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Dues empreses del Maresme, guardonades a la  

35a edició dels Premis Pimes 

La Vostra Llar Residencial amb centre de dia a Mataró rep el Reconeixement MIPIME 

amb valors per la seva tasca social en un context difícil i per la integració dels ODS.  

Mūn Ferments rep el Reconeixement MIPIME més competitiva per la creixent demanda, 

tot i la crisi, del te fermentat kombutxa que elaboren artesanalment.  

Mataró, 27 de juny del 2022. La 35a edició dels Premis Pimes ha distingit avui La 

Vostra Llar Residencial, amb el Reconeixement MIPIME amb valors, i Mūn 

Ferments, amb el Reconeixement MIPIME més competitiva, tot coincidint amb el Dia 

Nacional de l’Empresa a Catalunya i el Dia de les MIPIMEs de les Nacions Unides, en 

el marc d’un sopar de caràcter solidari, 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.  

Aquest grup de residències geriàtriques amb centre de dia a Mataró, fundat l’any 1985 

per l’empresa familiar G4T i acreditat per la Generalitat de Catalunya, dona resposta a 

les necessitats que presenten les persones dins del procés d’envelliment. Al llarg de la 

cerimònia ha rebut el guardó per la seva tasca social en el context Covid-19 i per 

haver integrat els ODS en l’atenció a la gent gran, establint aliances amb altres 

entitats.  

D’altra banda, PIMEC ha distingit amb el Reconeixement MIPIME més competitiva 

amb la categoria microempresa a Mūn Ferments. Aquesta empresa de Mataró 

constituïda el 2017, es dedica a l’elaboració artesanal de te fermentat kombutxa i, tot i 

la crisi, la demanda dels seus productes ha augmentat. Ha rebut el guardó, a més, per 

ser una empresa respectuosa amb el medi ambient aconseguint una reducció de 

les emissions de CO2 de forma significativa, 180 vegades inferiors a altres 

marques de kombutxa.  

Durant la cerimònia al Camp Nou hi han participat el president del Govern 

espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere 

Aragonès, entre altres autoritats i personalitats d’àmbit local com: l’alcalde de Pineda, 

Xavier Amor, l’alcalde de Mataró, David Bote, el primer tinent d’alcaldia de Badalona, 

Àlex Montornés, el president de PIMEC Maresme-Barcelonès Nord, Joan Pera, i el 

president FEB- PIMEC, Josep M. Puente. 

 

 

 

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

