
 
 
 
 
El Grup Mimara col·labora amb La Marató de TV3 
 

Fontscaldes, 4 de desembre de 2020 
 
El Grup Mimara col·labora enguany amb La Marató de TV3, dedicada a la 
lluita contra la Covid-19. Aquesta mateixa tarda, a les 16h, a Mimara 
Fontscaldes, centre per a persones amb trastorn mental sever, els residents 
podran gaudir d’un concert de boleros a càrrec de Roberto B. L’activitat, que es 
durà a terme complint tots els protocols i mesures de seguretat, anirà seguida 
d’un berenar especial per als usuaris. Durant tota la setmana, els residents de 
Fontscaldes han estat assajant una cançó de Nino Bravo, “Un beso y una flor”, 
que ha estat escollida entre tots per fer una cantada conjunta de final de festa. 
 
D’aquesta manera, el Grup Mimara ofereix als seus usuaris de Fontscaldes, un 
sector, els afectats per malalties mentals, que està patint especialment 
l’aïllament social que suposa estar vivint una pandèmia com l’actual, una 
activitat de gaudi i diversió que, de ben segur, afectarà molt positivament la 
seva salut emocional. 
 
Per altra banda, els usuaris de totes les residències del Grup Mimara, tant els 
geriàtrics com el centre per a persones amb trastorn mental sever, han estat 
confeccionant bossetes de lavanda per als armaris, que es vendran a través 
dels alumnes del col·legi Mare Nostrum de Tarragona i en diferents comerços i 
entitats de la zona per recaptar diners per a La Marató. Els establiments 
col·laboradors són: 
 

• Farmàcia Galimany 
• Farmàcia Lourdes Climent 
• Farmàcia Rull C.B. 
• Farmàcia Ferrús Brunet 
• Farmàcia Biel Rull 
• Farmàcia Viscasillas 
• Associació Egueiro 
• Sensacions Bellesa i make up 

 
Aquesta acció s’emmarca en la política de Responsabilitat Social Corporativa 
del grup, dirigida a treballar el seu compromís social, ambiental i de 
governança.  
 
*Aquesta tarda enviarem fotos de les activitats. 

 
Més informació:  
Verònica Tapias 
+34 669 978 281 
comunicacio@grupomimara.com 

 


