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Lectures compartides que obren la ment

DESTACATS

Per a algunes persones, semblen evidents els beneficis i els plaers que provoca la
lectura. Emmirallar-nos en vides mai viscudes, recórrer paisatges remots, endinsar-nos
en cultures llunyanes, enamorar-nos de personatges fascinants... Llegir és una experiència increïble, un viatge que acostumem a fer en solitari i en silenci. De fet, la interpretació i recreació de les paraules de l’autor és íntima i singular i, en això, radica una
gran part de la seva màgia. Però què passa quan aquesta experiència la compartim amb
altres lectors i lectores?
Els clubs de lectura són espais de trobada entre persones que llegeixen simultàniament
la mateixa obra i en comparteixen valoracions i interpretacions, normalment conduïdes
per un guia. Així, posant en comú les nostres experiències, entenem i vivim el llibre d’una
manera diferent a com ho faríem si el llegíssim sols i descobrim nous significats de la
història que l’autor ens ha explicat. A banda d’això, els clubs de lectura ens aporten
beneficis com el de la socialització i ens animen a obrir-nos a lectures que potser pel
nostre compte no escolliríem.
Ara que s’apropa la tardor, i a la majoria ens venen més de gust les activitats en interiors, és un bon moment per buscar un club que s’adapti als nostres interessos i apuntar-nos-hi. Trobareu opcions al vostre entorn, ja que la majoria de biblioteques públiques
n’ofereixen, així com moltes llibreries. N’hi ha d’especialitzats en un gènere o temàtica
concreta i d’altres més generalistes, així que, sigui quina sigui la vostra preferència, segur
que en trobareu algun que us faci connectar d’una manera nova amb el plaer de llegir.
www.mutuam.cat

A prop: un centre que
et cuida

Servei gent gran: ens
agrada estar al teu costat

facebook.com/grupmutuam

@grupmutuam

A PROP
Confort, compromís i
professionalitat en la cura de les
persones, les claus del Centre
Assistencial Mutuam Collserola
Noemí Sech és infermera de professió i, des de fa un
parell d’anys, directora del Centre Assistencial Mutuam
Collserola. La seva trajectòria li ha permès conèixer la
primera línia d’atenció a les persones i obtenir la visió
general de la gestió de la residència.

Què és Mutuam Collserola?
Mutuam Collserola és un complex residencial ideat per donar resposta a les necessitats
de persones grans amb diferents graus de
dependència. D’una banda, tenim el centre
assistencial i, de l’altra, tenim apartaments
amb serveis per a gent gran.
Com són les persones que hi viuen?
Hi ha perfils diversos. Gràcies a l’estructura,
els serveis i la multidisciplinarietat de l’equip
professional podem cuidar de persones amb
necessitats diferents segons el seu grau de
dependència física o cognitiva. En el cas de la
Residència, són persones dependents i que
necessiten suport per viure.
Quines característiques té l’espai?
És un edifici modern i amb espais amplis
i lluminosos, que ofereix confort i possibilitats de mantenir-se actius als residents.
Tenim terrasses, un gimnàs, una sala d’actes
i una sala de teràpia ocupacional. Hi ha un
menjador a cada planta i això ens permet
crear unitats de convivència diferenciades.
A més a més, a la primera planta tenim una
Unitat d’Estimulació Neurològica, que pot ser
contractada per les famílies per tal d’intensificar la fisioteràpia quan hi ha una lesió medul·
lar o una malaltia neurològica.
Què destacaries de la ubicació i l’entorn?
Està molt ben comunicat, ja que hi ha una
parada de metro just al davant de la porta
que ens permet arribar al centre de Barcelona en 20 minuts i també diferents opcions
per moure’ns en autobús. A més, estem al

costat del nostre hospital de referència, la Vall
d’Hebron. Quant a l’entorn, tenim zona verda
a tocar del centre.

especial és la teràpia assistida amb gossos.
Després hi ha les sortides a l’exterior. Anem al
teatre o a veure exposicions, per exemple.

