
 

 

 

COMUNICAT 

 

Tarragona, 19 de maig de 2021 

El Grup Mimara ha contractat els serveis de la coach empresarial Alicia 
Escudero (@aliciaescuderocoach) per procurar el benestar emocional de tots 
els professionals que treballen a les seves residències sociosanitàries. Després 
de la dura experiència viscuda en l’últim any pels professionals sanitaris, 
marcada per la por al contagi, el confinament, els protocols dictats per les 
autoritats i l’estigmatització general de les residències d’avis, el grup fundat per 
Miguel Márquez ha considerat necessari donar les eines que necessiten els 
seus empleats per poder superar aquest període tan dur. 

Les primeres sessions s’han dut a terme amb l’equip directiu de Mimara, 
sessions on s’ha treballat la gestió emocional i el treball en equip, aconseguint 
una major cohesió a través de l’enteniment i el reconeixement del potencial de 
cada component de l’equip, alineant els seus membres en el seu rumb i valors 
comuns i trobant motivació, inspiració i col·laboració de la plantilla. 

Aquestes han estat només les primeres d’una sèrie de sessions que es duran a 
terme en el transcurs de l’any amb els empleats de cada un dels centres i 
departaments centrals de Mimara per aconseguir procurar una bona salut 
emocional i psicològica als seus treballadors que, com no pot ser d’altra 
manera, repercutirà de manera molt positiva en els seus residents. 

Mimara s’adapta als temps actuals i ha donat aquest pas per continuar amb la 
seva política de posar al centre de la seva tasca l’atenció als usuaris i a les 
seves famílies i la cura dels seus treballadors, els tres pilars fonamentals de la 
seva cultura de llars responsables. Aquesta acció s’emmarca en la Política de 
Responsabilitat Social Corporativa de Grup Mimara complint amb els ODS 3- 
Salut i Benestar i 8- Treball decent i creixement econòmic. 
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