
 

 

COMUNICAT 

 

Els Pallaresos, 31 de desembre de 2020 

Com ja us vam informar, avui és el darrer dia que Grup Mimara està al 
capdavant de la direcció i gestió de la Residència NostraLlar, dels Pallaresos, 
tal com es va establir en les negociacions inicials.  
 
El dia 1 d’agost, quan vam iniciar aquest desafiament, ens vam trobar amb una 
situació molt complicada dintre del centre a causa dels estralls que la Covid-9 
havia fet entre usuaris i professionals. Les inquietuds i inseguretats per part de 
residents i famílies eren moltes i justificades, però l’experiència de l’equip 
professional de Grup Mimara i la constant formació sobre la pandèmia que 
s’havia realitzat des de l’inici d’aquesta ens van permetre dissipar aquests 
dubtes, crear una metodologia de treball centrada en atendre els usuaris i 
aconseguir un mínim de normalitat tot i les circumstàncies que estàvem vivint. 
Durant tot aquest temps, l’atenció i l’estima cap als residents ha estat la nostra 
prioritat, igual que ho ha estat també mantenir-vos informats del que succeïa en 
cada moment dintre de la residència. 
 
Estem satisfets de la nostra feina i els fets confirmen que hem dut a terme una 
bona gestió del centre. De fet, les paraules de felicitació i agraïment per part de 
proveïdors, veïns, famílies, ajuntament del municipi, CAP de referència, 
autoritats i les actes d’inspecció rutinàries confirmen que hem actuat amb 
professionalitat i humanitat en tot moment.  
 
Mimara vol agrair també a l’equip de professionals del nostre grup, liderat per la 
directora Laura Sánchez i la directora assistencial Esther Casquet, la seva 
professionalitat i fidelitat a la cura de les persones. Tots ells han sabut 
transmetre els valors de Mimara en un centre on residents i famílies no tenien 
coneixement de com treballàvem i de quines eren les nostres polítiques. 
 
No ens queda res més que transmetre els nostres millors desitjos per als 
professionals que ens substitueixin al capdavant de la Residència NostraLlar. 
 

 

 
Més informació:  
Verònica Tapias 
+34 669 978 281 
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