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Activa’t: gaudeix de les 
activitats de primavera

DESTACATS
Patir un dels molts fraus que existeixen en l’actualitat és quelcom que ens pot passar a 
qualsevol. Els estafadors cada dia s’empesquen noves maneres de fer-nos caure en els 
seus paranys i, malgrat que, com hem dit, tothom és susceptible de ser-ne víctima, les 
persones grans solen ser un dels seus objectius principals. No es tracta, però, d’alar-
mar-se o de viure amb por, sinó de tenir en compte una sèrie de recomanacions i estar 
al corrent dels tipus de robatoris i fraus més comuns a fi de reconèixer-los i evitar-los.

La majoria de nosaltres ja seguim algunes precaucions, com ara tancar sempre la 
porta amb clau o no abaixar les persianes del tot quan marxem uns dies perquè els 
possibles lladres no s’adonin de la nostra absència. Sabies, però, que hi ha estafadors 
que contacten les seves víctimes fent-se passar per una persona coneguda o amiga 
d’un familiar i demanen diners per alguna emergència? Desconfieu si us trobeu en una 
situació semblant. Una altra norma general és no facilitar les vostres dades personals 
ni lliurar cap mena de documentació que les inclogui. Us les poden demanar en fer una 
(falsa) enquesta telefònica o amb l’excusa de conèixer el vostre consum d’aigua, llum o 
gas durant una suposada revisió. Per acabar, si us truquen per informar-vos que us ha 
tocat un viatge o un altre tipus de premi i que per obtenir-lo heu de trucar a un número 
de telèfon (generalment un que comenci per 806 o 807), segurament es tractarà d’una 
estafa que acabareu notant en la factura.

En definitiva, el més important és saber identificar possibles situacions de risc per poder 
actuar. Si alguna cosa us fa mala espina, feu cas a la vostra intuïció i, i penseu que, en 
aquests casos, val més passar-se de prudència que d’atreviment.

Gent gran i estafes: claus per evitar-les

A prop: voluntariat 
als centres

@grup_mutuamwww.mutuam.cat



A PROP

El voluntariat amb gent gran també és cosa de tots

“Convido tothom a fer voluntariats, perquè 
som éssers socials i vivim en comunitat”
L’Àstrid Garcia té 34 anys i ja en fa 10 que va començar a 
col·laborar com a voluntària al Centre Assistencial Mutuam La 
Creueta, ubicat a Sabadell. Al llarg d’aquest temps, ha acompanyat 
tres persones usuàries a fer sortides per la ciutat i ha compartit 
temps de qualitat amb elles. Com et guanyes la confiança d’aquestes 

persones?
De manera natural, sent jo mateixa. Com 
ho són elles amb mi. Es tracta d’escoltar-les i 
adaptar-se al seu ritme i les seves preferències. 
Les coses flueixen de manera natural.
Quan us trobeu?
Un cop per setmana, un parell d’hores o tres. 
En el meu cas, per fer-ho compatible amb la 
feina i els horaris de la residència, hi vaig els 
divendres.
Què ha de tenir una persona que es 
plantegi fer un voluntariat d’aquest 
tipus?
Sobretot, ha d’agradar-li la gent gran. De 
vegades, em trobo amb persones de la meva 
edat que no tenen gaire empatia cap a elles 
ni les comprenen. Estan molt estesos tòpics 
sobre la gent gran com que es colen als llocs 
o que es queixen per tot, i això no és cert. Així 
doncs, és important que la persona voluntària 
tingui capacitat d’escolta i d’empatia. La resta 
surt sol.
Creus que t’ha canviat d’alguna manera 
l’experiència?
Sí, tot i que jo ja era molt conscient de la situa-
ció de la gent gran en la societat actual, ara 
encara en soc més. He après com és viure en 
una residència -els meus avui no hi van estar- i 
el valor que tenen aquestes sortides a l’exterior 
i el fet de poder estar en contacte amb altres 
persones.
A qui recomanaries un voluntariat amb 
gent gran?
En el meu cas, la feina que faig no té res a veure 
amb l’àmbit social i, per tant, la meva motivació 
és purament personal. Ara bé, la gent que està 
fent estudis en l’àmbit de l’atenció a les perso-
nes o la intervenció social -educadors socials, 
treballadors socials, psicòlegs, etc.- estaria molt 
bé que fessin un voluntariat d’aquest tipus. De 
fet, jo convido tothom a fer-ne, encara que no 
sigui amb persones grans, perquè som éssers 
socials i vivim en comunitat. La petita aportació 
que cadascú hi pot fer és important.

