
Benvolguts assegurats i assegurades de Vital Seguro, Malgrat les temperatures fora de l’habitual d’aquesta tardor començada, volem 
encarar els últims mesos de l’any amb una proposta d’oci i cultura ben variada, que inclou matinals interessantíssimes per Barcelona, amb les 
visites a la Fundació Joan Miró, la Sagrada Família i l’Hotel Majestic per conèixer les obres d’art que decoren tot l’hotel de forma permanent.
Us convidem també a prendre nota de les excursions per conèixer una selecció de tresors amagats a Catalunya: la vila antiga de l’Hospitalet 
de Llobregat, el Castell del segle XVI de Castelldefels, Tàrrega amb una experiència gastronòmica i una excursió a Igualada per descobrir els 
orígens mil·lenaris d’aquesta ciutat de tradició industrial.
Recordeu que teniu a la vostra disposició durant tot l’any el Servei d’Orientació Social per ajudar-vos a solucionar reptes i situacions que 
poden anar sorgint amb l’edat.
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Una cuina per combatre el fred a cullerades

 

DESTACATS

A prop: Tamara Koyik

L’hivern pica ja a la porta acompanyat de menjars coneguts, alguns dels quals ja 
teníem ganes de retrobar. Si les amanides ens refresquen els estius, la cuina de 
xup-xup és la millor aliada per fer front als embats hivernals i, afortunadament, el 
receptari tradicional català és prou ric en plats de cullera com per alegrar el paladar 
a tot tipus de comensals.
La popular escudella i carn d’olla mereix un lloc a taula més enllà del dia de Nadal, 
ja que poques coses ens ajuden a entrar en calor i a sortir amb energia al carrer 
tan eficaçment com aquesta sopa, la més antiga documentada d’Europa. De fet, 
segons l’escriptor Francesc Eiximenis, al segle XIV tots els catalans menjaven escu-
della cada dia.
Per sort, avui podem variar més la nostra dieta i tenim altres plats de cullera per 
escollir. Els estofats fumejants són una gran aposta, fàcils de preparar i flexibles 
quant als ingredients. Podem fer-los, entre d’altres, de bou, de vedella, de xai, 
d’aus, de llegums o, fins i tot, de calamars, i afegir-hi productes de temporada com 
els bolets o les castanyes, però el que no pot faltar-hi mai és una cocció pacient. 
L’estofat estrella al nostre país és, sens dubte, el fricandó, probablement d’origen 
medieval i en què una bona picada marca la diferència.
Una especialitat de la cuina catalana molt present en els plats de cassola és la 
combinació de mar i muntanya. Entre aquestes propostes que uneixen el millor de 
dos mons, en trobem de tan apreciades com el pollastre amb escamarlans o les 
mandonguilles amb sípia. Siguin quines siguin les vostres preferències, al receptari 
tradicional i amb productes de proximitat, segur que trobeu solucions reconfor-
tants davant del fred, potser més assequibles enguany que encendre la calefacció. Activa’t: gaudeix de les activitats 

d’hivern



Lloc de trobada: Rambla Just 
Oliveres, 77 l’Hospitalet (sortida del 
metro de la L1)
Hora de trobada: 10.45 h

Hora de sortida: 11.00 h
Preu Assegurat: 12 € 
Preu acompanyant: 14 €

Castelldefels: Arquitectura de de-
fensa i budisme al Baix Llobregat                                      
Dimarts 13 desembre

Sortirem plegats cap a Castelldefels. Allà començarem amb la visita del 
Castell. Construït sobre restes ibèriques i romanes, data del segle XVI, 
encara que al segle X ja existia l’església que hi ha a l’interior. Durant 
segles, va ser utilitzat per controlar el territori i com a fortalesa de defensa.
L’any 1897, Manuel Girona va comprar i reformar el Castell. Després de 
visitar-lo, farem un tomb pel passeig marítim i dinarem. Posteriorment,  
pujarem fins el Palau Novella que, al cor del Parc Natural del Garraf, 
acull el primer monestir budista de Catalunya. Hi podrem observar les 
característiques arquitectòniques, els jardins, l’stupa i una exposició d’art 
i cultura tibetana.

L’Hospitalet de Llobregat és, avui dia, una de les ciutats més poblades 
d’Europa però la seva Vila Vella, el barri del Centre, conserva tot un ric 
patrimoni artístic i arquitectònic que us proposem descobrir: carrers 
medievals, masies reconvertides en espais culturals, antigues torres de 
defensa, casalots renaixentistes, fàbriques d’estil modernista i tot un 
munt d’històries i personatges singulars. La segona ciutat més gran de 
Catalunya, continua sent una veïna desconeguda per a la majoria de 
barcelonins, tot i estar a 5 minuts en tren des de l’estació de Sants.
La visita inclou les radioguies però els auriculars han de dur-los els 
participants.

