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DESTACATS
L’estiu, amb l’arribada de les esperades vacances, és un moment ideal per descobrir els magnífics 
paisatges que tenim a només un pas de casa nostra. Catalunya és un territori de contrastos, on 
trobem des de muntanyes majestuoses fins a càlides platges de somni. No hem d’oblidar, tampoc, 
que som hereus d’un remarcable patrimoni històric i cultural que sempre val la pena visitar.
Començant pel nord del país, als Pirineus gironins podem admirar escenes naturals de gran bellesa. 
Concretament a la Cerdanya hi trobem l’estany de Malniu, d’origen glacial i envoltat d’un preciós 
bosc d’alta muntanya. Seguim a les comarques gironines, però ens desplacem al litoral per gaudir 
de la meravellosa Costa Brava. Poc queda per dir d’aquest indret, millor visitar-lo i que les seves 
cales i pobles de cases blanques, com Port de la Selva, parlin per si mateixos. El paisatge escarpat 
de la Costa Brava contrasta amb el que trobem més al sud, a les immenses platges de sorra fina de 
la Costa Daurada. A l’interior de les comarques tarragonines, trobem el Priorat, terra de vins D.O. 
i pobles amb encant. Allà hi destaca la cartoixa d’Escaladei, testimoni d’una agitada història que 
atorga a l’indret un aire singular i captivador.
Acabem el recorregut tornant als Pirineus, aquest cop a la part lleidatana. La Vall de Boí acull la 
màxima expressió del romànic català i el parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un 
dels més ben conservats del sud d’Europa, ple d’estanys, rius i cascades.
Com veieu, no cal anar gaire lluny per trobar propostes per a tots els gustos que podem gaudir pel 
nostre compte o bé amb el guiatge expert de Mutuam Activa, el servei de viatges i oci cultural per a 
sèniors del Grup Mutuam, que durant els pròxims mesos ens portarà a conèixer algunes de les joies 
que tenim a Catalunya. A punt per fer les maletes?  

Activa’t: gaudeix de l’estiu 
amb nosaltres

A prop: No jubilis la memòria

Un estiu per descobrir Catalunya

Benvolguts assegurats i assegurades de Vital Seguro, a punt d’encetar una temporada d’estiu que promet de nou temperatures ben 
càlides, us presentem la refrescant i variada programació d’activitats d’oci i cultura pels mesos que venen. Creiem que les propostes que 
hi trobareu seran del vostre gust i esperem que us engresquin a apuntar-vos-hi amb amics. Volem destacar, especialment, una escapada 
de tres dies a Navarra i al País Basc francès molt interessant, amb un programa ple d’activitats. A l’agenda, tampoc hi falten matinals per 
descobrir joies històriques i artístiques de la ciutat de Barcelona, ni excursions a destins tan captivadors com Palamós i les Terres de l’Ebre 
per passar uns dies especials lluny de la quotidianitat. El millor de tot és que sigui quina sigui la vostra elecció gaudireu del viatge i de la 
companyia.
No oblideu que teniu sempre a la vostra disposició el Servei d’Orientació Social per ajudar-vos a solucionar reptes i situacions que poden 
anar sorgint amb l’edat.



Lloc de trobada: passeig de Santa 
Madrona, 39-41, parc de Montjuïc, 
Barcelona
Com arribar: des de Plaça d’Espanya - 
Paral.lel, bus E86, E80, E70

Hora de trobada: 10.15 h
Hora de visita: 10.30 h
Preu assegurat: 12 €
Preu de l’acompanyant: 14 €

Mirador Torre Glòries: descobrir 
Barcelona amb ulls nous                           
Divendres 7 juliol

El fil de la història: Converses de 
museu. Museu Arqueològic de 
Catalunya
Dijous 15 juny

Lloc de trobada: avinguda 
Diagonal, 209, Mirador Torre 
Glòries, Barcelona.
Com arribar: metro: L1 (Glòries), 
bus: 7, H12, 192, V23 i X1 i Tram: 

T4, T5 i T6 (Ca l’Aranyó)
Hora de trobada: 10.15 h  
Hora de visita: 10.30 h
Preu assegurat: 24 €
Preu de l’acompanyant: 26 €