I del model assistencial, què en destacaries?
Com a qualsevol dels centres del Grup
Mutuam, treballem sota el paradigma de
l’Atenció Centrada en la Persona (ACP), que es
basa en posar en el centre la qualitat de vida i
la planificació de les cures de la persona, tenint
en compte la seva singularitat i les seves preferències. Per això, quan la persona ingressa se

També hi ha serveis addicionals?
Sí, com a extres per a aquelles persones
usuàries que ho vulguin, tenim servei de
perruqueria i podologia.

‘Ens agrada cuidar des
de la singularitat’
li fa una Valoració Geriàtrica Integral en què
intervenen totes les àrees del centre i que ens
permet fer una radiografia de les seves necessitats i preferències. A partir d’aquí s’elabora el
pla individualitzat d’atenció. El nostre model
assistencial també incorpora el benestar de
les famílies. En aquesta línia, els oferim suport
grupal a nivell psicològic.
En quines activitats poden participar
habitualment les persones usuàries?
Oferim un programa d’activitats a nivell de
rehabilitació, fisioteràpia i teràpia ocupacional.
Té molt d’èxit treballar la reminiscència basada
en la música o en publicacions antigues que
els participants han d’identificar. Recentment hem posat en marxa el projecte pilot
“El despertar dels sentits”, relacionat amb els
sabors i textures dels àpats, amb molt bona
acollida. També fem sessions de gimnàstica
adaptada per a gent gran. Una activitat més

Com funciona el servei de cuina?
Tenim una empresa especialitzada subcontractada i tot es cuina íntegrament aquí. Els
menús són adaptats en funció de les necessitats dietètiques de cadascú i són rotatius.
Quins valors diferencials veus al Centre
Mutuam Collserola?
Principalment, que disposem d’atenció mèdica
presencial 12 hores al dia de dilluns a divendres i d’atenció de l’equip d’infermeria les 24
hores del dia. Dins del centre tenim l’Equip
d’Atenció Residencial del Grup Mutuam, que
ens dona suport en diferents aspectes sanitaris. A això, jo hi afegiria que ens agrada cuidar
i que hi apliquem una mirada que té molt en
compte la singularitat de cada persona i de
cada família. De la meva experiència com a
infermera, tinc clar que cuidar implica tenir en
compte l’entorn de l’usuari o usuària i les seves
necessitats, tant sanitàries com psicològiques
o emocionals.
Si haguessis de destacar tres conceptes
del centre, quins serien?
El compromís de l’equip en la cura de les
persones, la professionalitat i els espais amplis
lluminosos.

Viure amb la tranquil·litat d’estar en les millors mans
T’AJUDEM A CUIDAR
DELS QUI MÉS ESTIMES

Podeu sol·licitar més informació

trucant al 93 380 09 70

ACTIVA’T

Aquesta programació queda subjecta a l’evolució de la pandèmia i
a les mesures i recomanacions vigents del Departament de Salut

Museu de Ceràmica
La Rajoleta i Can Tinturé
Dijous 22 setembre

Sant Marti del Canigó
Del 7 al 9 octubre
ESCAPADA

MATINAL

A Esplugues de Llobregat visitarem dos equipaments museístics
entorn de la ceràmica de construcció. D’una banda, “La Rajoleta”, l’antiga fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis, on farem un circuit que comprèn
la part exterior, amb restes d’un extraordinari valor arqueològic i
tecnològic, i l’exposició permanent. De l’altra, Can Tinturé, el primer
museu monogràfic de rajola de mostra de l’Estat espanyol, on s’exposen peces produïdes des del segle XIV fins al segle XIX.
Lloc de trobada: Museu Can Tinturé
Adreça: Carrer l’Església, 36 (Esplugues
de Llobregat)
Hora trobada: 10.15 h

