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1. Constitució d’aGOe    

L’Associació Gironina d’Orientació Empresarial  (aGOe) es va constituir legalment en data 18 

de desembre de 2017 amb la finalitat d’orientar professionalment seguint criteris de gestió 

d’empresa a Pimes, autònoms, cooperatives i organismes oficials, sempre en l’àmbit de la 

promoció i gestió d’empreses. 

Els mitjans per la obtenció d’aquests fins son l’orientació i formació mitjançant cursos, 

xerrades, taules rodones i mentoratge individualitzat. 

aGOe és una associació de voluntariat formada preferentment per empresaris, directius i 

professionals que en arribar a la seva edat de jubilació malden per mantenir una vida activa i 

dirigida a transmetre la seva experiència professional i coneixements en la gestió empresarial 

a les persones o empreses que ho necessitin i que per la seva situació no poden concórrer als 

serveis professionals en condicions de mercat. 

aGOe va ser inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 63904, 

mitjançant resolució de data 6 d’agost de 2018. 

 

2. Socis 

Els socis que formen part de l’Associació en data 31 de desembre de 2020 son els següents: 

Francesc  Aldrich Miquela Carles Macías Canalías 
Ricard Batalla Vicens Manuel  Mas Cuadrado 
Jordi Bayer Trias Joan Mellado Campmajor 
Josep Bertran Maruny Manel Moreno Sánchez 
Josep Bronsoms Serra Joaquim Munné Ubia 
Antoni Cabarrocas Pruneda Josep Lluís Navarro Navarro 
Salvador Figueras Mitjans Josep Mª  Recasens Sarsanedas 
Trinitat Forcat Fontanet Narcís Reixach Blanch 
Josep Mª Ginabreda Sala Joaquim Nogareda Genís 
Miquel  Boix Angelats Àngela  Resplandis Sala 
Joan Xavier                   Vidal Ginjaume Joan                        Agustí Boschdemont 
Martí                      Guixeras Julià   
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 Durant l’any 2020 s’ha produït la incorporació de dos nous socis.  

També durant l’any 2020 hem lamentat la mort de tres socis: 

 Enric Ametller Abella 

Jordi Garcia Miguel  

i la d’en Narcís Mateu Nierga que durant molts anys va ser President de la Delegació de 

Secot a Girona i President honorífic d’aGOe 

   

                                          

 

Per professions  o experiència professional els socis es distribueixen de la següent manera: 

enginyers industrials (30%), directors de banca (17%), empresaris (15 %), gerents d’empresa 

(15%), economistes (5%), advocats (4%), químics (4%) i altres (10%). 

També comptem com col·laboradors d’aGOe les persones físiques o empreses que han 

contribuït econòmicament  al sosteniment de l’associació.  

Al dia d’avui aquestes son les següents: 

 Josep Cusachs Albó, SL   Reivax Màquinas, SA 

 Instal-lacions Clopés, SL   Voith Paper, SA 

 David Vidal Ruiz – Tekinox   Nexus Internet Cosmetics Services, SL 
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3. Premi aGOe 

Degut a les circumstàncies de la pandèmia del Covid-19 aquest any no s’ha convocat el Premi 

aGOe 

 

 

4. Junta Directiva 

                                   

En l’Assemblea de l’any anterior es va elegir la Junta Directiva de l’associació formada pels 

següents socis  

President   Joaquim Munné Ubia 

Vicepresident  Ricard Batalla Vicens  

Tresorer   Josep Bronsoms Serra 

Secretari  Salvador Figueras Mitjans 

 

L’esmentada Junta està vigent des del dia 3 de març de 2020, i d’acord amb l’article 15 dels 

Estatuts correspon l’any vinent procedir a la renovació de la Junta Directiva de l’Associació.  
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5. Convenis 

 

 

aGOe manté convenis de col·laboració amb les entitats següents: 

 Fundació Privada Gentis – Gestora de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines 

 Agencia d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (DinamiG) 

 Consell Comarcal de la Selva 

 Centre Associat de la UNED a Girona 

 Enginyers Industrials de Catalunya – Demarcació de Girona 

 Universitat de Girona – Oficina de serveis a l’Empresa 

 Diputació de Girona – Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 

A l’empara d’aquests Convenis aGOe dona servei a diverses entitats locals o comarcals com 

  El Viver de Salt 

 El Centre Eix de Negocis – Santa Coloma de Farners 

 Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 

 Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà 

 Area de Promoció Econòmica de Palamós 

 Servei de Creació i Consolidació d’Empreses de Blanes 

 Area d’Activitat Econòmica i Projectes Estratègics de Sant Feliu de Guíxols 

 Ajuntament de Camprodon 

 Ajuntament de Vidreres 

 Promoeco – El Rusc de Vilablareix  

aGOe també forma part de les entitats de mentoria empresarial promoguda per la Generalitat 

de Catalunya 
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6. Xarxes socials i comunicació 

 

                                  

aGOE està present en la societat i dona a conèixer les seves activitats a través de la pagina web 

www.agoe.cat.  La pagina web ha tingut un total de 4.162 visites durant l’any 2020 

La publicació mensual de la newsletter arriba a un total de més de 400 subscriptors, 

fonamentalment de les Comarques Gironines. 