ACTIVA’T

MATINAL

Navarra i País Basc francès
Del 20 al 22 de juny

Lloc de trobada: estació de Sants 
(passadís central davant d’atenció 
al client d’ADIF)
Hora de trobada: 9.00 h
Hora de sortida: 9.30 h

Preu assegurat: 575 €
Preu de l’acompanyant: 675 €
Suplement individual: 120 €
Preu de l’assegurança de 
cancel·lació: 18 €

ESCAPADA

El Mirador Torre Glòries ens permet observar la ciutat de Barcelona amb 
una nova mirada i percebre el seu batec en primera persona. La visita 
guiada ens portarà primer a l’Hipermirador, a la planta -1, un espai dinàmic 
format per instal·lacions artístiques elaborades per Joan Sallas a partir de 
la recopilació de dades de la ciutat en temps real. Tot seguit, anirem a 125 
metres d’altura, a la planta 30, on gaudirem d’una panoràmica de 360º de 
Barcelona. L’activitat ens sorprendrà amb unes vistes impressionants de la 
ciutat i amb una espectacular escultura de Tomás Saraceno.

El relat de la prehistòria està ple de noms, dates i objectes quotidians 
que ens parlen de la nostra història. Després d’una visita guiada per la 
prehistòria, seguirem amb una activitat que buscarà anar a l’origen d’un 
mateix mitjançant els objectes del museu i veure que la història, igual 
que nosaltres, és canvi i evolució. Així, el museu es convertirà en un 
espai de reflexió i conversa, on els nostres objectes personals també 
seran els protagonistes i ens permetran compartir la seva història. 
Cal portar un petit objecte personal que tingui un valor especial per a 
compartir-lo amb el grup.

DIA 1: BARCELONA – 
PAMPLONA
Ens trobarem a l’hora indi-
cada a l’estació de Sants 
per a sortir amb el tren en 
direcció a Logroño. Arri-
barem i ens traslladarem 
a l’hotel per a dinar al seu 
restaurant i distribuir les habi-
tacions. Tot seguit, gaudirem 
d’una visita guiada pel centre 
històric de la ciutat de dues 
hores de durada, on veurem 
la plaça del Castillo, la catedral 
de Santa Maria la Real, l’Ajunta-
ment, el passeig de Sarasate i el 
carrer Estafeta. A continuació, hi 
haurà temps lliure per a gaudir 
de l’ambient de Logroño fins a 
l’hora de sopar a l’hotel.

DIA 2: AINHOA – ESPELETTE – AMAIUR – ELIZONDO 
Esmorzarem a l’hotel i sortirem amb l’autocar per a endinsar-nos al 
Pirineu navarrès per a creuar la frontera amb França i visitar dues belles 
poblacions: Ainhoa i Espelette. Un cop acabades les visites, tornarem a 
creuar la frontera per a dinar a un restaurant, conèixer la vall del Baztan 
i admirar els seus paisatges. Visitarem Amaiur, típica població a la qual 
accedirem pel seu peculiar arc d’entrada, i més tard, Elizondo, capital 
de la vall. Tot seguit, tornarem a Pamplona, on tindrem temps lliure fins 
a l’hora de sopar a l’hotel.

DIA 3: ARTAJONA – ESTELLA – PAMPLONA – BARCELONA 
Esmorzarem a l’hotel i sortirem per carretera en direcció a Artajona, 
el poble medieval per excel·lència del qual visitarem un dels recintes 
emmurallats més imponents de Navarra: el Cerco de Artajona. 
Complementarem l’excursió amb la visita a Estella, població propera a 
Pamplona que amaga interessants construccions medievals i religioses. 
A continuació, dinarem a un restaurant de la zona abans de traslla-
dar-nos de nou a Pamplona per a tornar amb el tren a l’estació de Sants 
de la ciutat de Barcelona.