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

L’Hospitalet, 
el veí desconegut
Divendres 2 desembre

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 09.30 h 

Preu Assegurat: 63 €
Preu acompanyant: 67 €

ACTIVA’T

MATINAL

EXCURSIÓ

Mas de Colom – Casa Borges
Visita de la vila jueva de Tàrrega
Dijous 12 gener

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

Preu Assegurat: 45 €
Preu acompanyant: 50 €

Sortida cap a Terres de Lleida, amb parada per esmorzar (no inclòs al 
preu). Un cop a Tàrrega, visitarem un nou espai, experiencial, divulgatiu 
i didàctic: Mas de Colom. Es tracta d’una antiga masia que recull les 
essències d’una empresa que conserva els valors de la terra i el territori 
i els projecta arreu del món. Tot això ho fa amb recursos immersius i 
emocionals. L’experiència culmina amb un tast d’oli d’oliva i de fruita 
seca de la mà d’un guia de la Casa Borges, que ens ajudarà a interpretar 
les seves qualitats organolèptiques.
Tot seguit, ens traslladarem al centre de Tàrrega per visitar una expo-
sició temporal al museu de la vila anomenada ‘Tragèdia al Call – Tàrrega 
1348’. L’any 1348 és una data tràgica per a la història del municipi. 
Després d’una època d’expansió econòmica i urbanística, uns anys de 
males collites i crisi econòmica propicien que creixi la tensió social i 
la confrontació religiosa. Aquesta situació esclata amb l’arribada de la 
pesta i el juliol de 1348 es produeix l’assalt al call de Tàrrega. L’exposició 
mostra l’abast de l’avalot i aspectes de la vida quotidiana de la comu-
nitat jueva truncada sobtadament. Passejarem també per l’antic Call 
Jueu tot descobrint racons i històries, com la casa reconstruïda d’Avram 
Xalom, un metge i filòsof jueu targarí. Després dinarem a un restaurant 
i gaudirem d’una estona de sobretaula.

EXCURSIÓ ESTRELLA



Lloc de trobada: Fundació Joan 
Miro (Parc de Montjuic)                                                                    
Hora trobada: 11.45 h    

Visita a la Sagrada Família                                      
Dimarts 14 febrer 

Joan Miró és un dels artistes més influents del segle xx. Tot i que va 
néixer a Barcelona, el 1893, els seus paisatge emocionals, els que 
marcaran la seva obra, són Mont-roig, París, Mallorca, els Estats Units i 
el Japó. Miró fuig de l’academicisme i no vol adscriure’s a cap moviment. 
El seu estil de formes simples i colors elementals defineix un univers 
artístic propi i les seves obres reflecteixen la seva rebel·lia i la seva 
sensibilitat pels esdeveniments polítics i socials que l’envolten. Durant 
la visita guiada, podrem contemplar i entendre què hi ha al darrere 
d’algunes de les més destacades.

Fundació Joan Miró
Divendres 27 gener

MATINAL

Hora visita: 12.00 h  
Preu Assegurat: 14 €
Preu acompanyant: 16 €

MATINAL

Lloc de trobada: carrer Marina 
(davant de las taquilles)
Hora trobada: 10.15 h (pendent 
confirmar)

Hora visita: 10.45 h (pendent 
confirmar)
Preu Assegurat: 25 €
Preu acompanyant: 30 €

Convertida avui en la icona turística més emblemàtica de Barcelona, 
la primera pedra del temple d’Antoni Gaudí va ser col·locada fa ja més 
de 140 anys. Tot i que el projecte originàriament es va encarregar a 
l’arquitecte diocesà Francisco de Paula del Villar, les divergències per 
qüestions tècniques van fer que es traspassés al geni reusenc, que li va 
donar una orientació ben diferent. Des del 1915, Gaudí va dedicar-se 
d’una manera gairebé exclusiva a la Sagrada Família, obra que significa 
la síntesi de tota la seva evolució arquitectònica.

El Majestic: L’hotel de l’Art                                    
Divendres 3 març 

MATINAL

Lloc de trobada: Hotel Majestic 
(Passeig de Gràcia, 68)
Hora trobada: 09.45 h    

Hora visita: 10.00 h  
Preu Assegurat: 15 €
Preu acompanyant: 17 €

El Majestic és conegut en alguns cercles com l’hotel de l’art. Aquest 
sobrenom se l’ha guanyat gràcies a l’interès artístic dels seus propie-
taris, que han omplert les zones comuns, els passadissos i, fins i tot, 
algunes de les habitacions amb una col·lecció excel·lent conformada 
per més de 1.000 obres de diferents estils i èpoques. Així, la visita que 
farem ens permetrà apropar-nos, entre d’altres, a les creacions d’ar-
tistes com Gonçal Peris, Antoni Tàpies, Anish Kapoor, Jaume Plensa, 
Eduardo Chillida, Antonio Saura, Richard Long o Ricard Deacon. 
Després podrem gaudir d’una copa de cava al Bar del Majestic. 

Les obres que es visiten poden variar en funció de l’operativa de l’hotel.