Hora visita: 10.30 h
Preu Servei Gent Gran: 14 €
Preu acompanyant: 16 €

Castell de la Floresta
Espai Macià i Cal Pauet a les Borges Blanques

Dimarts 4 octubre
EXCURSIÓ
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el Bastió dels Pirineus i ideada per Vauban
l’any 1679, la ciutadella militar es resisteix al
pas del temps i actualment forma part del
Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Després de dinar a l’hotel, visitarem l’Abadia de Sant Miquel de Cuixà,
enclavament neuràlgic de l’espiritualitat del Rosselló, que sota l’empenta
de l’abat Oliva aconseguí el seu màxim esplendor. Es tracta d’un dels
temples més singulars de l’escola romànica de la Catalunya Nord.
Sortida en direcció a Les Garrigues, amb parada en ruta per esmorzar (no
inclòs en el preu). Visitarem la Floresta, un petit llogaret amb una gran història protagonitzada pel seu castell, monument declarat Bé Cultural d’Interès
Nacional.
Més tard, anirem a Les Borges Blanques, on visitarem Cal Pauet, un museu
que recrea la vida col·legial dels anys 50 i 60, els jocs de carrer, els llibres
d’estudi, el cinema, els còmics, els estris de les cases, les joguines...
Després de dinar coneixerem l’Espai Macià, on es preserva i difon el patrimoni documental, gràfic, audiovisual i sentimental lligat a Francesc Macià.
Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 08.00 h

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

DIA 3: SANT MARTÍ DEL CANIGÓ – BARCELONA
Sortirem amb autocar en direcció a Sant Martí del Canigó. A bord de
vehicles especials 4x4 pujarem fins a la històrica Abadia, situada en ple cor
del Pirineu rossellonès, en un paratge natural excepcional. Va ser fundada
al segle XI per Guifré, Comte de la Cerdanya, i cantada per l’insigne poeta
Jacint Verdaguer en el seu notable poema èpic “El Canigó”. Actualment
l’abadia és un bell edifici restaurat, format per dues esglésies sobreposades, romàniques, juntament amb el seu bellíssim claustre.
Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora presentació: 06.30 h
Hora sortida: 06.45 h
Preu Servei Gent Gran: 399 €

Preu acompanyant: 499 €
Suplement individual: 62 €
Assegurança de cancel·lació: 21 €

Dalí cibernètic

Visita Aeroport de Barcelona

Viatge immersiu per la ment d’un geni

Dimecres 26 octubre

Dimecres 23 novembre
MATINAL

MATINAL

Farem un recorregut emocionant per les obres més reconegudes d’aquest
artista des d’una perspectiva completament nova i que ens permetrà
descobrir com la genialitat de la seva obra és el resultat d’un pensament
obert, ambiciós, provocador i també científic. L’univers poètic i oníric
dalinià es troba amb projeccions de gran format, instal·lacions interactives,
hologrames, realitat virtual i intel·ligència artificial.
Lloc de trobada: IDEAL (Centre d’Arts
Digitals). Doctor Trueta, 196-198 (entre
Llacuna i Roc Boronat).
Com arribar-hi: Metro L4 (parada
Llacuna) o bus 6, V25.

Hora trobada: pendent
Hora visita: pendent
Preu Servei Gent Gran: 20 €
Preu acompanyant: 25 €

Monestir de Sant Llorenç i Bagà
Dimarts 15 novembre
EXCURSIÓ ESTRELLA

Lloc de trobada: Aeroport
Barcelona (Centre Cultural
Aeronàutic, a l’hangar d’Iberia)
Com arribar-hi: Aerobús A2 (Plaça
Catalunya fins a la Terminal 2 i
caminar 10 minuts)

Hora trobada: 10.45 h
Hora visita: 11.00 h
Preu Servei Gent Gran: 12 €
Preu acompanyant: 16 €

Organyà
Els orígens de la llengua catalana

Dimarts 29 novembre
EXCURSIÓ

Sortida cap a Guardiola de Berguedà, amb breu parada per esmorzar
(no inclòs en el preu). En aquesta població trobarem el Monestir de Sant
Llorenç, un antic refugi benedictí que té el seu origen en el segle X i que
s’ha vist afectat per nombrosos esdeveniments naturals i bèl·lics, com
terratrèmols i atacs, que el van malmetre gairebé fins a la desaparició.
Gràcies a un ambiciós projecte de restauració se’n va aconseguir recuperar l’aspecte original, de dimensions impressionants.
Dinarem a Bagà, població medieval amb importants fets històrics i inici del
camí dels bons homes.
Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 08.00 h.