bastant jove i físicament és autònoma, però 
que, en canvi, està perdent progressivament la 
memòria. Això ha canviat una mica el meu rol. 
Abans la meva tasca consistia més a assistir, 
a ser una mica les cames de la persona que 
acompanyava. Ara es tracta més aviat d’ajudar 
a mantenir actiu el cap d’aquesta resident.
Què t’aporta acompanyar persones 
grans?
M’agrada molt l’experiència. En el dia a dia, si 
no tens a prop persones d’aquesta edat, no t’hi 
relaciones. En el meu cas no la tenia i la volia. 
Per a mi, doncs, l’experiència del voluntariat és 
enriquidora per a les dues bandes.
Què creus que aporta a l’Àngels aquest 
voluntariat?
A banda de poder sortir del centre, també el 
fet de poder estar amb gent jove. Tot i que ella 
sí que té força família, la situació és diferent. 
Quan sortim, ja no és una més en un grup, sinó 
que estem només les dues i anem on ella vol i 
parlem de les coses que li venen de gust.
On aneu o quines coses feu quan esteu 
juntes?
Normalment, anem a passejar pel centre de 
Sabadell. Durant les festes de Nadal, vam anar 
a veure el pessebre, la Fira de Santa Llúcia, el 
calendari d’advent... Quan són rebaixes, doncs 
anem a veure botigues o, si no, prenem alguna 
cosa i parlem de la nostra vida. També tenim 
previst agafar un dia el tren i anar a la zona 
de la ciutat d’on és ella. L’objectiu, sobretot, és 
sortir i prendre l’aire. 
Ella havia tingut acompanyament 
d’alguna altra persona voluntària?
No, és la primera vegada. De fet, així com les 
altres persones que havia acompanyat no 
havien qüestionat mai la meva tasca, a ella 
li va costar d’entendre que algú de manera 
voluntària volgués venir a passejar amb ella. Es 
pensava que hi havia gat amagat!

Quan vas començar a fer de voluntària i 
per què?
Vaig començar fa uns deu anys i, en la decisió 
de ficar-m’hi, hi va tenir molt a veure la pèrdua 
dels avis amb qui vaig créixer. Amb la meva 
àvia, especialment, hi tenia molta connexió, 
era una referència per a mi. M’agradava estar 
amb ella i amb les seves amigues i, d’alguna 
manera, volia recuperar aquest contacte amb 
la gent gran.
Com vas arribar al Centre Assistencial 
Mutuam La Creueta?
A l’Ajuntament de Sabadell, vaig veure que 
hi havia unes crides al voluntariat i m’hi vaig 
apuntar. Vaig fer una entrevista amb l’educa-
dora social del centre i llavors vaig començar 
un voluntariat que consisteix a acompanyar 
una persona resident a passejar. 
Com va ser aquella primera experiència?
Em van assignar una senyora que tenia moltes 
ganes de sortir, però que ho tenia compli-
cat perquè anava en cadira de rodes i no era 
autònoma. A més, tenia pocs familiars i eren 
grans, així que no podien ajudar-la. Vaig estar 
acompanyant-la en les seves sortides durant 
un parell d’anys. Quan ella va morir, vaig deixar 
el voluntariat durant un temps, però seguia en 
contacte amb l’educadora social de Mutuam La 
Creueta i disponible per si algú altre necessi-
tava acompanyament. 
I què va passar?
Em va trucar i vaig reprendre el voluntariat amb 
una altra senyora que estava en la mateixa 
situació. Cognitivament estava molt bé, però 
físicament estava impedida. La vaig acompa-
nyar durant uns tres anys. Amb l’arribada de 
la Covid, vam estar força temps en què l’accés 
a les residències estava molt restringit i no 
vaig poder seguir amb el voluntariat. Ara que 
la situació s’ha normalitzat, he tornat a fer-ho. 
Aquest cop, amb l’Àngels, una senyora que és 

