coneixerem 
en primer lloc l’Alcazaba, nucli de la fortalesa 
dedicada a la vigilància, el Palau de Carles V, 
de construcció cristiana, els Jardins del Gene-
ralife, dissenyats com a indret de descans de 

Montserrat
Visita a la Sagristia Nova,  
l’edifici de l’Escolania i el Museu
Dimecres 19 DESEMBRE

Començarem visitant la Sagristia Nova, un dels espais més signifi-
catius de la basílica, que destaca pel valor artístic extraordinari de les 
pintures murals de Josep Obiols. Continuarem amb la visita a l’Esco-
lania, un espai entranyable on descobrirem l’escola, la residència i el 
dia a dia dels escolans. Acabada la visita matinal, disposarem de temps 
lliure per visitar el Monestir, pujar fins el Cambril de la Verge o gaudir 
del cant de l’Escolania fins que anem a dinar. 

Després de dinar, continuarem amb la visita al Museu de Montserrat.  
Veurem la col·lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic, amb objectes 
repre sentatius de les cultures de Mesopotàmia, Egipte, Grècia, Terra 
Santa i Xipre, la col·lecció de Pintura dels segles XIX i XX, així com una 
mostra d’obra gràfica de pintors de fama reconeguda que pertanyen 
a l’estètica contemporània. 

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 09.00h  

Preu Servei Gent Gran: 58€
Preu acompanyant: 63€

Lloc de trobada: Carrer de 
Duran i Bas, 9-11
Hora de trobada: 10.45h

Hora visita: 11.00h
Preu Servei Gent Gran: 13€
Preu acompanyant: 16€

Dinar de Nadal
Dimarts 11 DESEMBRE

Un any més, a Grup Mutuam, volem celebrar el Nadal i volem fer-ho 
amb tots vosaltres, perquè sou els que doneu sentit a la feina que 
fem al llarg de tot l’any. Així doncs, comptem amb vosaltres per gaudir 
plegats d’un altre entranyable Dinar de Nadal del Servei Gent Gran. En 
aquesta ocasió, la celebració tindrà lloc a l’Hotel Sofia de Barcelona, a 
la Plaça Pius XII, 4. Per amenitzar la jornada tindrem música en directe 
que ens acompanyarà. 

Ja podeu reservar la plaça per aquest esdeveniment que ens ajudarà 
a encetar la temporada de festes nadalenques amb una bona dosi 
d’alegria i optimisme. 

Bon profit i bones festes! 

Ubicat en un lateral de la Plaça del 8 de març i construït el 1916, el 
Palau de la Balmesiana amaga un dels tresors millor conservats de la 
ciutat de Barcelona: una capella obra de Joan Rubió i Bellver. Deixeble 
de Gaudí, aquest va ser un dels arquitectes encarregats de donar 
forma al barri gòtic en els anys 20 del passat segle i és l’autor del foto-
grafiat pont que uneix la Generalitat amb la Casa dels Canonges.

Palau de Balmesiana
Dimarts 27 NOVEMBRE

la família, i els Palaus Nazaríes, el cor de l’Al-
hambra, seu dels sultans.
Acabada la visita, tornarem al centre per 
dinar a un restaurant i ens dirigirem al barri 
de l’Albaicín. Declarat per la UNESCO Patri-
moni Mundial de la Humanitat, els seus 
carrerons i cases típiques li atorguen una 
bellesa única i conserven des de fa més 
de mil anys el seu caràcter popular, íntim 
i acollidor. Visitarem el Centre d’Interpre-
tació de la Casa de Zafra i després passe-
jarem i ens perdrem pels seus racons que 
ens recordaran tant a la cultura àrab com 
a d’altres cultures mediterrànies que han 
habitat a la ciutat. Els més valents tindran 
oportunitat de pujar fins a algun dels seus 
miradors, com el de San Nicolás. Tornada a 
l’hotel per sopar.

