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TRIOPS i La vostra llar residencial, reconegudes a la 35a edició 

dels Premis Pimes 
 

El gimnàs de Banyoles rep el Premi a la Qualitat Lingüística empresarial per la seva 
aposta decidida per l’ús de la llengua catalana en una iniciativa de plataforma online.     
 
El grup de residències geriàtriques amb centre de dia a Girona rep el Reconeixement 
MIPIME amb valors per la seva tasca social i la integració dels ODS. 
 

Girona, 27 de juny del 2022. La 35a edició dels Premis Pimes ha distingit les 
empreses TRIOPS i La Vostra llar residencial, tot coincidint amb el Dia Nacional de 
l’Empresa a Catalunya i el Dia de les MIPIMEs de les Nacions Unides.   
 
El gimnàs TRIOPS, situat a Banyoles, compta amb més de 30 anys d’experiència en la 
promoció de l’activitat física i d’un estil de vida saludable i ha estat reconegut amb el 
Premi a la Qualitat Lingüística empresarial. PIMEC ha volgut premiar la seva iniciativa 
per pal·liar els efectes del tancament amb motiu de la covid-19, ja que van crear una 
plataforma online per continuar oferint els seus serveis amb una aposta decidida per l’ús 
de la llengua catalana. Actualment, aquesta plataforma compta amb diferents usuaris 
d’arreu de Catalunya, que valoren positivament poder practicar l’activitat física de forma 
virtual i en la seva llengua materna.    
 
D’altra banda, el grup de residències geriàtriques La vostra llar residencial, amb centre 
de dia a Girona, ha estat guardonat amb el Reconeixement MIPIME amb valors. Creat 
l’any 1985 per l’empresa familiar G4T i acreditat per la Generalitat de Catalunya, el grup 
rep aquest premi per la seva tasca social en un context difícil. A més, aquest guardó 
també reconeix la integració que han fet dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) que marca l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides, tot establint 
aliances amb altres entitats, en benefici d’un món més igualitari, just i amable amb el 
medi ambient.    

 
Al llarg del sopar de caràcter solidari al Camp Nou, que un any més destinarà 
íntegrament els ingressos obtinguts a apadrinar el programa emppersona d’ajut a la 
segona oportunitat que duu a terme la Fundació PIMEC, hi han participat el president 
del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Aragonès, entre altres personalitats i autoritats d’àmbit local com el 
president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, i el president de la Cambra de Comerç de 
Girona, Jaume Fàbrega.  

 

https://www.pimec.org/ca/emppersona

