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Grup Mimara celebra el Dia dels Avis amb el lliurament de 

regals emotius dels familiars als residents 

Mimara ha celebrat una de les seves dates més significatives de l'any amb 

iniciatives que han sorprès els seus residents 

L'objectiu d'aquestes activitats és el de sensibilitzar la societat sobre l'important 

paper dels avis en la institució familiar i els valors que transmeten a la societat 

 

 

Peu de foto: Una resident rep un regal el Dia dels Avis. 

 

Tarragona, 26 de juliol de 2021.- Grup Mimara ha celebrat en gran una de les dates 
més especials marcades en el seu calendari: el 26 de juliol, Dia Mundial dels Avis. Per 
retre homenatge als més grans, totes les residències Mimara han desenvolupat una 
activitat en la qual els familiars i persones properes han preparat als residents un detall 
en forma de regal (dibuix, carta, fotografia ...) per demostrar l'afecte que els hi tenen.  
 
La iniciativa ha tingut lloc a les diferents residències de Mimara i el lliurament d'aquests 
detalls als avis s'ha produït durant el dia d'avui, on a més cada resident ha explicat quin 
significat té per a ell aquest present, quina relació té amb aquest familiar i quines 
emocions els ha generat. 
 
Amb aquesta activitat, a més de sorprendre els residents i procurar passar una estona 
agradable, s'ha fet un exercici de memòria. Al mateix temps, s'ha realitzat una activitat 
de caràcter grupal que ha permès als avis a què es coneguin més els uns als altres, 
compartint experiències viscudes amb el grup i així poder generar una cohesió més 
ferma. 
 
L'objectiu final d'aquestes activitats és el de sensibilitzar la societat sobre l'important 
paper dels avis en la institució familiar i els valors que transmeten a la societat. A més, 
aconseguir que els més grans se sentin valorats i estimats per tots els seus familiars i 
persones properes que els han acompanyat en el seu dia a dia. 
 
Cal recordar que totes les activitats comentades anteriorment s'han realitzat sota les 
mesures de protecció COVID imposades pel Departament de Salut, ja que la seguretat 
dels nostres usuaris, famílies i treballadors és primordial per al Grup Mimara. 

http://www.grupomimara.com/
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Sobre el Grup Mimara 
Al llarg dels seus més de 20 anys d’experiència, Grup Mimara s’ha especialitzat a 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 Segur de Calafell) 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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Grupo Mimara celebra el Día de los Abuelos con la entrega de 

regalos emotivos de los familiares a los residentes 

Mimara ha celebrado una de sus fechas más significativas del año con iniciativas 

que han sorprendido a sus residentes 

El objetivo de estas actividades es el de sensibilizar a la sociedad sobre el 

importante papel de los abuelos en la institución familiar y los valores que 

transmiten a la sociedad 

 

 

Pie de foto: Una residente recibe un regalo el Día de los Abuelos. 

 

Tarragona, 26 de julio de 2021.- Grupo Mimara ha celebrado por todo lo alto una de 

las fechas más especiales marcadas en su calendario: el 26 de julio, Día Mundial de 

los Abuelos. Para rendir homenaje a los más mayores, todas las residencias Mimara 

han desarrollado una actividad en la que los familiares y personas cercanas han 

preparado a los residentes un detalle en forma de regalo (dibujo, carta, fotografía…) 

para demostrarles el afecto que les tienen.  

La iniciativa ha tenido lugar en las diferentes residencias de Mimara y la entrega de 

dichos detalles a los abuelos se ha producido durante el día de hoy, donde además cada 

residente ha explicado qué significado tiene para él este presente, qué relación tiene 

con dicho familiar y qué emociones les ha generado.  

Con esta actividad, además de sorprender a los residentes y procurar pasar un rato 

agradable, se ha pretendido hacer un ejercicio de memoria. Al mismo tiempo, se ha 

realizado una actividad de carácter grupal que ha permitido a los abuelos a que se 

conozcan más los unos a otros, compartiendo experiencias vividas con el grupo y así 

poder generar una cohesión más firme. 

El objetivo final de estas actividades es el de sensibilizar a la sociedad sobre el 

importante papel de los abuelos en la institución familiar y los valores que transmiten a 

la sociedad. Además, conseguir que los más mayores se sientan valorados y queridos 

por todos sus familiares y personas cercanas que los han acompañado en su día a día.  

http://www.grupomimara.com/
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Cabe recordar que todas las actividades comentadas anteriormente se han realizado 

bajo las medidas de protección COVID impuestas por el Departament de Salut, ya que 

la seguridad de nuestros usuarios, familias y trabajadores es primordial para el Grupo 

Mimara. 

 
Sobre el Grupo Mimara 
A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, Grupo Mimara se ha especializado en crear nuevos hogares para 
personas grandes y también de atención a personas con trastorno mental severo. La misión del grupo es garantizar y 
mejorar la calidad de vida de las personas mediante un servicio individualizado que se adapta a las necesidades físicas, 
sociales y emocionales de sus colectivos y de su comunidad, contando con el mejor equipo especializado, multidisciplinar 
y vocacional del sector. 
Con cinco residencias ubicadas a diferentes municipios de la provincia de Tarragona (El Creixell, Valls, El Pla de Santa 
Maria, Fontscaldes y Segur de Calafell) y una lavandería industrial que da servicio a las residencias y también a clientes 
externos, Grupo Mimara destaca por ser un referente a nivel asistencial y social en la cura de las personas, buscando su 
bienestar y el de su entorno, donde prevalezca la calidad humana, la excelencia y su compromiso de contribución a una 
sociedad más justa, diversa y sostenible. 
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Més informació: 

Sergio Martínez 

+34 696 07 91 98 

comunicacio@grupomimara.com  
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