02 d’agost del 2018
Novetats

Agenda

25 de setembre (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
Conferència: La revolución demográfica: El futuro es sénior, desarrollo de
la “Silver Economy” y del Talento Sénior Ponent: L.Rosillo +INFO
02 d'octubre (13:00-14:30) Universitat Rovira i Virgili
Conferència: La importancia del Estado de Flujos de Efectivo Ponent:
F.Campa +INFO
03 d'octubre (17:00-18:30) Associació Professional de Tècnics Tributaris de
Catalunya i Balears
Conferència: Com millorar els informes empresarials: Regles i guies d’estil
per al disseny d’informes i presentacions empresarials: els estàndards
internacionals IBCS® - Presentació de la RCD Núm. 24 “Noves tendències
en Controlling" Ponent: X.Subirats +INFO
04 d'octubre (12:00-13:30) Universitat de Girona
Conferència: Presentació del llibre "Com fer recerca" Ponent: O.Amat +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
PREMI ACCID-ÒMNIUM a la potenciació i l'ús del català atorgat a GRUP SERHS

El GRUP SERHS rep el Premi ACCID-ÒMNIUM a l’entitat que es
distingeix en la potenciació i l’ús del català en l’àmbit empresarial.
Aquest és un reconeixement per la defensa de la llengua catalana, atorgat
per l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i Òmnium
Cultural.
El Premi es va lliurar el passat 1 de juny amb motiu de la celebració de la
V Jornada ACCID Noves tendències en Comptabilitat, Control i
Finances a la seu de la Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya.
Jordi Bagó, president i conseller delegat de SERHS, va ser l’encarregat de
recollir el premi de la mà de Joan Vallbé, vicepresident d’Òmnium
Cultural. S’atorgà el premi com reconeixement per l’esforç realitzat a
l’hora d’adaptar l’ús del català en els seus productes, concretament per la
seva aposta per posicionar l’entitat, destacant el fet de ser una empresa de
marcat caràcter català, disposada a actuar amb eficàcia i eficiència, per
potenciar el desenvolupament de la societat catalana, com una manera
pròpia de fer empresa i país.

PREMI ACCID-ÒMNIUM al docent i/o investigador en llengua catalana atorgat a ESTER
OLIVERAS

El passat 1 de juny amb motiu de la celebració de la V Jornada
ACCID Noves tendències en Comptabilitat, Control i Finances a la
seu de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, es va atorgar
a Ester Oliveras, professora del Departament d'Economia i Empresa de la
Universitat Pompeu Fabra, el Premi ACCID-ÒMNIUM al docent i/o
investigador que s’hagi distingit per la publicació d’estudis i/o
materials docents en matèria de comptabilitat i direcció d’empreses en
llengua catalana.
Aquest premi s'atorga als docents i/o investigadors actius en matèria de
comptabilitat i direcció que publiquen els seus treballs en llengua catalana.
Entre d’altres aspectes es valorarà la importància, originalitat, aportació e
implicacions dels treballs d’investigació. Així com la quantitat i la qualitat
dels materials docents presentats en llengua catalana.

És un guardo que l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
juntament amb l’entitat Òmnium Cultural atorguen cada any amb la
finalitat de reconèixer el docent/investigador que hagi potenciat l’ús del
català.

BONES VACANCES

Des de l'ACCID us desitgem que passeu molt bon estiu!
Nosaltres tornarem la primera setmana de setembre, el dia 3 comencem de
nou.

Socis Protectors

06 de setembre (09:00) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Jornada de diàleg entre professors universitaris i auditors de comptes
+INFO
1,2 i 3 d'octubre (09:00) Auditori COACB
Curso recaudación (CSITAL) +INFO
18 d'octubre (08:30) Auditorio CECABANK Madrid
I Congreso Defensa Penal +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors

Vostè rep aquest missatge perquè aquesta adreça de correu-e està associada a un dels nostres socis. Aquest missatge conté
informació adreçada exclusivament al seu destinatari; informació que pot ser privilegiada o confidencial. Si vostè no és el
destinatari l'informem que d'acord amb la legislació vigent, la utilització, divulgació i/o còpia sense permís previ està prohibida. Si
ha rebut aquest missatge per error li demanem que ens ho comuniqui a l'adreça info@accid.org i destrueixi immediatament aquest
correu.
ACCID Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04
extensió 2019 - info@accid.org

