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L’alimentació és clau en la nostra qualitat de vida, tant per la impor-
tància que té en la salut com pel benestar i el plaer que ens propor-
ciona a través dels sentits.
En una època no llunyana, l’expressió “he menjat molt bé” signifi-
cava només que l’àpat havia estat ben cuinat i era abundant. Avui 
això es relaciona també amb una dieta saludable, és a dir, amb una 
alimentació equilibrada que té en compte les necessitats nutritives i 
calòriques de l’organisme en les diferents etapes de la vida. Una de 
les tendències actuals dels experts nutricionals és la recomanació de 
substituir la carn vermella per altres elements proteics: llegums, peix, 
carn blanca i ous (que no estan tan proscrits com ho estaven).
A part de tenir cura de seleccionar aliments saludables, cal no oblidar 
que el menjar té connotacions de convivència i és un element d’iden-
tificació cultural. Al nostre país, és important potenciar els hàbits 
alimentaris propis de l’àrea mediterrània.
Precisament aquesta cuina, quan arriba la tardor, viu un moment 
esplendorós. Entre els seus protagonistes, destaca un regal de la 
natura que, amb una proporció elevada d’aigua, vitamines, minerals i 
fibra, porta el gust de la terra a les nostres taules: els bolets. A aquests 
venerats fongs, s’hi sumen la carbassa, el moniato, la castanya o la 
magrana, entre d’altres, per omplir de colors i textures una gastro-
nomia que, no només ens alegra el paladar, sinó que prepara el 
nostre cos per afrontar l’hivern.

Salut i plaer: les dues cares 
d’una bona alimentació



Dissenyats per professionals de la Neuropsi-
cologia, als tallers, s’hi treballen capacitats com 
l’atenció, la memòria o el llenguatge. Els bene-
ficis, però, no són només cognitius, també n’hi 
ha de socials. La neuropsicòloga assegura que 
“s’hi afavoreix la socialització, s’estableixen 
dinàmiques grupals i es creen noves amis-
tats”. La metodologia de treball i l’ambient 
que es procura a les sessions, explica, facilita 
tot això. No es genera la relació convencional 
alumnat-professor,  ni hi ha judicis de valor i 
cadascú s’autocorregeix els exercicis “Es tracta 
que tothom se senti còmode per compartir 
les seves experiències i sentiments”, assegura 
López. 

Els tallers són impartits per professionals 
especialitzats i estan formats per grups de 
màxim 20 persones que són el més semblants 
possible des del punt de vista cognitiu. Els 
tallers tenen una durada de vuit setmanes, 

Servei d’Orientació Social: les nostres professionals l’escolten.
Truqui’ns i expliqui’ns el seu cas 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

Oblidar el motiu pel qual entrem en una habi-
tació, tenir dificultats per trobar la paraula 
adient per expressar el que volem, no recordar 
el nom dels famosos o el títol d’una pel·lícula 
són situacions que es troben darrera de 
queixes subjectives que apareixen freqüent-
ment quan ens fem grans i que generen una 
certa preocupació entre qui els pateix. 

Però malgrat sigui habitual, no es tracta de 
resignar-s’hi passivament, sinó que es poden 
portar a terme exercicis per orientar la nostra 
ment a mantenir-la en bona forma. Això és 
precisament el que es fa als tallers de memòria 
preventius que Grup Mutuam organitza per a 
persones majors de 65 anys. “A les trobades 
es posa en comú què li passa a cadascú i els 
participants s’adonen que no estan sols amb 
aquestes dificultats”, relata Núria López, 
neuropsicòloga de Grup Mutuam i respon-
sable dels seus tallers de memòria.

durant les quals s’imparteix una sessió de 
dues hores. Per començar, s’explica als parti-
cipants què és i com funcionen les diferents 
funcions cognitives (memòria, atenció...) i com 
afecten en l’envelliment. A partir d’aquí, es 
porten a terme diferents tipus d’exercicis i jocs, 
alguns individuals i d’altres col·lectius. Tanma-
teix, com recorda la neuropsicòloga, cuidar-se 
és un hàbit que s’ha d’incorporar a la quotidia-
nitat i no quedar restringit a les aules. Per això, 
s’anima els participants a fer exercicis també 
a casa. 