MATINAL

• Bitllets de tren Barcelona – 

Pamplona – Barcelona

• 2 nits d’estada en habitació 

doble o individual a l’Hotel 

Maisonnave 4****

• Autocar modern i confortable 

per a realitzar la ruta i els 

trasllats detallats

• Règim de pensió completa 

(primer servei: dinar dia 1 – 

últim servei: dinar dia 3)

• Begudes incloses en els àpats 

(aigua i vi)

• Visita guiada a Pamplona i 

Artajona

• Entrades per la catedral i 

el claustre de Santa Maria la 

Real de Pamplona i el Cerco de 

Artajona

• Guia de l’agència i 

acompanyant del Grup Mutuam

• Assegurança bàsica de viatge



Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39, 
Barcelona.
Hora de trobada: 7.30 h

Viure el Modernisme: quan 
Barcelona era Can Fanga                         
Divendres 15 de setembre 

L’essència de l’Ebre a bord d’un llagut
Dimecres 12 de juliol

MATINAL

Preu assegurat: 55 €
Preu de l’acompanyant: 62 €
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EXCURSIÓ ESTRELLA

Lloc de trobada: carrer Casp, 
25-27, Església dels Jesuïtes, 
Barcelona.
Hora de trobada: 10.00 h 

Hora de visita: 10.15 h
Preu assegurat: 15 €
Preu de l’acompanyant: 18 €

Descobrint les bugaderes d’Horta i 
molt més                              
Dimecres 27 setembre 

MATINAL

Lloc de trobada: plaça d’Eivissa, 
Barcelona
Hora de trobada: 10.45 h

Hora de visita: 11.00 h
Preu assegurat: 15 €
Preu de l’acompanyant: 18 €

Palamós, l’amor al mar                   
Dimecres 20 de setembre

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

Preu assegurat: 69 €
Preu de l’acompanyant: 74 €

Sortirem de la nostra parada habitual en direcció a les Terres de l’Ebre i 
durant el trajecte farem una breu parada per a esmorzar (no inclòs en el 
preu). Un cop a Ascó, embarcarem al llagut Lo Roget, una rèplica de les 
embarcacions tradicionals emprades durant segles a la vall de l’Ebre. A 
bord del llagut, farem un recorregut que ens portarà fins al Pas de l’Ase 
i l’embarcador de Vinebre. Un cop a terra ferma, anirem fins al restau-
rant on ens esperaran per dinar. Havent dinat, aprofitarem una estona 
de temps lliure per a passejar i visitar Ascó, població d’important passat 
morisc i medieval del qual encara es conserven vestigis.

Enguany, commemorarem el centenari de la mort de Lluís Domènech 
i Montaner, un dels pares del Modernisme a casa nostra, descobrint el 
llegat d’aquest arquitecte a diferents llocs de Catalunya (Barcelona, Reus 
i Maresme). A Barcelona, farem una ruta per l’Eixample, on coneixerem 
algunes de les seves obres, com la Casa Lamadrid i la Casa Thomas, 
espais singulars com la Torre de les Aigües i els mercats i les esglésies 
que van ser traslladades des de Ciutat Vella per a donar vida al nou barri. 
Cal portar auriculars per a connectar-los a les radioguies.
* Dificultat baixa.

Farem una visita guiada de dues hores de durada pel cor d’Horta, que 
amaga sorprenents històries de la petita burgesia i d’un gran prole-
tariat. Al carrer Aiguafreda, amb pous, safaretjos i bugaderes, desco-
brirem en primera persona el lloc on les dones de bon matí rentaven 
la roba per a les famílies de classe alta de la ciutat de Barcelona. En 
definitiva, gaudirem d’una sortida pensada per a les persones amants 
de les tradicions que fan història i fan barri.
* Dificultat baixa.

Sortirem en direcció a la Costa Brava i durant el viatge farem una breu 
parada per a esmorzar (no inclòs en el preu). Arribarem a Palamós per 
visitar el Museu de la Pesca, on, a través d’un audiovisual i d’un recorregut 
per cinc àmbits museístics, descobrirem diferents aspectes d’aquest ofici 
i dels seus orígens mil·lenaris. Un cop finalitzada la visita i després d’una 
estona de temps lliure, anirem fins al restaurant on ens esperaran per 
a dinar. Després de dinar, visitarem la subhasta del peix per conèixer 
en directe el seu funcionament, una forma de compravenda amb segles 
d’història. A l’hora indicada, tornarem cap a Barcelona.

EXCURSIÓ
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OCI I VIATGES

Què cal fer per a inscriure-s’hi?