La visita comença amb una breu presentació d’uns 30 minuts sobre l’aeroport, que es duu a terme al Centre Cultural Aeronàutic. A continuació es
farà un recorregut en autocar per la zona propera a les pistes (tour d’1h
per visualitzar la zona d’hangar, el servei de salvament i extinció d’incendis,
els senyalers, les torres de control, etc.). Per finalitzar, visitarem la zona del
SATE (sistema automatitzat de transport d’equipatges).

Preu Servei Gent Gran: 40€
Preu acompanyant: 50€

Sortida cap a Organyà, amb breu parada per esmorzar (no inclòs en el
preu). Visitarem aquesta petita vila que manté un barri antic dels més ben
conservats de la comarca. Hi veurem cases de pedra amb balconades de
fusta on encara podem trobar blat de moro penjat per assecar-se, així
com arcs medievals i restes de l’antiga muralla. L’edifici més important és
la Col·legiata de Santa Maria, de la qual únicament es conserva l’església.
A l’interior de la seva sagristia es van trobar les Homilies d’Organyà, considerades el primer text escrit conegut en català. Actualment només s’hi pot
veure una fidel reproducció.
Acabat el dinar aprofitarem per visitar El Vilar de Cabó, un poblet tranquil,
de petits carrerons amb cases de pedra ben conservades i una petita
església típica pirinenca amb al cementiri a tocar.
Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 08. 00 h.

Preu Servei Gent Gran: 57 €
Preu acompanyant: 63 €

Nascut el 1900: La Maternitat

Jaén, Úbeda i Baeza: El Triangle d’or

MATINAL

NACIONAL

Dijous 1 desembre

De l’1 al 6 de novembre

Dins d’aquest complex assistencial construït a finals del segle XIX, visitarem
els jardins, que constitueixen un espai on el visitant pot gaudir de l’ambient
de tranquil·litat per al qual van ser creats, i l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona, l’òrgan encarregat de custodiar, conservar, organitzar i
seleccionar tota la documentació generada per la Diputació Provincial de
Barcelona des de 1812.
Lloc de trobada: Travessera de les
Corts, 131 (reixa d’accés)
Hora trobada: 09.45 h