La propera edició del taller de memòria 
comença el 3 d’octubre i es portarà a terme al 
Centre Residencial Mutuam Collserola, Passeig 
Vall d’Hebron 159-169 – Metro L3 Mundet. 
Més informació a l’interior de l’agenda.  
Inscripcions: 93 380 09 60.

En els tallers de memòria 
tothom se sent còmode per 
compartir experiències 
i sentiments

Núria López, neuropsicòloga 
del Grup Mutuam

A PROP ACTUALITAT

230 persones assisteixen a la Jornada  ‘No jubilis la memòria’ 

La 15a edició del ‘No jubilis la memòria’, organitzat per la Fundació Mutuam Conviure, va aplegar 230 
assistents el passat 19 de juny a l’Auditoria AXA de Barcelona. En l’acte, es van disputar les finals del 
Champions Dòmino Mutuam i la Dancing Country Mutuam, dues competicions en què al llarg dels 
darrers mesos han participat 1.777 persones (1.242 jugadors i 535 ballarins) procedents de casals de 
l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l’Obra Social ‘la Caixa’, entre d’altres, així com d’entitats i de 
centres i residències de Grup Mutuam. 
De les 621 parelles participants en el campionat de dòmino, en van arribar a la Gran Final 56. El 
primer premi el van guanyar Francisco Pérez i Sebastián González, de l’Esplai Meridiana de l’Obra 
Social ‘La Caixa’. Pel que fa al campionat de country, dels 30 casals que han participat en aquesta 
edició, van arribar-ne a la Gran Final 5. Els guanyadors del primer premi van ser el grup del l’Esplai 
Sant Lluís de l’Obra Social la Caixa.

Grup Mutuam va presentar oficialment la seva memòria d’activitats 
corresponent a l’exercici 2018 en la passada Assemblea General, 
el 27 de juny. D’acord amb el seu compromís amb la transparència, 
l’entitat aposta de nou per donar a conèixer als seus públics, de forma 
visual i entenedora, la seva acció i les principals xifres de l’entitat. La 
memòria s’ha produït en paper, però també es pot consultar en la seva 
versió digital a http://www.mutuam.cat/qui-som/portal-de-transparencia/
activitat.   

L’Assemblea General Ordinària de mutualistes de MUTUAM MPS, entitat capçalera del Grup Mutuam, va celebrar-se el passat 
26 de juny. S’hi van presentar l’estat de comptes i l’informe de gestió de l’exercici 2018, així com el pressupost per a l’any 2019. 
El director general, Francesc Brosa, va ser l’encarregat d’exposar aquests punts que es van sotmetre a aprovació dels mutualistes. 
En la convocatòria, també s’hi van renovar els càrrecs de la Comissió de Control i Auditoria, així com el nomenament d’auditors. 
Els assistents van aprovar per unanimitat la gestió que ha dut a terme la Junta de Govern de la mutualitat que presideix Josep 
Arqués. 

270 professionals van assistir el passat 5 de juny la 3a Jornada dels 
Equips d’Atenció Residencial (EAR), que no només va servir per compartir 
coneixements, com en les dues edicions anteriors, sinó que va convertir-se 
en l’escenari ideal per a la celebració dels 10 anys d’existència d’aquest 
dispositiu sanitari. Organitzada per Grup Mutuam al Caixa Fòrum de 
Barcelona, va comptar amb les intervencions del director de CatSalut, Adrià 
Comella, del periodista Antoni Bassas i de diversos professionals implicats 
en l’atenció a les persones que viuen en residències. 
   

