Ens ha deixat una gran persona:
valenta i jovial.
La mort sobtada de l’Agustí Montal, el passat dia 22 de març, ens ha omplert a
molts d’un sentiment de tristesa, però també d’afecte i agraïment.
L’Agustí Montal i Costa va ser director general de Mutuam del 1986 al 2004 i
president del 2004 al 2016. Trenta anys com a principal impulsor de l’entitat,
amb moments molt complicats que ell va saber superar, reinventant el “Montepío Textil de Enfermedades” i convertint-lo en un grup modern d’empreses de
serveis sanitaris i socials. Feia la feina amb un somriure que aflorava amb facilitat
als seus llavis, com indicador d’un caràcter optimista, que irradiava vitalitat, empatia
i cordialitat. I aquestes qualitats tenen més valor que mai quan afloren en moments
difícils. Ell les exercia especialment en aquests moments, amb el seu generós sentit
de l’humor.Com que també era un home compromès amb el que feia, moltes
entitats com el Barça, La Caixa, el Cercle d’Economia, la UOC, l’Enciclopèdia
Catalana, Fira de Barcelona, Federació Catalana de Mutualitats, La Unió, AITPA i
Fundació Prevent, entre d’altres, varen voler que formés part dels seus òrgans
rectors. A tots ells va aportar coneixement, un sentit positivista de la vida i un
afany de consens. Amb dots naturals de lideratge, ha estat una personalitat
catalana exemple d’estima pel país, la seva gent i les seves institucions. La vessant més coneguda públicament ha estat la de president del Barça durant vuit
anys. Sota el seu mandat es va fitxar l’emblemàtic Johan Cruyff i es va difondre el
concepte “Més que un club”, en una època marcada per una dictadura que amb
prou feines tolerava el fet de donar mostres d’identitat catalana en cap àmbit.
Tampoc en l’esportiu. Agustí Montal és una d’aquelles persones que deixen petjada i ens donen confiança en el nostre futur col·lectiu. Amb aquestes paraules,
volem retre reconeixement i homenatge a la seva figura.
www.mutuamblog.com
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Servei d’Orientació Social: les nostres professionals t’escolten.
Truca’ns i explica’ns el teu cas: 902 555 667
Sabem que amb l’edat poden sorgir situacions
amb dificultats que cal anar superant:
• Si tens una persona dependent al teu càrrec
• Si necessites ajuda de confiança a casa
• Si després d’una intervenció quirúrgica necessites
fer una convalescència
• Si vols que t’informem i t’ajudem en la tramitació
de la Llei de la dependència i altres ajuts públics...
Pel fet de ser mutualista del Servei Gent Gran disposes
d’un Servei d’Orientació Social pensat per ajudar-te a
resoldre situacions com aquestes. Truca’ns i t’escoltarem i
assessorarem per trobar la solució, pública o privada, que
millor s’adapti a la teva situació personal i familiar. Coneixem
totes les residències i supervisem els serveis abans de
recomanar-los. A més, pel fet de ser mutualista, gaudiràs de
descomptes en la contractació.

Serveis d’ajuda domiciliària
(empresa amb professionals especialitzats):
• Serveis d’atenció a la persona: higiene personal, cures, mob
ilitzacions, acompanyaments, servei domèstic, fisioteràpia,
podologia, perruqueria...
• Serveis d’atenció a l’entorn: neteja de la llar, preparació d’àpats,
neteja i cura de la roba, compres...

Recursos residencials:

En Francesc, amb 82 anys, vivia sol i era una
persona molt autònoma. Tot va canviar sobtadament quan va patir una crisi de la malaltia mental que arrossegava des de feia anys
que faria que necessités ajut les 24 hores
del dia. La Núria, la seva única filla, treballava i no podia oferir-li aquesta atenció.
Una tieta li va recomanar que es posés en
contacte amb el Servei d’Orientació Social
(SOS) de Mutuam. Des d’aquest servei, i
d’acord amb les necessitats del seu pare, li
van recomanar que contractés ‘Mutuam a
casa’, un servei d’atenció a domicili. “Vam
provar amb diverses persones i ens van
proporcionar una auxiliar amb qui vam
estar molt contents”, recorda la Núria.
Tot i que ella era conscient que a la llarga aquest suport no seria suficient, va ser
un xoc de la medicació que provocaria la
paràlisi del seu pare el que va precipitar que