Dia 3. LAS ALPUJARRAS –  
EL SACROMONTE I TABLAO 
FLAMENC
Esmorzar a l’hotel i sortida per carretera per 
visitar un dels indrets més autèntics de l’interior 
de la província: las Alpujarras. Començarem 
amb la visita de Lanjarón i continuarem visi-
tant les viles de Pampaneira i Bubión, decla-
rades conjunts Històrics Artístics gràcies 

als seus conjunts arquitectònics d’aspecte 
bereber. Dinarem en un restaurant i tornarem 
a Granada on descansarem abans de sortir 
per visitar el seu barri més distintiu, Sacro-
monte, bressol del flamenc i conegut pels seus 
habitatges construïts a l’interior de les coves. 
Acompanyats d’un guia local descobrirem la 
seva particular fisonomia i, més tard, visitarem 
una “zambra”, una casa cova convertida en 
“tablao” flamenc. Soparem en el seu restau-
rant i gaudirem d’un bell espectacle flamenc.

Dia 4. GRANADA – BARCELONA
Esmorzar a l’hotel i sortida a peu per continuar 
amb les visites a la ciutat. Començarem per 
conèixer la  Casa de San Juan de Dios, cons-
truïda el segle XV i que actualment conté al seu 
interior una exposició sobre la vida del sant i 
una impressionant col·lecció d’art religiós. 
Acompanyants del nostre guia continuarem 
descobrint racons i altres monuments de la 
ciutat durant la ruta que ens portarà fins al 
Monestir de los Jerónimos. Una meravella 
arquitectònica tant pel que fa al claustre, com 
a les dependències del monestir i a l’església, 
una de les més autèntiques mostres d’art 
barroc de la península. Dinar a un restaurant i 
trasllat a l’aeroport de Granada.

Lloc de trobada:
Hotel Sofia. Plaça Pius XII, 4
Hora: 13.30h
Preu Servei Gent Gran: 65€ 

Com arribar-hi: Metro L3
(Maria Cristina)
Bus 7, 33, 67, H6, V5
Preu acompanyant: 70€

Trasllat a l’aeroport

Pensió completa

Hotel 4*

Visita amb guies locals

Entrades visites i monuments

Sopar i Espectacle flamenc a 

Sacromonte

Guia de l’agència i acompanyant  

de MUTUAM



Les visites guiades al Parc Científic de Barcelona volen fer arribar a la 
societat la feina que s’hi fa i quina és la seva missió. És un lloc privilegiat 
per a la recerca, la tecnologia i la innovació amb ús d’instal·lacions d’alta 
qualitat, que va néixer el 1997 com el primer parc científic de l’Estat i avui 
dia és un referent internacional.

Durant la visita, a més, podrem gaudir de la visió del món de l’artista cega 
Kelly Arrontes mitjançat la seva pintura de 125m “L’Aigua és vida”.  

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

Telèfon d’informació d’activitats i viatges: 93 380 09 60 / Organització tècnica: Central de Viajes S.A. - GC - 11MD

Què haig de fer per inscriure’m?
1. Fer la reserva de les activitats:

• Presencialment al c/ Ausiàs Marc, 39 el dia de les Inscripcions
• Telefònicament al 93 380 09 60

2. Abonar l’import de les sortides fent una transferència als 
següents comptes de La Caixa segons la tipologia de l’activitat:

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.

TELÈFON: 93 380 09 60

Penalitzacions en cas d’anul·lació:
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 93 380 09 60
• 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.

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:
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).

· CIRCUITS I EXCURSIONS
  IBAN ES11 2100 8631 9102 0005 5513

· MATINALS O TALLERS
  IBAN ES64 2100 8635 7402 0002 2600

Inscripcions presencials: dilluns 12 de novembre a 
Ausiàs Marc, 39, de 09.00 a 13.45 h.

Reial Acadèmia de Farmacia
Divendres 1 FEBRER

Activitat matinalActivitat de més d’un dia Activitat estrellaActivitat de dia complet