Ja disponible la memòria de 2018

MUTUAM MPS celebra la seva assemblea anual

La trobada anual dels EAR serveix 
de celebració del seu 10è aniversari

Tao Porchon-Lynch era només una nena quan, passejant per una platja de l’Índia, va descobrir el ioga. Les harmò-
niques postures que un grup de nois practicaven sobre la sorra i que la tieta que l’acompanyava va titllar d’inade-
quades per a una dona, li van cridar tant l’atenció que ha decidit dedicar-hi tota la vida. Així, ja d’adolescent ensen-
yava ioga i com respirar adequadament i, ara, superat el segle de vida, no només no dubta dels beneficis d’aquesta 
pràctica, sinó que ni tan sols es planteja deixar d’impartir classes a Hartsdale, una zona residencial de Nova York.
A principis d’any, el primer ministre de l’Índia li va atorgar a Porchon-Lynch el premi Narendra Modi i, malgrat els 
quatre reemplaçaments de maluc que ha patit, encara balla en el Fred Aster Dance Studio i fa poc es va presentar 
al programa televisiu “America Got Talent”. La clau per mantenir aquesta vitalitat, diu, està relacionada amb allò que 
ha predicat sempre: “La respiració ens ensenya moltes coses. Escolta-la”. I hi afegeix: “Inhala la vida i exhala la pau”.  

Una novaiorquesa de 101 anys, professora de ioga



INTERNACIONAL

LA PUGLIA 
14 -19 D’OCTUBRE

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora de presentació: 11h
Preu Servei Gent Gran: 1.445€

Preu acompanyant: 1.545€
Suplement individual: 275€
Assegurança de cancel·lació: 24€

Dia 1. BARCELONA – BARI
Ens traslladarem amb autocar a l’aeroport 
de Barcelona. A l’arribada a Bari, anirem cap 
al centre per fer una visita panoràmica amb 
guia oficial de la capital de la Puglia. Visitarem 
la coneguda basílica de Sant Nicolau de Bari, 
del segle XI, la Catedral de Sant Sabí, el Castell 
Normand, les places de Ferrarese i Mercantile 
i la façana del Palau Sedille. La visita acabarà a 
l’hotel, on soparem i ens allotjarem. 

Dia 2. CASTEL DEL MONTE – 
BARLETTA – TRANI  
Visitarem amb guia local el Castell del Monte, 
declarat per la UNESCO patrimoni de la huma-
nitat, i continuarem amb Barletta, una ciutat 
situada a tocar del mar Adriàtic de la qual 
destaca el centre històric, un veritable museu 
a l’aire lliure amb nombrosos palaus i esglé-
sies de notable interès històric i artístic, com 
la Catedral de Santa Maria Maggiore. Després 
de dinar anirem a Trani, un important mercat 
vinícola que posseeix un antiquíssim port. 
Tornarem a Bari per sopar. 

Dia 3. CASTELLANA – 
ALBEROBELLO  
Anirem a la Vall d’Ítria per visitar Castellana, on les 
coves segueixen el curs d’un antic riu subterrani 
que creuava el sòl càrstic de les Murge, deixant 
al seu pas magnífiques creacions. Dinarem a 
un restaurant típic i posteriorment visitarem 
la preciosa Alberobello, una localitat amb unes 
cases tradicionals de la regió, anomenades trulls, 
catalogades com a patrimoni de la humanitat 
per la UNESCO. Tornarem a l’hotel.

Dia 4. MATERA – SASSI  
Farem una visita a Matera, on amb guia local  
coneixerem els Sassi (Sasso Barisano i Sasso 
Caveoso), els barris troglodites construïts als 
dos costats de la roca, que sustenten la Cate-
dral i que han estat declarats patrimoni de 
la humanitat per la UNESCO. Posteriorment, 
visitarem el Duomo i el Museu Arqueològic, 
un dels més interessants d’Europa. Després, 
gaudirem de temps lliure per passejar i desco-
brir alguna de les esglésies rupestres. Per 
sopar, tornarem a l’hotel.

Dia 5. LECCE 
Sortirem amb autocar cap a Lecce, també ano-
menada la “Florència barroca” per la riquesa 
decorativa dels seus edificis. L’antiga Lupiae 
romana ens mostra un centre històric antiga-
ment tancat per una muralla i un castell cons-
truït per Carles V al seu interior, però també 
una interessant Catedral, les esglésies de Santa 
Irene i Sant Nicolau, la basílica de la Santa Creu i 
un amfiteatre romà construït al segle II, que fou 
capaç d’albergar més de 25.000 persones. Di-
narem i disposarem de temps lliure a la tarda. 

