
 
 
 

GRUP MIMARA OBRE LA SEVA CINQUENA RESIDÈNCIA:  
MIMARA CALAFELL PARK 

  
Calafell, 17 de març de 2021 

 
Grup Mimara ha obert avui la seva cinquena residència sociosanitària, Mimara 
Calafell Park. Després que el passat mes de febrer s’arribés a un acord amb el 
propietari del centre per gestionar-lo, i finalitzades les obres d’adequació 
necessàries per reobrir la residència, aquest matí s’han començat a realitzar els 
primers ingressos. Mimara Calafell Park té 88 places de residència, 67 de 
públiques i 21 de privades, i 10 places de centre de dia, 5 de públiques i 5 de 
privades. La plantilla està formada per 41 persones formades en les disciplines 
necessàries per poder donar un servei integral a usuaris i famílies. 
 
Com fa en totes les seves residències, Grup Mimara comença aquesta nova 
etapa amb una política de transparència absoluta de cara a familiars i a la 
societat en general i amb la prioritat d’aconseguir el màxim benestar possible 
per a tots els residents de Mimara Calafell Park. La directora del centre, Ana 
Alcañiz, ha explicat que el seu objectiu és “garantir una bona atenció i promoció 
del benestar de les persones grans per facilitar les seves condicions de vida i 
conservar la plenitud de les seves facultats físiques i psíquiques, així com la 
seva integració social”. 
 
Amb l’obertura del centre, Grup Mimara continua amb la seva política de crear 
“llars responsables” per a usuaris i famílies, complint sempre amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) i posant l’èmfasi en els ODS 3 (Salut i 
Benestar) i 8 (Treball decent i creixement econòmic). 
 
Amb més de 20 anys d’experiència, el grup empresarial fundat per Miguel 
Márquez compta ja amb cinc residències sociosanitàries a la província de 
Tarragona: Mimara Creixel, Mimara Valls, Mimara El Pla de Santa Maria, 
Mimara Fontscaldes i el recent inaugurat Mimara Calafell Park, que donen feina 
a més de 200 persones. Actualment, Grup Mimara suma un total de 275 places 
residencials, 193 de públiques i 82 de privades; 35 places de centre de dia, 20 
de públiques i 15 de privades; i 30 places de menjador social. 
 

 

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