Lloc de trobada:
Carrer Baldiri Reixac, 4-12
Hora de trobada: 10.45h

Hora visita: 11.00h
Preu Servei Gent Gran: 12€
Preu acompanyant: 16€

Lloc de trobada: Carrer del 
Hospital, 56
Hora de trobada: 10.45h  

Hora de visita: 11.00h
Preu Servei Gent Gran: 12€
Preu acompanyant: 14€

Refugi 307
Divendres 22 FEBRER

Parc Científic de Barcelona
Divendres 11 GENER 

Lloc de trobada: Nou de la 
Rambla, 175 
Hora trobada: 10.45h 

Hora visita: 11.00h
Preu Servei Gent Gran: 12€
Preu acompanyant: 14€

Terrassa
del Romànic al Modernisme 
Dijous 24 GENER

Sortida cap a Terrassa, amb parada per esmorzar. A l’arribada, visita a 
“la Seu d’Ègara”, el conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere. Hi 
descobrirem un ric patrimoni arqueològic i artístic que abasta un període 
ininterromput des de l’època ibèrica fins ara. En destaquen els testimonis 
conservats del període del Bisbat d’Ègara (450), però sobretot del segle VI 
al VII, amb la construcció del gran complex episcopal Els elements artístics 
més singulars són, a part dels tres edificis religiosos, les pintures murals 
de l’alta edat mitjana i romàniques i els retaules gòtics.

Finalitzada la visita a “la Seu”, ens desplaçarem amb autocar fins al 
centre de Terrassa per visitar la Masia Freixa, un emblemàtic edifici 
d’inspiració gaudiniana construït per l’arquitecte Lluís Muncunill i Pare-
llada entre 1905 i 1910 sobre l’estructura d’una antiga fàbrica tèxtil de 
l’industrial Josep Freixa. En destaquen els perfils arrodonits i l’ús de l’arc 
parabòlic. Dinarem en un restaurant i, després d’una estona de sobre-
taula, tornarem a Barcelona.

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39 
Hora: 09.00h  

Preu Servei Gent Gran: 50€
Preu acompanyant: 55€

Casa Pairal Gaudí a Riudoms
Dijous 14 FEBRER

Sortida en direcció a Tarragona amb parada per esmorzar. Conti-
nuació fins a Riudoms per visitar la Casa Pairal de la família Gaudí. 
El recorregut guiat inclou la visita al taller de caldereria i forja que 
ocupà tota la vida el seu avi patern i que després utilitzà com a taller el 
seu pare. A l’habitatge familiar, magníficament conservat, veurem un 
audiovisual i una exposició de plànols a escala d’algunes de les obres 
més destacades d’Antoni Gaudí, obra de l’arquitecte Hiroya Tanaka.
Dinarem i, en acabat, anirem fins al centre de Reus per visitar una de 
les obres més importants de l’arquitecte Lluís Domènec i Montaner: 
el Pavelló dels Distingits a l’Institut Pere Mata. Creat com a hospital 
psiquiàtric, és el precedent de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i 
una de les joies més importants del modernisme.

A la falda de Montjuïc, els veïns de Poble Sec van construir aquest 
refugi antiaeri durant la Guerra Civil per protegir-se dels bombardejos 
indiscriminats contra Barcelona. L’integren 400 metres de túnels, 
amb una alçada de 2,10 metres, i disposava de diverses estances: 
lavabos, font, infermeria, sala d’infants i llar de foc, entre d’altres. 
Recórrer aquest autèntic memorial de la lluita per la supervivència i el 
desastre de les guerres  permet fer-se una idea de l’angoixa que patia 
la població de Barcelona.   

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39 
Hora trobada: 08.00h   

Preu Servei Gent Gran: 40€
Preu acompanyant: 45€

Passejant pel claustre del que va ser l’antic Hospital de la Santa Creu ens 
creuem amb la Farmàcia de l’hospital. Original de 1417, és la més antiga 
d’Europa i, actualment, és la seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya. Aquesta conserva amb cura el mobiliari, els recipients ceràmics 
originals i el finestral de 1696, utilitzat per lliurar els medicaments. No perdeu 
l’oportunitat de conèixer aquest amagat racó.



Hi ha moltes maneres de viatjar, 
però fer-ho sabent que només t’has 
de preocupar del bon enquadra-
ment de les fotos és la millor. Amb 
Mutuam Activa, ens oblidem de 
tot i ens hem deixat portar a desti-
nacions com Bulgària, una de les 
joies d’Europa menys conegudes, a 
Budapest, per contemplar els vuit 
ponts que enllacen les dues bandes 
de la ciutat, a Malta, on desco-
brir temples més antics que les 
piràmides d’Egipte, a Normandia, 
a recordar el capítol que marcà 
un punt d’inflexió en la II Guerra 
Mundial, o a la Toscana, on enamo-
rar-se, un cop més, d’Itàlia. 

HEM ESTAT A