Dia 6. BARI – BARCELONA   
Esmorzarem a l’hotel i tindrem temps lliure 
per acabar de gaudir de Bari, fer les últimes 
compres i visites privades, fins l’hora del tras-
llat amb autocar a l’aeroport. Embarcarem en 
el vol amb destinació Barcelona. Des del Prat, 
ens traslladarem amb autocar fins a la nostra 
parada habitual, on finalitzarà aquest fasci-
nant viatge al sud d’Itàlia.

Trasllat a l’aeroport

Pensió completa

Hotel 4*

Entrades i trasllats per rutes 

detallades

Visites amb guies locals

Guia de l’agència i acompanyant 

de Mutuam 

Museu Etnològic 
cultures del món
Dijous 10 D’OCTUBRE

Lloc de trobada: Carrer 
Montcada, 12
Hora de trobada: 10.45h  

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

Lloc de trobada: 
Palau Nacional (Parc Montjuïc)
Hora de trobada: 10.30h

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

Museu MNAC, una 
representació del modernisme
Divendres 27 de SETEMBRE

El Mèdol i l’aqüeducte romà
de Tarragona 
Dijous 3 d’OCTUBRE

Sortirem de la nostra parada habitual amb direcció a Tarragona. En ruta 
farem una breu parada per esmorzar (no inclòs en el preu). Al voltant de 
l’antiga Tàrraco es coneixen una desena de pedreres destinades a l’explo-
tació de pedra calcària, però la més espectacular i millor conservada és 
la del Mèdol, que recorrerem en visita guiada. Es tracta d’una gran joia 
de més de 200 metres de llargada i una amplada d’entre 10 i 40 metres, 
generada per a l’extracció constant de pedra en l’època romana.
Continuarem amb la visita a l’Aqüeducte de les Ferreres, construcció del 
Segle I d.C. que recollia l’aigua de l’actual localitat de Puigdelfí i la conduïa 
fins a Tàrraco. Després de dinar a un restaurant de la zona, ens dirigirem 
al Serrallo, el barri mariner de Tarragona i visitarem el Museu Marítim, un 
recorregut per la història del Port a través del temps. A l’hora indicada, 
tornarem cap a Barcelona. 

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

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

Ens trobarem a l’entrada del museu i farem una visita guiada per les 
fascinants col·leccions del centre, que té entre els seus objectius el 
de preservar el patrimoni artístic i cultural de diverses civilitzacions 
d’arreu del món. El museu també ofereix una mostra molt especial 
dedicada a la Catalunya rural de principis del segle XX.

Una visita a la col·lecció del modernisme, on els salons de la burgesia, 
tavernes, music-halls i carrers eren els llocs més habituals de l’artista 
modern. L’escenari de Barcelona i Catalunya de finals del segle XIX i principis 
del XX queda ben reflectit amb les produccions artístiques que trobarem al 
museu. 

Taller de memòria
3r nivell del taller 
de memòria vivencial
Del 3 d’OCTUBRE al 21 de NOVEMBRE

A mesura que ens anem fent grans, la memòria ens pot començar a 
fallar. No us espanteu, però, que hi ha tècniques que ajuden a reforçar-la 
i estimular-la. Precisament, iniciem una nova edició de Taller de Memòria 
vivencial. El programa es durà a terme en 8 sessions d’una durada de 2 
hores en 8 setmanes consecutives. Si hi esteu interessats, truqueu al 93 
380 09 60 per demanar més informació, reservar-hi la plaça o resoldre 
qualsevol dubte que tingueu. Els grups són reduïts i les places limitades.

