
 

                                                                           Notes de premsa 

 

Dues pimes del Vallès Oriental reconegudes en la 35ª edició 

dels Premis Pimes 

SORBOS ha rebut el Premi a la MIPIME més competitiva en categoria de petita empresa 

per haver impulsat un projecte sostenible i respectuós amb el medi ambient i per haver-

se sabut adaptar al nou context originat per la pandèmia  

El Reconeixement a la MIPIME amb Valors ha estat atorgat a La Vostra Llar Residencial 

per la seva tasca social en un context de pandèmia i per la integració dels ODS en 

l’atenció a la gent gran 

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

dues pimes del Vallès Occidental, tot coincidint amb el Dia Nacional de l’Empresa a 

Catalunya i el Dia de les MIPIMEs de les Nacions Unides. En la cerimònia, que s’ha 

celebrat al terreny de joc del Camp Nou, hi han participat el president del Govern 

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

Aragonès, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre altres personalitats i autoritats. 

Abans d’un sopar de caràcter solidari, que un any més destinarà íntegrament els 

ingressos obtinguts al programa emppersona d’ajut a la segona oportunitat que duu a 

terme la Fundació PIMEC, s’ha fet entrega del Premi a la MIPIME més competitiva 

en categoria de petita empresa a SORBOS. L’empresa de Montornès del Vallès es 

dedica a l’elaboració de palletes comestibles, aromàtiques i biodegradables des de l’any 

2015. Aquest guardó posa en valor la sostenibilitat del projecte i el fet que 

recentment l’empresa ha posat en marxa un pla de digitalització, tot adaptant-se 

als requeriments del mercat de treball. A més, es premia també l’aposta decidida 

de SORBOS per la internacionalització i el creixement empresarial, ja que preveu 

obrir una planta de producció als Estats Units.  

Durant la cerimònia d’entrega de premis també s’ha lliurat el Reconeixement a la 

MIPIME amb Valors a La Vostra Llar Residencial, un grup de residències geriàtriques 

que compta amb més de 315 professionals i 10 centres ubicats al Vallès Oriental i 

Occidental, al Maresme, al Barcelonès, a La Selva i al Gironès. La Vostra Llar ha rebut 

aquesta distinció per la seva tasca social en un context de dificultats derivades 

de la pandèmia i per la integració que ha fet dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l’ONU en l’atenció a la gent gran.    

A l’acte hi han assistit la vicepresidenta de PIMEC Vallès Oriental, Àngels Subirachs, 

en representació del president de l’entitat al territori, el president del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental, Emilio Cordero, i l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnussell. 

 

 

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

