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El 3 de setembre s'inaugura l'exposició 'Amb els cinc sentits' 

amb la participació de Mimara Valls 

L’exposició es durà a terme a la Sala Sant Roc de Valls i durarà fins al 19 de 

setembre 

Els residents i professionals de Mimara Valls podran mostrar les obres i pintures 

realitzades al llarg d'aquests últims mesos 

 

 

Peu de foto: Una de les obres que es poden trobar a l'exposició 'Amb els cinc sentits'. 

 

Tarragona, 1 de setembre de 2021.- Mimara Valls, de la mà de l'Institut d'Estudis 
Vallencs, inauguren aquest divendres 3 de setembre l'exposició 'Amb els cinc sentits', 
on estaran exposades diferents obres que han realitzat els residents i professionals del 
centre Mimara Valls. 
 
L'exposició donarà el tret de sortida a les 19:00h i es podrà visitar fins al 19 de setembre 
en l'horari habitual (de dimarts a divendres de 19:00h a 21:00h, i dissabtes, diumenges 
i festius de 12:00h a 14:00h). Es tracta, a més, d'una data assenyalada, ja que coincideix 
amb l'inici de la nova temporada d'exposicions de la Sala Sant Roc de Valls, gestionada 
per l'Institut d'Estudis Vallencs i amb l'acompanyament del Museu de Valls. 
 
A l'acte d'inauguració assistiran representants de l’Ajuntament de Valls i de l’Institut 
d’Estudis Vallencs, a més de la directora de Mimara Valls, Sílvia Roca, i familiars i 
professionals de Mimara Valls.  
 
“Davant tot el que hem hagut de viure, aquesta és una bona oportunitat per expressar 
tots els sentiments que portem dins. A més, ho volem compartir amb tots els familiars, 
amics i veïns de Valls”, ha destacat la directora de Mimara Valls, Sílvia Roca, posant 
l'accent a la temàtica de les obres exposades, en què cada autor ha mostrat els seus 
sentiments i pensaments en cadascuna de les creacions. 
 
D'altra banda, tots els visitants que acudeixin a l'exposició, podran llegir un escrit 
redactat pels residents i professionals de Mimara Valls on s'expliquen totes les emocions 
i vivències viscudes a l'hora de crear totes les obres. A continuació, us adjuntem aquest 
escrit: 
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“Amb tot allò que estem vivint, hem trobat l’oportunitat d’expressar el que portem dins i 
així ho volen compartir els residents de Mimara Valls amb tots els familiars, amics i veïns 
de Valls. 
 
En aquesta exposició, amb els 5 sentits dels nostres avis i àvies mostrem la creativitat i 
l’estat emocional que ens acompanya en el present. 
 
Colors vius, moviments abstractes i fluïdesa és pel que ens hem deixat portar per activar 
i fomentar les capacitats. 
 
Alegria, eufòria, esperança i amor són algunes de les emocions positives que ens han 
acompanyat durant la creació d’aquestes petites mostres d’art. Ara bé, els camins no 
sempre són de color de rosa, i la frustració i la por han aparegut per donar-li la seva 
pinzellada. 
 
A través de les textures hem arribat a recordar moments de la història de vida, amb els 
colors es mostren els estats d’ànim i amb les olors i l’audició hem evocat als seus 
records. 
 
Esperem que tots vostès gaudeixin d’aquesta experiència.   
 
Avis i àvies i professionals de Mimara Valls”. 
 
 
 
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 dona 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. A més, Grup Mimara també està present en tot el territori nacional amb la gestió 
de la residència Nuestra Señora del Rosario de Sòria i Pedralbes Park de Barcelona, amb la previsió d'obertures de 
noves residències. 
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El 3 de septiembre se inaugura la exposición ‘Amb els cinc 

sentits’ con la participación de Mimara Valls  

La exposición se llevará a cabo en la Sala Sant Roc de Valls y durará hasta el 19 

de septiembre 

Los residentes y profesionales de Mimara Valls podrán mostrar las obras y 

pinturas realizadas a lo largo de estos últimos meses 

 

 

Pie de foto: Una de las obras que se pueden encontrar en la exposición ‘Amb els cinc sentits’.  

 

Tarragona, 1 de septiembre de 2021.- Mimara Valls, de la mano del Institut d'Estudis 
Vallencs, inauguran este viernes 3 de septiembre la exposición ‘Amb els cinc sentits’, 
donde estarán expuestas diferentes obras que han realizado los residentes y 
profesionales del centro Mimara Valls.  
 
La exposición dará el pistoletazo de salida a las 19:00h y se podrá visitar hasta el 19 de 
septiembre en el horario habitual (de martes a viernes de 19:00h a 21:00h, y sábados, 
domingos y festivos de 12:00h a 14:00h). Se trata, además, de una fecha señalada ya 
que coincide con el inicio de la nueva temporada de exposiciones de la Sala Sant Roc 
de Valls, gestionada por el Institut d’Estudis Vallencs y con el acompañamiento del 
Museo de Valls.  
 
Al acto de inauguración asistirán representantes del Ajuntament de Valls y del Institut 
d’Estudis Vallencs, además de la directora de Mimara Valls, Sílvia Roca, y familiares y 
profesionales de Mimara Valls. 
 
“Ante todo el que hemos vivido, estamos ante una buena oportunidad para expresar 
todos los sentimientos que llevamos dentro. Además, lo queremos compartir con todos 
los familiares, amigos y vecinos de Valls”, ha destacado la directora de Mimara Valls, 
Sílvia Roca, haciendo hincapié a la temática de las obras expuestas, en que cada autor 
ha mostrado sus sentimientos y pensamientos en cada una de las creaciones. 
 
Por otro lado, todos los visitantes que acudan a la exposición, podrán leer un escrito 
redactado por los residentes y profesionales de Mimara Valls donde se explican todas 
las emociones y vivencias vividas a la hora de crear todas las obras. A continuación, os 
adjuntamos dicho escrito:  
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“Con todo lo que estamos viviendo, hemos encontrado la oportunidad de expresar lo 
que llevamos dentro y así lo quieren compartir los residentes de Mimara Valls con todos 
los familiares, amigos y vecinos de Valls. 
 
En esta exposición, con los 5 sentidos de nuestros abuelos y abuelas mostramos la 
creatividad y el estado emocional que nos acompaña en el presente. 
 
Colores vivos, movimientos abstractos y fluidez es por lo que nos hemos dejado llevar 
por activar y fomentar las capacidades. 
 
Alegría, euforia, esperanza y amor son algunas de las emociones positivas que nos han 
acompañado durante la creación de estas pequeñas muestras de arte. Ahora bien, los 
caminos no siempre son de color de rosa, y la frustración y el miedo han aparecido para 
darle su pincelada. 
 
A través de las texturas hemos llegado a recordar momentos de la historia de vida, con 
los colores se muestran los estados de ánimo y con los olores y la audición hemos 
evocado a sus recuerdos. 
 
Esperamos que todos ustedes disfruten de esta experiencia. 
 
Abuelos y abuelas y profesionales de Mimara Valls”. 
 
 
 
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. Además, Grupo Mimara también está presente en todo el territorio nacional 
con la gestión de la residencia Nuestra Señora del Rosario de Soria y Pedralbes Park de Barcelona, con la previsión de 
aperturas de nuevas residencias.  
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Més informació: 

Sergio Martínez 

+34 696 07 91 98 

comunicacio@grupomimara.com  
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