Hora visita: 10.00 h
Preu Servei Gent Gran: 14 €
Preu acompanyant: 16 €

DIA 1: BARCELONA – CÒRDOVA
Sortirem en tren AVE des de Sants cap a Còrdova. Després de dinar en
un restaurant visitarem el centre històric de la ciutat acompanyats d’un
guia local. Després iniciarem la ruta per carretera fins a Baeza, on es
troba el nostre hotel.
DIA 2: BAEZA – VISITA ALMAZARA
Havent esmorzat, farem una visita guiada a peu per Baeza, un impressionant conjunt històric i monumental declarat Patrimoni de la Humanitat i
format, entre d’altres, per la Catedral de la Nativitat, construïda sobre les
restes d’una antiga mesquita, la Plaça d’Espanya, la Plaça del Pópulo o la
Font dels Lleons.
Al migdia visitarem una almazara elaboradora d’oli i dinarem al seu restaurant un menú a base de productes típics. Més tard, ens mostraran sobre
el terreny dades sobre el cultiu de l’olivera. Tornarem al molí i descobrirem
els tipus d’oli que elaboren, els degustarem i aprendrem a identificar-ne
les aromes i els matisos. Finalitzada la visita tornarem a Baeza.
DIA 3: ÚBEDA - LINARES¡
Ens traslladarem fins a Úbeda, ciutat d’estil renaixentista per la qual
passejarem acompanyats d’un guia i entendrem per què s’ha considerat Patrimoni de la Humanitat. Envoltada de muralles, amb nombroses
esglésies i destacats palaus renaixentistes, la ciutat gira al voltant de la
Plaça de Vázquez de Molina.
Al migdia tornarem a l’hotel a dinar i en acabar ens desplaçarem fins
a Linares, que conserva vestigis de l’antiga ciutat ibera de Cástulo i un
interessant centre històric del qual cal destacar l’església de Santa Maria
la Major.
DIA 4: JAÉN
Després d’esmorzar anirem cap a la capital provincial, integrant de
l’anomenat “triangle renaixentista”, i en descobrirem el gran llegat arquitectònic, cultural i històric. La imponent Catedral de l’Assumpció, d’estil
renaixentista, és sense cap mena de dubte el monument més destaLloc de trobada: Estació de Sants (passadís central davant del centre
d‘atenció al client d’ADIF)
Hora presentació: 07.45 h (pendent confirmar horari)
Hora sortida: 08.30 h
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conserva un interessant centre històric. Tornarem a Baeza per sopar.

DIA 6: BAEZA – ALMAGRO – CIUDAD REAL – BARCELONA
Després d’esmorzar agafarem l’autocar per anar a Almagro, una població que destaca per molts atractius històrics i artístics, però sobretot per
la Plaça Major, originàriament plaça d’armes, posteriorment de mercat i
finalment un famós “corral de comèdies”. Inspirada en les places flamenques, és la millor conservada de l’època. Després de dinar, anirem a l’estació de Ciudad Real per agafar l’AVE de tornada.
Preu Servei Gent Gran: 975 €
Preu acompanyant: 1.075 €
Suplement individual: 120 €
Assegurança de cancel·lació: 24 €

HEM ESTAT A

Borges

Baptisteri
de Riez
Imparables
durant
aquesta
primavera i estiu amb Mutuam
Activa! En companyia d’experts i
amb el bon ambient que caracteritza les nostres sortides, hem
descobert nous paratges, hem
admirat construccions memorables i hem après un munt de
coses.

Seminari
de Barcelona

L’esperit viatger i curiós ens
portarà també aquesta tardor a
visitar llocs nous tan interessants
com aquests que ja hem trepitjat
darrerament. Si ets una persona
activa, suma’t a aquestes experiències pensades per a tu!

Exposició
Frida Kahlo

MUTUAM ACTIVA
Inscripcions a partir del 12 de setembre

Comunicació de l’anul·lació
• En cas d’anul·lació s’ha de comunicar de dilluns a divendres, de 9 a 14h, al

Què cal fer per inscriure-s’hi?
1. Reservar les activitats:

93 380 09 60 o a mlopezbrea@mututam.com.

Penalitzacions

• Telefònicament al 93 380 09 60

• 11 dies feiners* abans de la data de sortida: 5% de l’import del viatge.

• Per e-mail a mlopezbrea@mutuam.com

• Entre 6 i 10 dies feiners* abans de la data de sortida: 25% de l’import total del viatge.

2. Abonar l’import de les activitats fent una
transferència, indicant el nom, al compte de La Caixa:

Matinals: ES64 2100 8635 7402 0002 2600
Excursions: ES06 2100 3978 1702 0009 0313

Organització Tècnica: Integración de Viajes S.A. – CICMA1778

• A partir de 5 dies feiners* abans de la data de sortida: no hi ha devolució.
*Feiners: de dilluns a divendres

AVÍS COVID
Apliquem les mesures de seguretat recomanades pel Departament de Salut.
• Imprescindible passaport Covid.
• Ús de la mascareta durant tota l’activitat.
• Manteniment de la distància mínima de seguretat.
• Grups reduïts en totes les activitats.
• Ús recomanable del gel hidroalcohòlic.