 Lloc de trobada: 
Centre Collserola 
(passeig Vall d’Hebron , 169)

Hora del taller: d’11 a 13h 
Preu Servei Gent Gran: 60€
Preu acompanyant: 80€



Calaf: una vila mil·lenària
Visita a les noves botigues 
museïtzades
Dimecres 30 D’OCTUBRE

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

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

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

Lloc de trobada: C. Eduard 
Maristany, 115 - Badalona
Com anar-hi: RENFE R1 - Des 
d’estacions de Sants, Arc de 
Triomf i Clot Aragó fins estació 

de Badalona. T10 Vàlida (1 zona)
Hora de trobada: 10.45h
Hora visita: 11.00h
Preu Servei Gent Gran: 12€
Preu acompanyant: 14€

Fàbrica Anís del Mono 
Divendres 25 D’OCTUBRE

Andorra
Més que compres... cultura, 
natura i aventura 
8 - 10 de NOVEMBRE

Dia 1. BARCELONA - ANDORRA LA VELLA   
Sortirem de la nostra parada habitual fins a l’hotel, on dinarem. A la 
tarda, iniciarem una visita guiada a la capital del país que ens portarà 
a descobrir l’Avinguda Meritxell, casals històrics, escultures de Salvador 
Dalí, Jaume Plensa o Francesc Viladomat i esglésies d’origen romànic com 
la de Sant Esteve. També coneixerem la Casa de la Vall, construïda el 
1.580, on trobem el famós armari de les set claus, amb set panys, un per 
cada parròquia andorrana. Acabada la visita, disposarem de temps lliure 
abans de sopar a l’hotel.

Dia 2. RUTA EN 4X4: 
Llacs i paisatges d’alta muntanya
Esmorzarem a l’hotel i sortirem amb autocar per traslladar-nos fins a 
Grau Roig. Aquí ens esperaran uns vehicles 4x4 totalment adaptats i 
pilotats per guies de natura especialistes, per portar-nos a descobrir els 
impressionants paisatges pirinencs i els miradors a més de 2.500 metres 
d’alçada. Finalitzada la ruta d’alta muntanya, anirem a dinar a una típica 
borda andorrana. En acabar, ens desplaçarem al centre d’Andorra la 
Vella per gaudir de la resta de la tarda lliure. Soparem a l’hotel.

Dia 3. ANDORRA LA VELLA: 
Esmorzarem a l’hotel i iniciarem la ruta del romànic, que ens ajudarà a 
descobrir les esglésies de la Vall d’Andorra. Començarem per la visita 
del conjunt històric de Sant Romà de les Bons i continuarem amb la 
visita de l’Espai Columba, un centre d’interpretació de l’art romànic. Tot 
seguit, veurem la capella romànica de Santa Coloma i gaudirem de l’es-
pectacular mapping que han creat a l’interior del monument. Tornarem 
a l’hotel per dinar, recollir equipatges i iniciar la tornada a Barcelona, fins 
arribar a la nostra terminal habitual.

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39 
Hora: 08.00h  
Preu Servei Gent Gran: 370€

Preu acompanyant: 470€
Suplement individual: 60€
Assegurança de cancel·lació: 18€

Sortirem amb direcció a Igualada i Lleida, fent una breu parada per 
esmorzar (no inclòs en el preu).  Continuarem per carretera fins a Calaf, 
una vila mil·lenària. En visitarem el nucli antic, descobrint el patrimoni 
i coneixent la història fins arribar als orígens de la població. Visitarem el 
campanar, el segon més alt de Catalunya, l’església de Sant Jaume i l’antic 
hospital de Sant Francesc d’Assis, i també coneixerem la primitiva església 
de Sant Pere del Castell i les muralles. Finalitzarem el matí a les recupe-
rades botigues de la Plaça Gran. En acabar, dinarem i iniciarem la tornada 
a Barcelona.

La Fàbrica és una joia modernista desconeguda que encara conserva tot el 
seu valor artístic i patrimonial i que disposa de mobiliari d’alt valor històric. 
Coneixerem des de la sala de destil·lació, on s’elabora artesanalment l’anís, 
fins a l’arxiu. A més podrem fer un recorregut per les campanyes publici-
tàries promogudes pel seu fundador i descobrir els secrets i anècdotes que 
envolten la mítica ampolla i etiqueta.