1. Reservar les activitats:
• Telefònicament al 93 380 09 60
• Per correu electrònic a mutuamactiva@mutuam.com 
Un cop confirmada la reserva, abonar l’import amb una 
transferència a: 

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

A PROP

HEM ESTAT A

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

Durant el darrer trimestre, 
hem continuat gaudint 
d’engrescadores activitats a 
la ciutat de Barcelona. Per 
exemple, vam visitar l’Hotel 
Majestic i la basílica catòlica 
de la Sagrada Família, dues 
propostes que desprenien 
elegància, distinció i magnifi-
cència. Ara, tornem amb les 
piles ben carregades i amb 
moltes ganes d’iniciar un nou 
cicle d’activitats, on poder 
viure noves experiències. Estem preparats i preparades per a 
les noves propostes que ens ha programat el Grup Mutuam. 
I tu, t’hi apuntes?

Hotel 
Majestic

Sagrada 
Família

Caldrà indicar el nom de les persones inscrites i el nom de la 
matinal, excursió o viatge triats.

En el cas d’apuntar-se a un viatge, s’abonarà el 30% de l’import 
en el moment de fer la reserva i la resta un mes abans de la 
sortida. Per a la resta d’activitats, cal abonar-ne la totalitat en fer 
la reserva.

Les places i els seients seran assignats per ordre d’inscripció.

El Grup Mutuam es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no 
s’arriba a un mínim de 25 places reservades.

tics de Barcelona, 
Clínicum i Vital Seguro. 
Així, en el marc de la 
col·laboració entre el 
Grup Mutuam i Vital 
Seguro, fem extensiva 
la invitació a totes les persones assegurades 
que vulguin formar part d’aquest campionat. 
Si ets aficionat o aficionada al dòmino et 
convidem a apuntar-te a la fase classifi-
catòria que tindrà lloc el dijous 8 de juny als 
Apartaments Mutuam Collserola. En aquesta 
jornada podràs posar a prova les teves habi-
litats i competir contra les persones residents 
als apartaments, col·legiats, socis i mutualistes 
d’altres entitats. Alhora, gaudiràs d’un gran 
ambient ple d’emoció i complicitat.
D’aquesta fase classificatòria, les parelles que 
se’n proclamin guanyadores s’enfrontaran a la 
Gran Final, que se celebrarà el 5 de juliol 
a l’Auditori AXA de l’Illa Diagonal, i jugaran 

Després de tres anys d’aturada a causa de la 
pandèmia, el ‘No jubilis la memòria’ torna amb 
més força que mai. El campionat de dòmino 
del Grup Mutuam té l’objectiu de consci-
enciar, tant als sèniors com a la societat, 
sobre la importància de prevenir la pèrdua 
de memòria. En aquest sentit, l’elecció del 
clàssic i popular joc no és casual. El dòmino 
a banda de fer-nos passar una bona estona, 
afavoreix l’exercici cognitiu i treballa habi-
litats com l’atenció, l’estratègia, l’anàlisi i, per 
descomptat, la memòria. A més, com que al 
“No jubilis” el campionat es fa per parelles, 
també es potencia el treball en equip.
La participació en el certamen està oberta a 
prop de mil persones de la ciutat, com els 
sèniors dels espais de l’Ajuntament de Barce-
lona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra social 
la Caixa, dels centres de Grup Mutuam i d’altres 
institucions com el Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona, el Col·legi Oficial de Farmacèu-

Torna el ‘No jubilis la memòria’,  
el campionat de dòmino dels 
sèniors de Barcelona

contra els altres guanyadors de diferents 
espais i casals de Barcelona. 
Amb més de 15 anys de recorregut, el “No 
jubilis la memòria” és un esdeveniment inelu-
dible pels amants del dòmino. Si t’agrada 
aquest joc, no t’ho pots perdre! 

Si vols participar en el Campionat de 
Dòmino, inscriu-te fins al 31 de maig 
contactant amb:

Paula Navarro
Tel. 93 247 94 40 ext. 5081 / 628 38 00 27
paula.navarro@mutuam.com
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Penalitzacions en cas d’anul·lació
• Matinals i excursions: les anul·lacions s’han de comunicar al telè-

fon 93 380 09 60 o a l’adreça mutuamactiva@mutuam.com.  
Si l’avís es fa a partir de 5 dies laborables abans de la data de l’acti-
vitat, no es retornarà l’import abonat. 

• Viatges nacionals i internacionals: cal llegir les condicions des-
crites en el contracte entre la persona usuària i Integración de 
Viajes S.A. – CICMA1778