Truca al 93 380 09 70 o escriu-nos 
a informacio@mutuam.com   

Si vols dedicar part del teu temps 
a persones que estan soles als 
nostres centres, informa-te’n



ACTIVA’T

Visita guiada a TV3
Dijous 23 de març

Lloc de trobada: Estudis TV3 (C/ de 
la TV3, s/n, Sant Joan Despí)
Com arribar-hi: Bus  L46, L11, E30 
i 157 o Tramvia T3 (parada Hospital 
Sant Joan Despí – TV3)

Hora trobada: 9.45 h
Hora visita: 10.00 h
Preu Servei Gent Gran: 12 €
Preu acompanyant: 17 €

Com és un plató virtualitzat? Com funciona una sala de control de realit-
zació? Com es prepara un telenotícies? Com és una unitat mòbil per dins? 
Tot això, i molt més, en una visita divulgativa que ens permetrà accedir als 
espais de treball on els i les professionals de Televisió de Catalunya fan 
possible, cada dia, la programació de servei públic que lidera les audiències 
a Catalunya.

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 8.00  h  

Preu Servei Gent Gran: 65 €
Preu acompanyant: 70 €

Sortida cap al Bages, amb breu parada per esmorzar (no inclòs en el 
preu). En arribar a Cardona, on es troba el Parc Cultural de la Muntanya 
de Sal, ens mostraran la gran influència de l’activitat minera a la comarca. 
L’antiga Mina Nieves ha estat rehabilitada com a equipament cultural 
amb informació sobre la geologia de la vall, la mineralogia de la sal i els 
usos d’aquest recurs. Visitarem l’exposició i passejarem per les antigues 
instal·lacions mineres i per les galeries.
Dinarem al centre de Cardona i després gaudirem de temps lliure per 
passejar per la vila medieval, un reguitzell de carrerons amb molta història.

La Rioja                                
Del 14 al 16 d’abril

DIA 1: BARCELONA – LOGROÑO
Sortida en tren cap a Logoño. En 
arribar, ens traslladarem a l’hotel per 
dinar. Després farem un recorregut 
acompanyats d’un guia local pel centre 
històric, que ens permetrà descobrir 
les esglésies de Santiago, San Barto-
lomé i La Redonda; carrers amb molta 
història, com Barriocepo, Rúa Vieja, 
Mayor o Portales; la concatedral i el 
paseo del Espolón. Acabada la visita, 
gaudirem de temps lliure per tastar vins i 
pintxos abans de tornar a l’hotel a sopar.

DIA 2: NÁJERA – SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA – SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA
Després d’esmorzar, anirem en autocar al monestir de Santa María 
la Real a Nájera, una majestuosa construcció de la qual destaquen 
el panteó reial excavat a la roca, la capella de la Vera Cruz, on hi ha 
enterrat Garcilaso de la Vega, i un bell claustre gòtic. Continuarem fins 
a Santo Domingo de la Calzada, població amb una important història 
medieval i amb dos edificis destacables: l’Hospital de Peregrins i la c 
atedral. Dinarem a un restaurant i anirem a San Millán de la Cogolla, 
on es troben els monestirs de Suso i Yuso. Visitarem aquest últim i 
descobrirem per què l’anomenen “El Escorial de La Rioja”. Tornarem a 
Logroño i gaudirem de temps lliure fins a l’hora de sopar.

