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NOTA	DE	PREMSA	

 

Grup Mimara dona 15 cadires de rodes per a persones amb 
discapacitat a la Fundació PortAventura 
Tarragona, 19 de novembre de 2020.- Grup Mimara ha volgut donar un exemple de 
solidaritat i responsabilitat en temps difícils i ha donat 15 cadires de rodes per a 
persones amb discapacitat a la Fundació PortAventura, valorades en 240€ per cada 
cadira nova. A través d’un acord entre les dues entitats, el grup empresarial, que 
gestiona cinc residències i una bugaderia industrial a la província de Tarragona, 
realitza aquest donació amb la finalitat que els visitants amb algun tipus de 
discapacitat puguin accedir al parc temàtic. 

A l’acte de donació, que s’ha dut a terme al Dreams Village de PortAventura, han 
assistit el soci fundador del grup empresarial, Miguel Márquez, i el president de la 
Fundació PA, Ramon Marsal. Aquesta acció s’emmarca en la política de 
Responsabilitat Social Corporativa de Grup Mimara, dirigida a treballar el seu 
compromís social, ambienta i de governança. 

 



Sobre Grup Mimara 
Al llarg dels seus més de 20 anys d’experiència, Grup Mimara s’ha especialitzat en crear noves llars per a persones 
grans i també d’atenció a persones amb trastorn mental sever. La missió del grup és garantir i millorar la qualitat de 
vida de les persones mitjançant un servei individualitzat que s’adapta a les necessitats físiques, socials i emocionals 
dels seus col·lectius i de la seva comunitat, comptant amb el millor equip especialitzat, multidisciplinar i vocacional del 
sector. 
Amb cinc residències ubicades a diferents municipis de la província de Tarragona (El Creixell, Valls, El Pla de Santa 
Maria, Fontscaldes i Els Pallaresos) i una bugaderia industrial que dona servei a les residències i també a clients 
externs, Grup Mimara s’alça com a referent a nivell assistencial i social en la cura de les persones, buscant el seu 
benestar i el del seu entorn, on prevalgui la qualitat humana, l’excel·lència i el seu compromís de contribució a una 
societat més justa, diversa i sostenible. 
 
www.grupomimara.com 
 
Sobre Fundació PortAventura 
Som una fundació sense ànim de lucre que treballa per aconseguir la integració en la societat de col·lectius en 
risc d'exclusió social, amb especial atenció als infants i joves. 
La Fundació PortAventura és el resultat de més de 20 anys que PortAventura ha dedicat a la Responsabilitat 
Corporativa en els àmbits de recursos humans, medi ambient i suport a ONG’s i hospitals. 
En tot aquest temps, PortAventura ha apostat per integrar en la seva plantilla a treballadors amb discapacitat. A més, la 
seva preocupació pel medi ambient ha estat una constant, reflectida en l'impuls a la implantació de sistemes de gestió 
ambiental, al respecte per la biodiversitat, conservació del paisatge i l'aprofitament i gestió responsable dels recursos 
naturals. 
El nostre objectiu és contribuir al benestar de la societat, a la millora de la qualitat de vida d'aquests col·lectius i ajudar 
en la millora de l'estat psicològic i emocional a través de l'oci i la reunificació familiar. L'ajuda de la Fundació 
PortAventura per aquests col·lectius es materialitza mitjançant el projecte PortAventura Dreams Village, la donació de 
recursos i el suport per desenvolupar diferents programes solidaris, com jornades d'accessibilitat a l'oci, esdeveniments 
de sensibilització de la societat i campanyes de recaptació de fons. 
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