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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 2021 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   

 

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

enginyers industrials (6), directors de banca (4), empresaris (3), gerents d’empresa (4), 

economistes (1), advocats (1), químics (1) i altres (1). 

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

contribueixen econòmicament  al sosteniment de l’associació., amb una aportació anual.  

Al dia d’avui aquestes son les següents: 

 Josep Cusachs Albó, SL    Instal-lacions Clopés, SL 

 David Vidal Ruiz – Tekinox 



MEMÒRIA ANUAL aGOe 2021 
 

 

3 

En el que portem d’any 2022 s’ha incorporat un nou soci: Josep Calahorra Esteba 

. 

   

 

3. Premi aGOe 

Aquest any hem reprès la convocatòria del Premi aGOe, que no es va convocar l’any anterior 

degut a les circumstàncies de la pandèmia del Covid-19. Hem volgut dedicar aquesta edició del 

premi a la memòria del company i president d’honor d’aGOe Narcís Mateu i Nierga (e.p.d.), que 

ens va deixar  l’any passat, per la seva intensa i llarga dedicació a la promoció de 

l’emprenedoria. 

 

El jurat del premi va estar integrat per dos representants de la UdG, dos de la Cambra de Comerç 
de Girona i dos membres d’aGOe. L’acte de lliurament dels premis es va fer el passat dia 26 de 
gener de 2022 a la Sala d’Actes de la Cambra, sota la presidència del Sr. Jaume Fàbrega, 
president de la Cambra i del Sr. Joaquim Munné, president d’aGOe, i com membres del jurat la 
Sra. Anna Albar, en representació de la UdG i el Sr. David Coromina, en representació de la 
Cambra de Comerç. Tot i que l’acte va tenir un format més reduït per raons sanitàries, va ser 
molt emotiu. 

Es varen presentar vuit projectes i es va atorgar el primer premi, dotat amb 1.000 € i guardó, al 
projecte ARGONÒMIC , presentat per Alba Xiberta i el segon premi, dotat amb 500 € i guardó, 
al projecte ECHO Aviation, presentat per l’equip liderat per Daniel Campos Murcia. 
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Agraïm a tots els concursants la seva participació en la 2ª edició del Premi aGOe. 

Volem manifestar el nostre reconeixement a totes les persones que varen contribuir a la realització 
d’aquest premi  i molt especialment a la Sra. Yasmin Manssour de Minimalia pel disseny del cartell i al 

Sr. Jordi Bayer Resplandis de la firma Growthobjects  per la realització del guardó. 

 

Els premiats amb els membres de la presidència i del jurat i la vídua de Narcís Mateu Nierga 

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

Estatuts correspon aquest any procedir a la renovació de la Junta Directiva de l’Associació.  

  

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 

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics de 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  
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aGOe també forma part de les entitats de mentoria empresarial promoguda per la Generalitat 

de Catalunya 

 

        

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.  El gràfic mostra les visites mensuals a la pàgina web i el total anual que ha estat de 

1466 visites durant l’any 2021 

 

http://www.agoe.cat/
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La publicació mensual de la newsletter arriba a un total de 384 contactes, dels quals 354 son  

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.   

 

7. Activitats de Formació 

 

Durant l’any 2021 s’han dut a terme 22 sessions de formació, majoritàriament de manera virtual,  

amb un total de 40 hores lectives i l’assistència de 169 alumnes. 

 

Les sessions de formació impartides han tractat els següents temes: 

 - Com calcular el marge del producte   1 sessió 

 - Lean start-up – Canvas     1 sessió 

 - Anàlisi i previsió financera     3 sessions 

 - Atenció al client / persones     1 sessió 

 - Finançament del teu negoci      1 sessió 

       - Estratègies d’èxit per al teu negoci                1 sessió 

 - Diferenciació del negoci     1 sessió 

- Com fer un pressupost de tresoreria   3 sessions 

- Obligacions comptables i fiscals d’un autònom  3 sessions 

- Estudi de mercat       1 sessió 

- El registre comptable i com analitzar-lo   6 sessions 
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8. Activitats d’Orientació 

En el camp de l’orientació empresarial s’han atès 163 sol·licituds amb una dedicació total de  727 

hores, que suposen un increment de sol·licituds del  66,32 % respecte a l’any 2020. 

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

contactes amb els sol·licitants d’orientació, que conjuntament amb l’atenció presencial facilitat 

molt més la comunicació amb els assessorats.   

Les sol·licituds ateses es descomponen de la següent manera per sexes i tipus d’orientació: 

 Número de casos % s/ total 

Homes 87              52,76 % 

Dones 76               46,63 % 

Total general            163                       100,00% 

 

‘ 
Tipus d’orientació 

Número de 
casos 

% s/ total 

Inici d’activitat o empresa 16 9,82 % 

Mentoria empresarial 13 7,97 % 

Organització i logistica 6 3,68 % 

Elaboració del pla d’empresa 39 23,93 % 

Fiscal 1 0,01 % 

Econòmic-financer 87 53,38 % 

Tècnic 1 0,01% 

Total general 163 100,00% 

 

El mapa mostra la població dels sol.licitants d’assessorament i la gràfica el nombre d’assessoraments, la 

distribució per sexes, el nombre de sessions i les hores de dedicació als assessoraments. 
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Els assessoraments atesos provenen dels diferents convenis subscrits per aGOe

 

 

9. Relacions amb altres associacions de voluntariat empresarial 

                    

  

                                        

 

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

Emprenedor, amb seu a Barcelona,  ASCASUD – Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial 

amb seu 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. 



MEMÒRIA ANUAL aGOe 2021 
 

 

10 

 

10.   Estat de comptes 2021 i Pressupost 2022 

 

Ingresssos 2021 Pressupost 

Convenis 3.300,00 1.100 

Serveis 1.000,00 1.500 

Donacions 1.925,00 2.400 

Recuperació de despeses de viatge 121,20 1.000 

Quotes socis 840,00 1.000 

Ingressos 7.186,20 7.000,00 

Despeses   

Despeses de viatge 239,75 1.500 

Invitacions a entitats 0,00 1.500 

Sessions de treball 415,44 250 

Material d'oficina i equips informàtics 6.557,78 2.000 

Altres  despeses 166,30 500 

Taxes 0,00 0 

Comissions bancàries 83,03 75 

Despeses 7.462,30 5.825,00 

   

RESULTAT -276,10 1.175,00 

 

La petita pèrdua d’aquest any, motivada per la renovació d’equips informàtics,  no ocasiona 

tensions de tresoreria degut a les reserves d’anys anteriors.  