Des dels nostres orígens, l’ètica ha guiat l’actuació de Mutuam. Per això, vam crear els Espais
de Reflexió Ètica en els diferents centres i serveis i el Comitè d’Ètica Assistencial del grup, un
comitè interdisciplinari al qual poden recórrer tant els professionals com els usuaris i les seves
famílies per rebre suport i assessorament en cas de tenir un conflicte ètic.
El Comitè també té com a missió elaborar protocols i pautes d’actuació que contribueixin a
marcar un estil ètic propi centrat en l’atenció integral a la persona. En aquest sentit, ha elaborat
i presentat recentment un protocol d’intimitat que ajudarà els professionals a fer efectiu en la
seva pràctica diària aquest dret dels pacients.

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

“Ningú em va orientar sobre residències
que s’adaptessin al problema del meu
pare fins que vaig parlar amb Mutuam”

Núria Cànevas amb Eva Palazón, coordinadora del
Servei d’Orientació Social

El Comitè d’Ètica de Mutuam,
garantia dels nostres valors

NÚRIA CÀNEVAS. 52 ANYS
optés per un ingrés residencial. “Em vaig
sentir alleujada quan va ser ell mateix
qui va reconèixer que ja no podia estar
sol”, admet.

“Vam provar amb diverses
persones i ens van
proporcionar una auxiliar
amb qui vam estar molt
contents”
Explica com va buscar orientació en altres recursos i es lamenta del poc èxit que va tenir:
“Ningú no em va saber recomanar un centre que fos adequat per al problema específic del meu pare fins que vaig parlar de
nou amb el SOS de Mutuam”. Després de
visitar diverses residències, el Francesc va ingressar a una de les que els havien recomanat.

“Estàvem contents amb el centre, però estava massa lluny i necessitava molt temps
per visitar-lo”, explica. Llavors, li van recomanar una altra residència més cèntrica on ingressar el seu pare, que els permet sortir a
passejar per la ciutat. La Núria no pot amagar la satisfacció: “Hem guanyat molt en
qualitat de vida. Ell està controlat i més
tranquil, i li han pogut retirar bona part
de la medicació”.
Agraeix a les professionals de Mutuam que
l’ajudessin a discernir allò en què s’havia de
fixar d’acord amb les característiques del
seu pare: necessitava un centre amb servei
psiquiàtric, còmode, alegre, relativament
ampli i on hi hagués gent amb qui es pogués
relacionar, ja que cognitivament està perfecte. “Hi ha molt per fer en l’atenció a la
gent gran i, encara més, en la del malalt
mental”, reclama la Núria.

Mutuam torna a apostar pel dòmino
i el country per cuidar la memòria
La Fundació Mutuam Conviure prepara les dues competicions que integren
la 13a Jornada “No jubilis la memòria”: la Champions Dòmino Mutuam
i el Dancing Country Mutuam. La Gran Final se celebrarà el 13 de juny a
l’Auditori AXA (Illa Diagonal) i finalitzarà amb un lunch. Aquesta iniciativa pretén
conscienciar sobre la importància de la prevenció de la pèrdua de les capacitats cognitives, entre elles, la memòria. Ja durant la fase de preparació es fa
efectiu un dels objectius de la Fundació: la promoció d’activitats orientades
a l’envelliment saludable i a l’endarreriment de la discapacitat i la dependència de les persones grans. En l’edició anterior, van participar més de
1.600 jugadors de dòmino i més de 1.200 ballarins.
Els casals i centres cívics que participen en la Champions Dòmino porten
a terme a les seves instal·lacions les fases classificatòries. D’aquestes lligues
internes, en surten les parelles que competiran en la Gran Final. Aquest joc
activa les funcions cognitives de l’atenció, la memòria i la planificació de l’estratègia, a més de potenciar la socialització.
Pel que fa al Dancing Country, cada grup dels diferents casals o entitats prepara una coreografia de màxim dos minuts de durada. Aquesta és valorada
pel jurat de Mutuam, que n’escull els cinc que passen a la Gran Final. Coordinació, concentració, memorització de passes, ritme musical i treball en equip
són alguns dels ingredients que fan del ball en línia una de les opcions més
complertes per prevenir la pèrdua de les funcions cognitives.
Les persones que s’animin a participar al “No jubilis la memòria” poden trucar
al 902 555 667 per fer la inscripció.

