
 

17 de maig del 2018 
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  Agenda 

23 de maig (18:30-20:00) Col.legi d'Economistes de Catalunya - Seu 
Barcelona 

Conferència: ''El nou reglament europeu de protecció de dades, la figura 
del delegat de protecció de dades i eines per automatitzar el control del 
seu acompliment'' Ponents: J.Haro, E.Mucia i J.M.Gallart +INFO 

25 de maig (10:30-14:15) Consejo General de Economistas 

Presentació de la “Guía de Buen Gobierno Corporativo para empresas 
pequeñas y medianas” y “Manual Buen Gobierno: RCD 25 ACCID” 
Ponents: I.Peñalosa, M.Gosch i X.Subirats +INFO 

28 de maig (16:00-17:30) Col·legi Oficial de Gestors Administratius de 
Catalunya 

Conferència: “MASTER EN COMPTABILITAT. Control pressupostari i anàlisi 
de desviacions'' Ponent: Ll.Bagur +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

http://www.accid.org/agenda.php?id=1037
http://www.accid.org/agenda.php?id=1038
http://accid.org/agenda.php?id=1005
http://www.accid.org/documents/82770_TiptocoVCongresoAccid_(003)-ilovepdf-compressed.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-10-2018.pdf?
http://www.accid.org/documents/inversions_impacte_reviewed_formatv.pdf?
http://www.wolterskluwer.es/nuestras-marcas/a3software.html?
http://jornada-accid.org/?


    

    

  Notícies  

 

  

NOTA DE PREMSA PRÈVIA A LA V JORNADA ACCID 

ACCID organitza la  V Jornada ACCID i APC “Noves tendències en 

Comptabilitat, Control i Finances” l’1 de juny a la UVic 

La Jornada reunirà uns 300 participants entre emprenedors, directius, 

professionals i acadèmics de la comptabilitat i la direcció d'empreses. 

Comptarà amb la presència de l’alcaldessa de l’Ajuntament de Vic, la Sra. 

Anna Erra i Solà, el rector de la Universitat de Vic – Universitat Central 

de Catalunya (UVic-UCC), el Sr. Jordi Montaña i els degans i presidents 

de col·legis professionals.  

L’acte d’obertura comptarà amb una conferència inaugural que portarà 

per títol: Les accions preferents. Un instrument perillós, a càrrec del Sr. 

Antoni Serra Ramoneda, ex rector de la UAB, catedràtic del Departament 

d’Empresa i ex president de CaixaCatalunya. 

Durant la conferència, l’acompanyaran el degà del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya, Sr. Joan B. Casas; el president del Col·legi de Censors 

Jurats de Comptes de Catalunya, el Sr. Antoni Gómez; la presidenta del 

Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de 

Catalunya, la Sra. Maria Petra Sáiz; el president del Col·legi Oficial de 

Gestors Administratius de Catalunya, el Sr. Alfonso Lluzar; i el president 

de l’ACCID, el Sr. Daniel Faura. 

La Jornada inclourà 10 sessions de treball simultànies, de comptabilitat 

(financera, de gestió, de cooperatives i pública), de valoració d'empreses, 

TIC, lideratge, control de costos i responsabilitat social. A més, hi haurà 

una trobada de l'Agrupació Professors de Comptabilitat i Control (APC). 

A continuació, s’entregaran els Premis de reconeixement i Ajuts 

ACCID. Aquests premis representen un reconeixement de les tasques 

realitzades a Catalunya en l’àmbit de la informació financera per 

professionals, acadèmics i entitats públiques o empreses privades, així com 

l’ús del català. 

Entre els guardonats en aquesta edició s’atorgarà el Premi a les bones 

pràctiques en informació financera, al Futbol Club Barcelona, el Premi a 

la trajectòria professional a la Sra. Mercè Martí Queralt,  economista, 

censora jurats de comptes i Presidenta Executiva de KRESTON 

http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-recerca-treball-grau-tesi-master-tesi-doctoral-altres-projectes-recerca-p-150.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-govern-coporatiu-bases-conceptuals-aplicacions-practiques-p-151.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-master-finanzas-claves-fundamentos-estrategias-operativas-finanzas-empresariales-p-152.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-plan-general-contabilidad-pymes-analisis-prctico-fondo-p-154.html?language=ca


IBERAUDIT i el Premi a l’entitat que es distingeix en la potenciació i l’ús 

del català en l’àmbit empresarial al Grup Serhs, entre d’altres. 

