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NOTA	DE	PREMSA	

 

Grup Mimara dona 15 bastons per a un projecte solidari del 
Club Rotary Amistad Hispano Marroquí 
Tarragona, 30 de desembre de 2020.-  En el marc de les festes nadalenques, unes 
festes de germanor i solidaritat que enguany poden resultar molt difícils per a moltes 
persones, Grup Mimara ha volgut donar un exemple de responsabilitat i ha donat 15 
bastons al Club Rotary Amistad Hispano Marroquí. Aquesta entitat ha desenvolupat 
un projecte humà, sanitari i solidari per al Marroc. Es tracta de realitzar un viatge per 
portar a aquest país africà utensilis que són de primera necessitat per a les persones 
que no poden caminar per elles mateixes, com cadires de rodes, bastons, caminadors 
i altres. D’aquesta manera, Grup Mimara vol contribuir a portar grans somnis a 
persones que, d’una manera o altra, han perdut l’esperança perquè viuen en un 
confinament permanent obligat, sense medis per moure’s pel seu propi peu.  

A l’acte de donació, que s’ha dut a terme al Consolat del Marroc, han assistit Javier 
Alarcón, del grup empresarial, i el president del Club Rotary, Ricard Checa. Aquesta 
acció s’emmarca en la política de Responsabilitat Social Corporativa de Grup Mimara, 
dirigida a treballar el seu compromís social, ambiental 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 dóna 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. 
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