
   
 
 

 

 

Grup Mimara i el Col·legi d'infermers i infermers de Tarragona 
signen un acord de col·laboració 

 

• Es tracta d'un conveni que beneficia a les col·legiades de CODITA perquè 

puguin gaudir dels serveis i les cures personalitzades que ofereix el Grup 

Mimara cap als seus usuaris 

 

• “Aquest acord mostra el compromís de les nostres dues entitats amb la 

societat tarragonina, a més de ser un nou exemple de cura envers la 

societat i els més grans”, ha afirmat Miguel Márquez, fundador del Grup 

Mimara 

 

 

 

Peu de foto: El fundador del Grup Mimara, Miguel Márquez, i la presidenta de CODITA, Lluïsa Brull. 

 

Tarragona, 22 de juny de 2022.- El Grup Mimara continua ampliant la seva xarxa de 

col·laboracions i aquest cop ha arribat a un acord amb el Col·legi d'infermers i 

infermers de Tarragona. El conveni entre les dues entitats consisteix en un descompte 

del 15% sobre la tarifa vigent establerta per plaça residencial per a les col·legiades de 

CODITA i/o familiars de primer grau. Tot això s'ha dut a terme amb l'objectiu que les 

col·legiades del Col·legi puguin gaudir dels serveis i les cures personalitzades que 

ofereix el grup sociosanitari cap als seus usuaris. 

Durant l'acte de la signatura del conveni hi ha estat presents el fundador del Grup 

Mimara, Miguel Márquez, juntament amb la presidenta del Col·legi d'infermers i 

infermers de Tarragona, Lluïsa Brull. 

“És un plaer poder comptar sempre amb el suport de CODITA i de la seva presidenta, 

la Sra. Lluïsa Brull. És una manera d’unir forces. Aquest acord mostra el compromís de 

les nostres dues entitats amb la societat tarragonina, a més de ser un nou exemple de 

cura envers la societat i els més grans”, ha assenyalat Miguel Márquez. 



   
 
 

 

 

“Estem satisfets amb aquest acord amb el Grup Mimara perquè suposa un benefici per 

a la cura i salut de les nostres col·legiades i les seves famílies”, ha afirmat Lluïsa Brull. 

Cal comentar que es tracta d'una mostra més del gran compromís i col·laboració entre 

el Grup Mimara i CODITA, que ja anteriorment han entrellaçat llaços. Així mateix, és una 

nova aposta del Grup Mimara per continuar creixent en el seu camí per ser un referent 

a nivell assistencial i social en la cura de les persones, buscant el seu benestar i el del 

seu entorn. 

 

Sobre el Grup Mimara 
Al llarg de 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 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, 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 destaca per ser un referent a nivell assistencial i social en la cura de les persones, cercant el seu benestar 
i el del seu entorn, on prevalgui la qualitat humana, l'excel·lència i el compromís de contribució a una societat més justa, 
diversa i sostenible. A més, Grup Mimara també és present a tot el territori nacional amb la gestió de 3 residències a 
Sòria (Tardelcuende, Valdeavellano de Tera i Almazán), a Sevilla (Tomares), a Múrcia (Múrcia capital), a les Illes Balears 
(Palma de Mallorca) i a Astúries (Siero), amb la previsió d'obertures de noves residències. 
 
www.grupomimara.com 
 

 

Sobre CODITA 
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) reuneix més de 4.000 professionals – dels quals hi ha 
380 infermers col·legiats i tota la resta són infermeres-, i compta amb seus a Tarragona i Tortosa. El Col·legi ofereix 
serveis de tota mena i fa una defensa activa de les necessitats sanitàries a casa nostra. Igualment, mira de respondre a 
les expectatives de millora i innovació d’una professió que vol la millora continuada i és clau per a la salut de la ciutadania 
del nostre país. 
 
www.codita.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupomimara.com/
http://www.codita.org/


   
 
 

 

 

Grupo Mimara y el Col·legi d'infermeres i infermers de 
Tarragona firman un acuerdo de colaboración 

 

• Se trata de un convenio que beneficia a las colegiadas de CODITA para que 

puedan disfrutar los servicios y cuidados personalizados que ofrece el 

Grupo Mimara hacia sus usuarios  

 

• “Este acuerdo muestra el compromiso de nuestras dos entidades con la 

sociedad tarraconense, además de ser un nuevo ejemplo de cuidado hacia 

la sociedad y los más mayores”, ha afirmado Miguel Márquez, fundador del 

Grupo Mimara 

 

 

Pie de foto: El fundador del Grupo Mimara, Miguel Márquez, y la presidenta de CODITA, Lluïsa Brull.  

 

Tarragona, 22 de junio de 2022.- El Grupo Mimara sigue ampliando su red de 

colaboraciones y esta vez ha llegado a un acuerdo con el Col·legi d'infermeres i 

infermers de Tarragona. Dicho convenio entre ambas entidades consiste en un 

descuento del 15% sobre la tarifa vigente establecida por plaza residencial para las 

colegiadas de CODITA y/o familiares de primer grado. Todo ello se ha llevado a cabo 

con el objetivo de que las colegiadas del Col·legi puedan disfrutar de los servicios y 

cuidados personalizados que ofrece el grupo sociosanitario hacia sus usuarios. 

Durante el acto de la firma del convenio han estado presentes el fundador del Grupo 

Mimara, Miguel Márquez, junto a la presidenta del Col·legi d'infermeres i infermers de 

Tarragona, Lluïsa Brull. 

“Es un placer poder contar siempre con el apoyo de CODITA y de su presidenta, la Sra. 

Lluïsa Brull. Es una forma de unir fuerzas. Este acuerdo muestra el compromiso de 

nuestras dos entidades con la sociedad tarraconense, además de ser un nuevo ejemplo 

de cuidado hacia la sociedad y los más mayores”, ha señalado Miguel Márquez.  



   
 
 

 

 

“Estamos satisfechos con este acuerdo con el Grupo Mimara porque supone un 

beneficio para el cuidado y salud de nuestras colegiadas y sus familias”, ha afirmado 

Lluïsa Brull. 

Cabe comentar que se trata de una muestra más del gran compromiso y colaboración 

entre el Grupo Mimara y CODITA, que ya en anteriores ocasiones han entrelazado 

lazos. Asimismo, es una nueva apuesta del Grupo Mimara para seguir creciendo en su 

camino por ser un referente a nivel asistencial y social en el cuidado de las personas, 

buscando su bienestar y el de su entorno.  

 
 
 
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 (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 3 residencias en Soria (Tardelcuende, Valdeavellano de Tera y Almazán), en Sevilla (Tomares) en 
Murcia (Murcia capital), en las Islas Baleares (Palma de Mallorca) y en Asturias (Siero), con la previsión de aperturas de 
nuevas residencias.  
 
www.grupomimara.com 
 
 
 
Sobre CODITA 
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) reúne a más de 4.000 profesionales -de los que hay 
380 enfermeros colegiados y todo lo demás son enfermeras-, y cuenta con sedes en Tarragona y Tortosa. El Col·legi 
ofrece servicios de todo tipo y realiza una defensa activa de las necesidades sanitarias en nuestro país. Igualmente, trata 
de responder a las expectativas de mejora e innovación de una profesión que quiere la mejora continua y es clave para 
la salud de la ciudadanía de nuestro país. 
 
www.codita.org  
 
 
 
 

Més informació:  

Sergio Martínez 

+34 696 07 91 98 

comunicacio@grupomimara.com  

www.grupomimara.com 
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