DIA 3: LOGROÑO – ELCIEGO – LAGUARDIA - BARCELONA 
Després d’esmorzar, ens dirigirem a la Rioja Alavesa. La primera visita 
serà a la vila d’Elciego, on admirarem la panoràmica que ofereix l’edi-
fici de les bodegues Marques de Riscal, dissenyat per Frank Gehry. 
Després, anirem a Laguardia, que manté intacta la muralla i les carac-
terístiques d’una vila medieval. Passejarem pels carrers i ens endinsa-
rem en l’església de Santa Maria de los Reyes. Visitarem una bodega i 
dinarem a un restaurant abans de traslladar-nos a Logroño per agafar 
el tren.

ESCAPADA

• Bitllets de tren 

Barcelona – Logroño - 

Barcelona

• Hotel 4* a Logroño

• Règim de pensió 

completa

• Entrades i visites 

detallades al programa

• Autocar modern i 

confortable

• Visita guiada i 

degustació a una 

bodega DOP Rioja

• Guia de l’agència 

i acompanyant de 

Mutuam 

• Assegurança bàsica de 

viatge

Lloc de trobada: Estació de Sants 
(passadís central davant oficina 
atenció al client ADIF)
Hora sortida: 8.15 h

Preu Servei Gent Gran: 590 €
Preu acompanyant: 690 €
Suplement individual: 80 €
Assegurança de cancel·lació: 18 €

Mines de sal de Cardona, 
vila medieval
Dijous 16 de març

MATINAL

EXCURSIÓ



Lloc de trobada: Casa de la Seda 
(C/ Sant Pere Més Alt, 1)
Hora trobada: 10.45 h  

Hora visita: 11.00 h
Preu Servei Gent Gran: 20 €
Preu acompanyant: 25 €

La Casa de la Seda és l’única casa gremial a Barcelona oberta al públic. 
Amb més de 300 anys d’història, la seva elegància i solemnitat reflecteixen 
l’esplendor històrica i la representació social que els gremis que la integra-
ven van assolir durant el segle XVIII. 
En la visita, recorrerem la Casa de la Seda de la mà del Jordi Teixidor, el 
net d’un dels agremiats més pintorescs, i compartirà amb nosaltres tot el 
que mai es va explicar sobre la casa i els misteris de la seda. Preparats per 
descobrir un món desconegut de la manera més divertida?

Visita teatralitzada  
a la Casa de la Seda
Divendres 5 de maig

Guinardó, història d’un bandoler
Divendres 28 d’abril

Descobrirem aquest barri barceloní al qual dona nom el torrent de la 
Guinarda. El Guinardó és un indret amb molta història, fins i tot amb 
llegendes. Entre elles, les que fan referència als bandolers i, en especial, 
a Perot Rocaguinarda, que diuen que va ser amic de Cervantes i que 
és esmentat a la segona part del Quixot. Farem un tomb pel parc del 
Guinardó, amb jardins projectats per Forestier (1916) i Nicolau Rubió i 
Tudurí (1920) per arribar a la mítica font del Cuento. 

Lloc de trobada: Pl. del Nen de la 
Rutlla (Av. Verge de Montserrat)
Hora trobada: 10.45 h

Hora visita: 11.00 h
Preu Servei Gent Gran: 14 €
Preu acompanyant: 16 €

MATINAL

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 9.00 h

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

Sortida cap a Sitges amb parada en ruta per esmorzar (no inclòs en el 
preu). Un cop allà, farem una passejada per descobrir l’obra d’alguns dels 
més destacats arquitectes modernistes, com Gaietà Buïgas. Entrarem al 
Museu Cau Ferrat, que va ser la casa-estudi de Santiago Rusiñol.
Després, al Museu Maricel, que es troba a l’interior d’un palau amb el 
mateix nom, visitarem un impressionant mirador sobre el mar, una 
mostra excel·lent d’escultura catalana moderna, pintures murals de 
l’època romànica, peces de pintura gòtica i retaules, a més d’una col·lecció 
de pintura d’artistes vinculats a Sitges des del romanticisme fins al segle XX 
i una col·lecció marinera amb dibuixos, maquetes i diversos instruments 
nàutics. Després de dinar a un restaurant, tornarem cap a Barcelona.