Taller de memòria

Autocar modern i 

comfortable

Hotel 4*

Pensió completa

Ruta amb vehicles 4x4 

Visites, entrades i rutes 

amb guies locals

Guia de l’agència i 

acompanyant de 

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

Què cal fer per inscriure-s’hi?

1. Fer la reserva de les activitats:

• Telefònicament,  al 93 380 09 60

• Per e-mail, a  mutuamactiva@mutuam.com

• Presencialment, al c/ Ausiàs Marc, 39, el 16 de setembre

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

En el cas d’un circuit, cal abonar el 25% de l’import en el moment de la 
reserva i el 75% restant a partir del dia que s’obren les inscripcions. Per a 
la resta d’activitats, cal abonar-ne la totalitat en el moment de la reserva. 

Penalitzacions en cas d’anul·lació:
Per a matinals i excursions
Les anul·lacions s’han de comunicar de dilluns a divendres en horari 
d’oficina (de 9 a 14h) al 93 380 09 60. S’hi aplicaran les següents 
penalitzacions:

• Anul·lant 11 dies feiners abans de la data de sortida: 5% de l’import 
total (se’n retorna el 95%)

• Anul·lant entre 6 i 10 dies feiners abans de la data de sortida: 25% 
de l’import total (se’n retorna el 75%)

• Anul·lant a partir de 5 dies feiners abans de la data de sortida: 100% 
de l’import total (no hi ha dret a devolució)

    Són dies feiners de dilluns a divendres. Dissabte, per al Servei      
    Gent Gran, és FESTIU.

Per a circuits nacionals i internacionals
• Llegiu condicions descrites en el contracte entre mutualista i Cen-

tral de Viatges.
• Organització tècnica: Central de Viatges S.A.-GC-11MD

Confirmació i lloc de seient:
Les places i 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

Castell Gala-Dalí de Púbol
Visita al Taller del Caganer
Dijous 21 de NOVEMBRE

Sortida de la nostra parada habitual amb direcció a l’Empordà, fent 
una primera parada per esmorzar (no inclòs en el preu). Tot seguit, 
continuarem fins el Castell Gala Dalí, un edifici medieval on Salvador 
Dalí va materialitzar un desbordant esforç creatiu pensant en la Gala 
i en el seu descans. Aquest espai va esdevenir el darrer taller de 
Salvador Dalí i el mausoleu de la seva musa. A continuació, anirem a 
Torroella de Montgrí per visitar el curiós Taller del Caganer, un taller 
artesanal que fabrica durant tot l’any aquests personatges. Un cop 
acabades les visites, dinarem a un restaurant de la zona i tornarem 
a Barcelona.
 

Casa Amatller
Una visita de teatre
Divendres 15 de NOVEMBRE

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 08:00h 
     

Lloc de trobada: Passeig de Gràcia, 41
Hora: 10:45h
Hora de visita: 11:00h 

Preu Servei Gent Gran: 60€
Preu acompanyant: 65€

Preu Servei Gent Gran: 25€
Preu acompanyant: 27€

Viatjarem en el temps amb aquesta visita teatralitzada amb què descobrirem 
els secrets que amaga aquesta casa, explicats pel propietari original, que ens 
parlarà de la seva història, la seva passió per la xocolata, pel modernisme i per 
l’arquitecte de la casa, Josep Puig i Cadafalch. Una visita molt ben ambientada 
amb molta història. 

Telèfon: 93 380 09 60

© Alberto G Rovi



Sigui visitant capitals llunyanes o 
viles properes, contemplant icones 
arquitectòniques o verds paisatges, 
l’equació del viatge perfecte inclou 
necessàriament la bona companyia. 
Amb Mutuam Activa això està 
sempre garantit. No només pels guies, 
que combinen el coneixement expert 
de les destinacions amb una atenció 
exquisida als viatgers, sinó sobretot 
pels companys i companyes d’aven-
tures. És per això que a la tornada de 
cadascuna de les nostres sortides els 
moments compartits en grup omplen 
l’àlbum dels millors records.  

HEM ESTAT A