Els Premis de recerca,
compromís de la Fundació
Mutuam Conviure amb la
millora en gerontologia
Un grup de professionals dels equips EAPS (Equips d’Atenció Psicosocial) de Mutuam, coordinat per la psicòloga Eva
Rodríguez, ha presentat els resultats d’una investigació sobre
les variables psicològiques que modulen l’adaptació al final
de la vida dels pacients crònics avançats. El projecte, que s’ha
desenvolupat durant el 2016, ha estat possible gràcies a la
dotació de 6.000 euros que va rebre en l’edició de 2015 dels
Premis de recerca de la Fundació Mutuam Conviure.
D’acord amb l’objectiu fundacional de promoure la recerca i
la millora en la pràctica clínica en l’àmbit de la gerontologia
i l’atenció sociosanitària, des de l’any 2001, la Fundació premia, en dues categories diferenciades, tant projectes portats a terme en centres i serveis de Mutuam com iniciatives
d’equips externs. En la 16a edició, un premi es va atorgar a
l’equip d’investigadors dels EAP Dreta de l’Eixample, Sardenya
i Sagrada Família i de l’Institut de Recerca Biomèdica de l’Hospital de Sant Pau i l’altre, a la Unitat de Valoració Geriàtrica
Integral de Mutuam de Barcelona i Girona. Donada la qualitat
dels treballs presentats en aquesta darrera edició, el jurat va
decidir atorgar un accèssit en la categoria de projectes interns
a l’equip de la Residència Vila-seca.

ACTIVA’T
Porto i nord
de Portugal

Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora de presentació: pendent
Preu Servei Gent Gran: 1.080€

Preu acompanyant: 1.180€
Suplement individual: 215€
Assegurança de cancel·lació: 24€

3-7 JULIOL

Recinte modernista de Sant Pau
Divendres 2 JUNY

Ruta Masó per Girona
(Palau Salieti i la Casa Masó)
Dimecres 7 JUNY

©OK Apartment

Visitant el Recinte Modernista gaudireu de l’obra més important de
Lluís Domènech i Montaner, un dels arquitectes més significatius del
modernisme català, i del resultat d’un dels processos de rehabilitació
més destacats dels últims anys.
L’espai expositiu del Pavelló de Sant Salvador permet viatjar per la història de la medicina a Barcelona i per la trajectòria d’una de les institucions sanitàries més antigues d’Europa: des del primer hospital unificat al Raval l’any 1401, el de la Santa Creu, fins al segle XXI.
Lloc de trobada: Hospital de
Sant Pau (carrer St. Antoni
Maria Claret amb
Independència)

Dia 1. BARCELONA / PORTO

Vol amb destinació Porto. Arribada i trasllat al
centre de la ciutat per instal·lar-nos a l’hotel.
Dinar i sortida per tenir un primer contacte
amb la ciutat. Caminant pel centre històric de
Porto descobrirem, entre d’altres, el barri més
conegut de la ciutat: Ribeira. Les velles cases
amb façanes de colors encara ens recorden
els pescadors i mariners que durant molts
anys hi van viure. Caminarem pel carrer comercial Santa Catarina i visitarem l’estació de
tren de Sao Bento. Passejarem pel mercat de
Bolhao, el Palau de la Borsa i l’església de Sant
Francesc. Tornada a l’hotel.

Dia 2. PORTO

Sortida a peu acompanyats d’un guia local per continuar descobrint els encants
d’aquesta ciutat plena de contrastos. Farem
una ruta a peu pel centre històric que ens
permetrà conèixer indrets com la Fortalesa
de Castelo do Queijo, la de Sant Joan Baptista i el centre, considerat Patrimoni Mundial
per la UNESCO. Coneixerem la Catedral, un
dels més bells miradors sobre la ciutat, el riu
i els seus ponts.
Dinarem en un restaurant i, a la tarda, gaudirem de les belles panoràmiques que ofe-

reixen tant el centre històric de Porto com
Vila Nova de Gaia, barri on es troben les
famoses bodegues de vi de Porto. Aquesta
vegada ho farem a bord d’un “Rabelo”, una
embarcació típica. Tornada al port de Ribeira
i temps lliure fins a l’hora de sopar a l’hotel.