Sitges, Cau Ferrat i Museu Maricel
Dimarts 28 de març

MATINAL

Jardí Botànic de Barcelona                    
Dijous 20 d’abril 

Aquest impressionant jardí té com a funció preservar i donar a conèixer 
plantes mediterrànies de tot el món, així com documentar el patrimoni 
natural de Catalunya i promoure el respecte per la natura. Farem una 
passejada per l’espai que ens permetrà descobrir la vegetació de les cinc 
regions del món amb clima mediterrani. 
El Jardí Botànic disposa de cinc exposicions permanents que ens poden 
ajudar a comprendre millor el nostre entorn natural i el seu impacte en 
les nostres vides.

Lloc de trobada: Jardí Botànic de 
Barcelona (C/ Dr. Font i Quer, 2)
Hora trobada: 10.15 h  

Hora visita:10.30 h
Preu Servei Gent Gran: 13 €
Preu acompanyant: 15 €

EXCURSIÓ ESTRELLA

MATINAL



El Tirol Austríac
Del 15 al 19 de maig

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 6.30 h

Preu Servei Gent Gran: 69 €
Preu acompanyant: 74 €

Sortida en direcció a la Jonquera, amb parada per esmorzar (no inclòs 
en el preu). Agafarem el Tren Groc que, ideat per unir Vilafranca de 
Conflent amb Latour de Carol i apropar així la Cerdanya a la Catalunya 
Nord, s’ha acabat convertint en un dels ferrocarrils més emblemàtics 
d’Europa. Durant el trajecte, gaudirem d’espectaculars paisatges en 
cotes altes dels Pirineus, ja que el tren supera desnivells considerables. 
Finalitzarem el recorregut a Mont-Louis. Des d’allà, ens desplaçarem 
amb autocar fins a Osseja on farem una breu passejada pels carrers del 
poble. Després anirem a Bellver de Cerdanya on dinarem i gaudirem de 
temps lliure fins que iniciem la tornada.

Tren Groc de la Cerdanya
Dimecres 31 de maig

INTERNACIONAL

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 5.00 h (pot variar)
Preu Servei Gent Gran: 1.825 €

Preu acompanyant: 1.925 €
Suplement individual: 365 €
Assegurança de cancel·lació: 24,50 €

DIA 1: BARCELONA – MUNIC – HALL IN TIROL - INNSBRUCK 
Sortida de l’Aeroport de Barcelona cap a Munic . Des d’allà ens despla-
çarem fins a Innsbruck en autocar. De camí, ens aturarem a la coneguda 
població de Hall in Tirol, antiga ciutat de la sal, fundada per miners. Hi 
visitarem el seu ben conservat barri medieval, el més gran del Tirol, del 
qual cal destacar l’edifici de l’ajuntament. Acabada la visita, ens trasllada-
rem a l’hotel, on soparem.

DIA 2: INNSBRUCK 
Havent esmorzat, farem una visita a la ciutat que ens permetrà desco-
brir-ne els principals atractius: la Maria Teresina Strasse, el Palau Imperial, 
les instal·lacions olímpiques, la famosa “teulada d’or”... També anirem fins 
al famós turó de Bergisel per visitar el Tirol Panorama Museum, on es 
troba la pintura panoràmica gegant Riesenrundgemälde, una represen-
tació impressionant de les lluites tiroleses per la llibertat en un llenç de 
1.000 m2. Acabada la visita, dinarem a un restaurant i disposarem de 
la tarda lliure per passejar, pujar al telefèric o visitar alguns dels seus 
museus o atractius culturals. Soparem al restaurant de l’hotel.

DIA 3: TRATZBERG – ACHENSEE – PERTISAU – ACHENKIRCH
Esmorzarem a l’hotel i sortirem cap al castell de Tratzberg, un dels més 
bells d’Europa. Per arribar-hi, agafarem el Tratzberg Express, un trenet 
que ens portarà des de la base de la muntanya fins a la porta del castell. 
Un cop a dalt, farem una visita guiada a les dependències interiors i 
exteriors. Després ens traslladarem a Jenbach, on agafarem un dels trens 
cremallera a vapor més antics del món encara en funcionament: el ferro-
carril d’Achensee. 
Farem un recorregut a través dels Alps Tirolesos fins a la costa sud del 
llac Achensee, a Seespitz, on ens estarà esperant l’autocar per traslla-
dar-nos a Pertisau. En aquest petit poble, al cor d’una reserva de gran 

valor ecològic, dinarem a un restaurant. A la 
tarda, navegarem en vaixell per les aigües verd 
maragda del llac Achensee. El final del recorre-
gut serà a Achenkirch, punt des d’on iniciarem la 
tornada a Innsbruck.