L’Acte de cloenda comptarà amb la participació del president del Consell 

Comarcal d’Osona, el Sr. Joan Roca; el vicedegà de la Facultat d’Empresa 

i Comunicació de la UVic-UCC, el Sr. Xavier Ginesta; les professores del 

Departament d’economia i Empresa de la Facultat d’Empresa i 

Comunicació de la UVic-UCC, la Sra. Núria Arimany i Carme 

Viladecans; el president de l’Agrupació de Professors de Comptabilitat i 

Control de l’ACCID, el Sr. Joaquim Rabaseda; el vicepresident primer 

de l’ACCID, el Sr. Oriol Amat i el president de l’ACCID, el Sr. Daniel 

Faura. 

Es pot descarregar el programa de la V Jornada a: http://jornada-accid.org/  

Inscripcions gratuïtes 

T'hi esperem!!! 

  

 

  

“COM FER RECERCA” (Conferència 11 de maig del 2018) 

El divendres 11 de maig es va celebrar a la Universitat Internacional de 

Catalunya-UIC  la conferència ''Com fer recerca” impartida pel Dr. 

Oriol Amat, catedràtic UPF, vicepresident primer d'ACCID i de la 

Comissió de Comptabilitat del CEC i acadèmic. Presidida pel Dr. Frederic 

Marimon, catedràtic de la UIC, vicedegà de la FCES, president de la 

Comissió Acadèmica de Doctorat en Economia i Dret i acompanyats pel 

Dr. Ramon Bastida, professor adjunt de la UIC. Tots tres coautors del 

llibre. 

En aquesta sessió es va presentar el llibre “Com fer recerca: treball de 

final de grau, tesi de màster, tesis doctoral i altres projectes de 

recerca", publicació en la que han participat experts de totes les branques 

de la ciència. 

En la conferència es va fer menció que l’obra recull al llarg dels 20 capítols 

que la conformen les principals tècniques de recerca aplicades a diferents 

camps del saber, sense deixar de banda aspectes com la redacció i 

presentació dels treballs científics en els seus diferents formats didàctics: 

treball de recerca, treball de final de grau, tesi de màster i tesi doctoral. 

Aquesta obra és un projecte conjunt de la RAED (Reial Acadèmia Europea 

de Doctors) i l'ACCID. 

  

  

 

  

ENQUESTA SOBRE EL BOICOT PER PART DELS CONSUMIDORS DURANT EL 

MOVIMENT INDEPENDENTISTA DEL 2017 

Aquesta enquesta forma part de la recerca per a la Tesi de Màster a la 

UPF Business School of Management realitzada per l'estudiant Karolina 

Barbara Barczyk. 

L'enquesta es contesta en 5 minuts.   

En aquesta enquesta intentem explorar com les empreses catalanes han 

viscut la situació sociopolítica del 2017 i com han gestionat el boicot per 

part dels consumidors, si és que n'hi ha hagut. Aquest estudi intenta 

contribuir a ampliar el coneixement sobre un tema encara poc estudiat en 

termes de gestió empresarial, i elaborar suggeriments en vers a com 

http://jornada-accid.org/
http://jornada-accid.org/inscripcio/
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-recerca-treball-grau-tesi-master-tesi-doctoral-altres-projectes-recerca-p-150.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-recerca-treball-grau-tesi-master-tesi-doctoral-altres-projectes-recerca-p-150.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-recerca-treball-grau-tesi-master-tesi-doctoral-altres-projectes-recerca-p-150.html?language=ca


aquestes empreses poden gestionar situacions causades per condicions 

sociopolítiques. Fer click aqui per a contestar a l'enquesta. 
  

  Socis Protectors 

23 de maig (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 

Com impacta la transformació digital a la direcció financera de les 
empreses +INFO 

30, 31 de maig i 1 de juny (08:00) Complejo Policial de Canillas-Madrid 

V Congreso B&L luchando contra el fraude +INFO 

06 de juny (15:45) Balneari Termes Victòria Caldes de Montbui 

15a Jornada d’Economia i Empresa Familiar +INFO 

08 de juny (08:30) One Moorgate Place-London 

IBCS Annual Conference +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 

  

 

 

https://www.esurveycreator.com/s/036cd80
https://www.auren.com/ca-ES/Transformaci%C3%B3%20Digital_MAIG%202018%20AUREN.pdf
https://behaviorandlaw.com/congreso2018/
http://www.accid.org/documents/JORNADES_EMPRESA_2018w.pdf
https://www.hichert.com/seminar/ibcs-annual-conference-2018/
mailto:info@accid.org