Dia 3. GUIMARAES / BRAGA

Sortida amb direcció a Guimaraes. Visitarem
el Castell medieval dels Ducs de Portugal, la
capella annexa de Sant Epíleg i també un dels
més famosos palaus del país, el dels Ducs de
Bragança. Passejarem pels carrers del centre
històric de la ciutat abans de dinar. A la tarda, anirem fins a Braga, la ciutat més antiga
de Portugal i un dels bastions cristians més
importants d’Europa durant l’època medieval. Gràcies a les peregrinacions religioses
als santuaris de Bom Jesus i Senhora do Sameiro, encara conserva aquesta essència de
ciutat religiosa, rica en arquitectura i amb un
ambient històric que ens envolta a cada pas.
Acabada la visita, tornada a Porto i temps lliure fins a l’hora de sopar.

Dia 4. VALL DEL DUERO
Sortida amb direcció a la Vall del Duero, un
dels més bells paisatges del món, on l’home
va saber lluitar contra la inclinació del terreny

plantant vinyes amb un pendent molt pronunciat. Visitarem la vila d’Amarante, petita
i pintoresca ciutat medieval considerada
porta d’entrada a la vall i formada per construccions amb balconades de fusta i reixes
de ferro forjat. A continuació visitarem Vila
Real, una petita ciutat amb nombroses cases
patrícies dels segles XVI al XVIII.

Hora de trobada: 10.45h
Hora de visita: 11.00h
Preu Servei Gent Gran: 12€
Preu acompanyant: 14€

Casa de les Punxes
Dimecres 21 JUNY

Sortida cap a Girona i inici d’una interessant visita guiada al voltant de
la figura de l’arquitecte gironí Rafael Masó. Començarem visitant un dels
grans desconeguts de Girona: el Palau Salieti, un palauet situat al cor
del barri jueu del Call de Girona. Complementarem el matí amb la visita
de la Casa Masó, on va viure aquest magnífic arquitecte gironí i avui
dia convertida en casa-museu. Després ens desplaçarem a peu fins al
restaurant on dinarem i, havent dinat, gaudirem de temps lliure per passejar pels carrers del barri antic de Girona.
Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39
Hora: 08.00h

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

La Barcelona romànica
Divendres 21 JULIOL

Dinarem en un restaurant al cor de la Vall i a
la tarda anirem a Mateus, població envoltada
de castanyers i vinyes, on visitarem la Finca
Mateus, un bell palau envoltat d’un impressionant jardí artístic.
Tornarem a Porto per continuar gaudint de
l’ambient dels seus animats carrers i terrasses.
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A través d’un recorregut apassionant, descobrirem el context de l’alta
edat mitjana a la ciutat de Barcelona. Visitarem alguns dels singulars
espais amagats que encara ens resten d’aquella època. Els monestirs
de Sant Pau del Camp, Sant Pere de les Puelles, la capella de Bernat
Marcús o Santa Llúcia seran els nostres escenaris.

Dia 5. PORTO / BARCELONA

Sortida per dedicar l’últim matí del viatge
a la visita d’un dels elements gastronòmics
i culturals més arrelats a la ciutat: el vi de
Porto. Ens traslladarem fins a la zona de Vila
Nova de Gaia per visitar una de les històriques bodegues on es finalitzava l’elaboració
del vi. Al migdia, anirem fins a la població
costanera de Matosinhos on dinarem en un
restaurant i gaudirem de temps lliure per
passejar pel seu bell passeig marítim abans
d’anar fins a l’aeroport de la ciutat.