DIA 4: KITZBÜHEL – ZELL AM ZEE – 
CASCADES DE KRIMML
Després d’esmorzar anirem a Kitzbühel, ciutat 
famosa per ser el lloc de trobada de la jet set 
a l’hivern i on tindrem temps lliure per gaudir 
del magnífic ambient. Continuarem el recorre-
gut fins a Zell am See, un dels pobles turístics 
més prestigiosos i coneguts de la regió. Gaudi-
rem d’una estona de temps lliure i dinarem a un restaurant. De tornada, 
ens dirigirem cap a les cascades de Krimml, que figuren entre les més 
boniques dels Alps i que, en tres salts d’aigua, aconsegueixen baixar 380 
metres d’altura, amb 10.000 litres per segon. Hi arribarem després d’una 
curta caminada entre boscos i paisatges meravellosos. Tornarem a l’hotel 
per sopar.

DIA 5: INNSBRUCK – MUNIC – BARCELONA
Havent esmorzat, ens dirigirem a Wattens per iniciar la visita al Món de 
Cristall d’Swarovski, un lluent laberint que ha enamorat fins avui a més de 
deu milions de visitants. Després anirem a Munic, on dinarem a una cerve-
seria típica bavaresa. Més tard, farem una visita panoràmica de la ciutat 
olímpica per descobrir bells jardins, agradables racons i, per descomptat, 
la Marienplatz, amb el nou i el vell ajuntament, amb el famós carilló. Ens 
traslladarem a l’aeroport de Munic per tornar a casa.

• Trasllat Mutuam a l’aeroport
• Bitllet d’avió
• Règim de pensió 
completa
• Hotel 4*
• Autocar modern i confortable 
• Visites amb guia 
local durant tot el 
recorregut 
• Entrades i trasllats a visites detallades
• Guia de l’agència 
i acompanyant de 
Mutuam
• Assegurança bàsica de viatge

EXCURSIÓ



MUTUAM ACTIVA

Inscripcions a partir del 8 de març

Penalitzacions  
en cas d’anul·lació
Comunicació de l’anul·lació

• Les anul·lacions s’han de comu-
nicar de dilluns a divendres entre 
les 9 i les 14 h al 93 380 09 60 o a  
mutuamactiva@mutuam.com.

• Si l’anul·lació es comunica a partir 
de 5 dies laborables abans de la 
data de l’activitat, no hi haurà devo-
lució de l’import que s’hagi abonat.

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

HEM ESTAT A

Aquests mesos Mutuam Activa ens ha portat a descobrir indrets plens d’encant 
a Andalusia, i a conèixer joies amagades que tenim ben a prop de casa, com el 
patrimoni agrícola de Mas de Colom, a Tàrrega, o la història per conèixer joies 
desconegudes de l’Hospitalet. 
Durant la primavera tindrem moltes més oportunitats de continuar compartint 
experiències i gaudir plegats de la natura, l’art, la cultura i molt més. T’hi esperem!

Matinals: ES64  2100  8635  7402  0002  2600

Excursions: ES06 2100 3978 1702 0009 0313 

Jaén

La Maternitat

L’Hospitalet de 
Llobregat

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

• Telefònicament al 93 380 09 60
• Per e-mail a mutuamactiva@mutuam.com 

2. Un cop confirmada la seva reserva per la responsable de Mutuam Activa, abonar l’import de les 
activitats fent una transferència, indicant el nom de les persones que hi inscriviu i la matinal, 
l’excursió o el viatge, al compte de La Caixa:

Mas de Colom