Igualada Medieval 
Visita a Tous                                  
Dimecres 22 febrer 

Sortida cap a la Catalunya central, amb parada en ruta per esmorzar 
(no inclòs al preu). Començarem visitant Igualada, coneguda per ser un 
centre industrial, tant pel que fa al tèxtil com sobretot per l’adoberia en 
pell. Molt abans de la creació del rec, però, la ciutat creix al voltant d’una 
cruïlla de camins. Amb la nostra visita guiada descobrirem els orígens mil-
lenaris i els principals elements patrimonials del nucli antic, on trobarem 
alguns dels portals medievals i la mota defensiva que va donar origen a la 
ciutat. Dinarem a un restaurant i després ens desplaçarem fins a la veïna 
població de Tous per descobrir secrets d’aquest poble mil·lenari recor-
rent els carrers que envolten el castell i l’església de Sant Martí.

EXCURSIÓ

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

Preu Assegurat: 57 €
Preu acompanyant: 62 €



OCI I VIATGES

Inscripcions a partir del 22 de novembre

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

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

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

Penalitzacions en cas d’anul·lació
Comunicació de l’anul·lació
• Les anul·lacions s’han de comunicar de dilluns a divendres entre les 

9 i les 14 h al 93 380 09 60. 
• Si l’anul·lació es comunica a partir de 5 dies laborables abans de la 

data de l’activitat, no hi haurà devolució de l’import que s’hagi abonat.

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

AVÍS COVID
Mutuam Activa aplica les mesures de seguretat recomanades pel 
Departament de Salut a totes les activitats.

Mesures recomenades:

• Ús de la mascareta durant tota l’activitat.
• Manteniment de la distància mínima de seguretat.
• Ús recomanable del gel hidroalcohòlic.

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

A PROP

patit una caiguda o a qui se’ls ha posat una 
pròtesi i les ajudem a trobar un sociosani-
tari o a buscar ajuts domiciliaris i a adaptar la 
llar. També venen famílies que s’adonen que 
la persona gran necessita ja una assistència 
continuada i llavors les ajudem a gestionar l’in-
grés a una residència. Un altre cas seria el de 
persones que tenen alguna malaltia crònica 
invalidant i necessiten una ajuda de confiança 
a casa. 
Quin tipus de serveis o recursos reco-
maneu? En funció del diagnòstic social, els 
proposem serveis d’atenció domiciliària com 
Mutuam a casa, residències i centres per a gent 
gran, hospitals sociosanitaris, apartaments amb 
serveis i assessorament per a l’adaptació de la 
llar o per a l’ús d’ajuts tècnics. A més, també 
ajudem les famílies amb els tràmits dels ajuts 
que preveu la Llei de la dependència.
I només els proposeu les solucions que 
ofereix el Grup Mutuam? No, en absolut. El 
que busquem és allò que, entre un gran ventall 

Què és el Servei d’Orientació Social? És 
un servei per ajudar i oferir suport a persones 
o famílies que tenen cura d’una persona gran 
o que, pels motius que sigui, es troba en una 
situació de dependència. Davant d’una realitat 
per a la qual normalment no estan preparades, 
el nostre equip les orienta perquè trobin les solu-
cions més adequades. 
Com se senten les persones quan les rebeu? 
Normalment amb força angoixa. Senten que han 
de trobar ràpid una bona solució però alhora 
desconeixen com funciona l’àmbit de l’atenció a 
la dependència. De vegades, a més, estan esgo-
tades perquè porten mesos fent de cuidadores. 
I com afronteu això des del SOS? Doncs és 
súper important escoltar-les i donar-los el suport 
emocional que necessiten. L’empatia és clau en 
el servei! Tot comença amb una conversa repo-
sada en què intentem entendre la singularitat de 
cada situació per donar-hi una resposta a mida. 
Quin tipus de situacions us trobeu? Ens 
trobem, per exemple, amb persones que han 

“El SOS és una finestreta a la qual poden picar 
les famílies sempre que tinguin una necessitat”
Tamara Koyik, responsable del Servei d’Orientació Social (SOS)  
del Grup Mutuam. 

HEM ESTAT A

d’opcions, tant públiques com privades, respon 
millor a les necessitats de la persona. Quan es 
tracta d’un servei propi té al darrera la garantia 
d’una entitat amb una experiència històrica en 
la cura de les persones, però quan recomanem 
un servei aliè és perquè nosaltres el coneixem i 
sabem que ofereix una atenció de qualitat. 
Com és  la relació amb les famílies? El procés 
d’avaluació i cerca de la solució adient dura 
tot el temps que sigui necessari i després ens 
mantenim a la seva disposició. El SOS és una 
finestreta a la qual poden picar sempre que 
tinguin una necessitat. 

Contacta amb el SOS:  
Tamara Koyik · 93 380 09 70 
tamara.koyik@mutuam.com

Ara que 
s’apropa el 
final de l’any, és 
impossible no 
mirar enrere 
per fer balanç del que hem fet i viscut els darrers mesos. 
Gràcies a Mutuam Activa, hem gaudit de grans experièn-
cies, hem fet noves amistats i no hem deixat d’alimentar les 
ganes d’aprendre.

Quines ganes de seguir descobrint les meravelles que tenim 
a prop i d’endinsar-nos en l’obra d’artistes reconeguts! 
Aquest hivern arriba carregat de propostes estimulants. Us 
esperem per compartir-les!

Sallent de 
Gállego

Sant Martí 

del Canigó