La  newsletter d'aGOe te per objecte informar de les noticies rellevants del mon econòmic que 

poden ser d’interès per les pimes, autònoms i els emprenedors. 

Així mateix es publiciten tots els cursos de formació que impartim a l’empara dels convenis que 

tenim signats amb les diferents entitats i administracions locals (UdG, Diputació de Girona, 

Consell Comarcal de la Selva, DinamiG, Ajuntament de St. Feliu de Guixols, el Viver de Salt, entre 

d'altres). 

La newsletter vol ser una eina dinàmica de comunicació amb tots els nostres subscriptors, on 

també destaquem el testimoni dels assessorats per part d'aGOe i que han assolit èxit en la seva 

activitat empresarial. 

També s´han dut a terme accions de presencia d’aGOe   en mitjans de comunicació escrits, ràdio i 

TV d’àmbit provincial o comarcal.   

http://www.agoe.cat/


MEMÒRIA ANUAL aGOe 2020 

 

7 

7. Activitats de Formació 

 

Durant l’any 2020 s’han dut a terme 15 sessions de formació, majoritàriament de manera virtual 

virtual,  amb un total de 49 hores lectives i l’assistència de 194 alumnes. 

 

Les sessions de formació impartides han tractat els següents temes: 

 - Eficàcia relacional      4 sessions 

 - Control de costos      1 sessió 

 - Lean start-up – Canvas     1 sessió 

 - Anàlisi i previsió financera     2 sessions 

 - Càlcul del marge dels meus producte i/o serveis  2 sessions 

 - Com crear una empresa      2 sessions 

 - Finançament del teu projecte     1 sessió 

       - 10 maneres d’augmentar el benefici                1 sessió 

 - Estratègies d’èxit      1 sessió  

 

8. Activitats d’Orientació 

En el camp de l’orientació empresarial s’han atès 98 sol·licituds amb una dedicació total de  596 

hores, que suposen un increment de sol·licituds del 29% respecte a l’any 2019. 

Degut a la pandèmia del coronavirus hem incorporat l’ús de la videoconferència en els contactes 

amb els sol·licitants d’orientació. El 44% de les hores de dedicació s’han dut a terme per aquest 

mitjà.   

Les sol·licituds ateses es descomponen de la següent manera segons sigui per tipus d’empresa, 

tipus d’orientació i sector d’activitat, poblacions sexe i edat dels sol·licitants. 

Tipus d’empresa Número de casos      % s/ total 

Emprenedoria 35 35,71% 

Empresa 63 64,29% 

Total general 98 100,00% 

 

 

Tipus d’orientació        Número de casos  % s/ total 

Comercial i/o producció 4 4,08% 

Econòmic-financer 70 71,43% 

Fiscal 2 2,04% 

Inici d’activitat o empresa 15 13,31% 

Organització i logística 5 5,10% 

Tècnic 2 2,04% 

Total general 98 100,00% 
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Sector d’activitat Número de casos % s/ total 

Altres 7 7,14% 
Agricultura 2 2,04 
Alimentació 10 10,20% 
Comerç 11 11,22% 
Comunicacions 3 3,06% 
Construcció / Obra pública 4 4,08% 
Decopració / Disseny 1 1,02% 
Empresa de serveis 24 24,49% 
Enginyeria 4 4,08% 
Ensenyamemt/Formació 2 2,04% 
Fàbriques i tallers industrials 3 3,06% 
Hostaleria 8 8,16% 
Import/Export 1 1,02% 
Informàtica 2 2,04% 
Medi ambient 1 1,02% 
Moda i Confecció 3 3,06% 
Sanitat / Veterinària 5 5,10% 
Transports 3 3,06% 
Turisme, Esports i Oci 3 3,06% 
Vehicles 1 1,02% 

Total general 98 100,00% 
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9. Relacions amb altres associacions de voluntariat 

                    

  

                                        

 

aGOE manté relacions de col·laboració amb ASENCAT – Sèniors per a la Orientació del Talent 

Emprenedor, amb seu a Barcelona,  i també amb la delegació de Secot a Tarragona, VAE – 

Voluntaris en Assessoria Empresarial, amb seu a Barcelona, i amb l’ Associació de Professionals 

Sèniors al Servei del Territori, Gest!,  amb seu a Manresa. 

 

10.  Estat de comptes 2020 i Pressupost 2021 

 

 
2020 Pressupost 

Convenis, donacions i serveis 5.801,02 5.000 

Recuperació de despeses de viatge 369,35 1.000 

Quotes socis 1.135,00 1.000 

Ingressos 7.305,37 7.000,00 

   Despeses de viatge 463,85 1.500 

Invitacions a entitats 1.435,27 1.500 

Dinars de treball 170,00 250 

Material d'oficina i equips informàtics 2.700,94 2.000 

Altres  despeses 798,48 500 

Taxes 32,85 0 

Comissions bancàries 130,65 75 

Despeses 5.732,04 5.825,00 

   
RESULTAT 1.573,33 1.175,00 

 

 
 
 

 

 

Estat de comptes i 

Pressupostos 