©Oh-Barcelona.com

Declarada monument històric d’interès nacional el 1976, la Casa de les
Punxes és actualment un dels edificis més emblemàtics de Barcelona.
Va ser construïda per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch a petició de
la família Terradas; es troba ubicada en plena ruta modernista. Coneixereu en primera persona la història de la casa, els seus racons i els
secrets que s’hi amaguen.
Lloc de trobada: Av. Diagonal, 420 Preu Servei Gent Gran: 17€
Preu acompanyant: 19€
Hora de trobada: 10.45h
Hora de visita: 11.00h

Barcelona es va veure fortament influïda per l’impacte del procés de
feudalització i pel creixent comerç marítim, i va mantenir i enfortir el
seu paper de centre polític, religiós i comercial. Del llegat romànic de
la nostra Barcelona ens queden alguns edificis amagats entre la magnificència del gòtic. Descobrireu els indrets i les històries de la nostra
ciutat en el llarg període de l’alta edat mitjana.
Lloc de trobada: Jardins de Sant Pau Hora de visita: 11.00h
del Camp (carrer de Sant Pau, 101) Preu Servei Gent Gran: 14€
Preu acompanyant: 16€
Hora de trobada: 10.45h

Alcover. Prehistòria,
Renaixement i Modernitat
Dijous 13 JULIOL

Jardins històrics.
El Viver i el Museu del Càntir

Taller. 2n Nivell
de Memòria vivencial

Ruta cap a Argentona, per visitar els Jardins del Viver. L’origen d’aquesta
finca és d’ús agrícola, amb una capella romànica que s’ha conservat fins
a l’actualitat. A principis del segle XIX, la família Rumeu l’adquireix i encarrega l’enjardinament dels seus camps als paisatgistes catalans més
importants. Acompanyats d’un guia, visitarem els jardins i descobrirem
estanys, dolls d’aigua i l’interior de la capella romànica. Sense moure’ns
d’Argentona, visitarem el Museu del Càntir, una interessant col·lecció
que recull i preserva diferents tipus d’atuells d’aigua. Finalitzades les visites, dinarem en un restaurant. Després de dinar anirem a Mataró per
passejar pel centre històric i visitar la Nau Gaudí, la primera obra d’Antoni Gaudí, construïda l’any 1883.

A mesura que ens fem grans, la memòria ens pot començar a fallar,
però no us espanteu, 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 6 sessions de 2 hores en
6 setmanes consecutives. Es faran 5 sessions a l’aula i 1 sessió en
un equipament cultural on “viurem l’experiència” de recordar participant personalment en les seves activitats. Truqueu al 902 444 622 per
demanar més informació o per reservar la vostra plaça. Els grups són
reduïts i les places limitades.

Dijous 7 SETEMBRE

26 SETEMBRE - 25 OCTUBRE

8a Champions
Dòmino Mutuam
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Lloc de trobada: Ausiàs Marc, 39 Preu Servei Gent Gran: 35€
Hora de presentació: 08.00h Preu acompanyant: 40€

Monestir medieval
i la capella de Sant Miquel

Ruta per carretera, amb parada per esmorzar, fins a arribar a Alcover.
Començarem amb la visita a peu per la població, un recorregut pel
nucli antic que parteix de l’època medieval per endinsar-nos de ple en
el Renaixement, moment d’esplendor dels alcoverencs palès en el ric
llegat arquitectònic, tant d’edificis civils com religiosos construïts els
segles XVI i XVII. Continuarem amb la vista a Ca Batistó, on farem un
recorregut per la vida íntima d’una família burgesa dels segles XIX i XX.
Cada estança ens descobrirà un moment clau en els inicis de la modernitat: els nous aparells i instruments de música mecànica, els canvis
en la il·luminació, les noves sales de bany, la cuina econòmica, la dona
burgesa en el nou context social...
Després visitarem el Museu d’Alcover on, a més de les exposicions
temporals, trobem una de les millors col·leccions de fòssils del país,
tots ells trobats a la vila en diferents excavacions i alguns d’ells d’estranya raresa.
Acabat el matí ens traslladarem per carretera fins al restaurant on dinarem. Després, anirem fins al centre històric de Valls per passejar pels
seus carrers comercials i descobrir, entre altres, la plaça del Blat, famosa
per les jornades castelleres, i el campanar més alt de Catalunya.

Activitat de més d’un dia

Lloc de trobada: Apartaments
Tel. d’inscripcions: 902 555 667
Collserola (Pg. Vall d’Hebron, 159- 169) Preu: gratuït

MUTUAM ACTIVA

El Servei de Gent Gran prepara les sortides especialment per als seus mutualistes

Divendres 15 SETEMBRE

©Jordi Domènech i Arnau

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

Lloc de trobada: Centre Collserola Preu Servei Gent Gran: 50€
Preu acompanyant: 70€
(Passeig Vall d’Hebron, 169)
Hora del taller: 11.00h - 13.00h

Des de Mutuam tornem a organitzar el campionat de dòmino més
gran entre la gent gran de Barcelona. Animeu-vos-hi i engresqueu a
tots els aficionats al dòmino a participar-hi! Truqueu i inscriviu-vos gratuïtament a la fase classificatòria. Les parelles guanyadores passaran
a la gran final on es lliuraran trofeus i un viatge per als guanyadors.

Preu Servei Gent Gran: 47€
Preu acompanyant: 52€
Activitat matinal

Telèfon d’informació d’activitats i viatges: 902 444 622 / Organització tècnica: Central de Viajes S.A. - GC - 11MD
Què haig de fer per inscriure’m?

Penalitzacions en cas d’anul·lació:

1. Fer la reserva de les activitats:

Comunicació de l’anul·lació
• En cas d’anul·lació s’ha de comunicar de dilluns a divendres en horari
d’oficina (de 9 a 14h) al 902 444 622
• 11 dies feiners* abans de la data de sortida.
• Entre 6 i 10 dies feiners* abans de la data de sortida.
• A partir de 5 dies feiners* abans de la data de sortida.

• Presencialment al c/ Ausiàs Marc, 39 el dia de les Inscripcions
• Telefònicament al 902 444 622
2. Abonar l’import de les sortides fent una transferència als
següents comptes de La Caixa segons la tipologia de l’activitat:
Visita dedicada als primers temps del monestir, en què s’explica el projecte de fundació de la reina vídua Elisenda de Montcada. El recorregut
teixeix una interpretació sobre com era el monestir dels primers temps,
trencant tòpics sobre la construcció de l’edifici, presentant les obres
d’art principals d’aquest període i aportant llum a la vida de la comunitat
en època medieval. Durant la visita es para especial atenció a la capella
de Sant Miquel, obra cabdal del gòtic català en procés de restauració,
per tal de conèixer-ne la història, l’estat de conservació i les actuacions
que s’hi han dut a terme fins ara, així com el projecte de futur.
Hora de visita: 11.00h
Lloc de trobada: Monestir de
Pedralbes (Baixada del Monestir, 9) Preu Servei Gent Gran: 13€
Preu acompanyant: 16€
Hora de trobada: 10.45h

Activitat de dia complet

Activitat estrella

Taller

· CIRCUITS I EXCURSIONS
IBAN ES11 2100 8631 9102 0005 5513
· MATINALS O TALLERS
IBAN ES64 2100 8635 7402 0002 2600
En cas d’un circuit, s’ha d’abonar un 25% del seu import. Per a la resta
d’activitats, cal abonar-ne la seva totalitat.

Percentatge de penalització
• 5% de l’import total (es retorna un 95%)
• 25% de l’import total (es retorna un 75%).
• 100% de l’import total (NO HI HA DRET A DEVOLUCIÓ).
*Feiners: de dilluns a divendres.
Dissabte, per al Servei Gen Gran, és FESTIU.

Confirmació i lloc de seient:

Inscripcions presencials: dilluns 22 de maig
a Ausiàs Marc, 39, de 09.00 a 13.45 h.

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).

A partir d’aquest dia es poden fer
inscripcions per telèfon trucant al:

902 444 622

HEM ESTAT A

Els amics de Mutuam Activa
no volen deixar cap racó sense
explorar! Seria complicat
escollir entre les monumentals
ciutats de Berlín o Cracòvia, els
tan imponents paisatges dels
Castells de Loira, la lluminositat
del mar a Croàcia, un creuer per
Nàpols o un passeig sobre una
gòndola veneciana. I tampoc
cal anar molt lluny, ho vam
poder comprovar visitant la
increïble zona del Pallars
Sobirà, recorrent en 4x4 els
voltants del Castell de Sant
Ferran o passejant per la
Plaça Reial de Barcelona.

