
 

19 de juliol 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 

04 d'octubre (12:00-13:30) Universitat de Girona 

Conferència: Presentació del llibre "Com fer recerca" Ponent: O.Amat +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

    

    

  Notícies  

 

  

AJUT A LA RECERCA PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN L’ÀMBIT DEL 

COOPERATIVISME ACCID I FUNDACIÓ ROCA GALÈS 

Des de l’any 2014 l’ACCID i la Fundació Roca i Galès atorguen 

conjuntament un ajut a la recerca en l’àmbit del cooperativisme per 

promoure la realització de treballs de recerca sobre bones pràctiques en la 

informació financera i la gestió de les empreses cooperatives a Catalunya. 

http://accid.org/agenda.php?id=1053
http://accid.org/agenda.php?id=1059
http://www.accid.org/documents/COMPOSICIO_DE_LA_JUNTA6.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-14-2018.pdf?
https://www.facebook.com/ACCIDassociacio/?
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/soci-cooperatiu?
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


Es presenta el projecte acabat titulat: Cooperatives i crisi econòmica 

¿una relació causal? Evolució de les cooperatives catalanes des del 

1970 fins el 2016, realitzat per la Dra. Patrícia Crespo (Tecnocampus. 

Universitat Pompeu Fabra), Dra. Dolors Celma (Tecnocampus. Universitat 

Pompeu Fabra), Dra. Esther Martinez (Universitat de Girona ) i el Dr. Eloi 

Serrano (Tecnocampus. Universitat Pompeu Fabra) que va ser guardonat 

al 2016.  

El projecte té dos objectius. El primer, elaborar de forma sintètica un mapa 

sobre l’evolució de la creació de cooperatives a Catalunya en una 

perspectiva de llarg termini. Aquest treball pretén identificar la 

transformació del cos cooperatiu a Catalunya des del 1970 fins al 2016, 

tant sectorialment com territorialment i, en la mesura del 

possible,6internament en l’estructura de les cooperatives. Per realitzar-ho 

es fan servir dades de creació de cooperatives facilitades per la Generalitat 

de Catalunya, Direcció General. El segon objectiu és identificar si la 

propensió a la creació de cooperatives ha estat influenciada pel cicle 

econòmic. Sabem que les organitzacions evolucionen tant per raons 

endògenes com exògenes. És per això que per a contextualitzar millor la 

transformació del mapa cooperatiu català s’introdueix l’evolució i els 

cicles de l’economia catalana al llarg del període i el seu impacte en la 

creació de cooperatives.  

  

 

  

PREMI ACCID A LA TESI DE MÀSTER EN COMPTABILITAT 

L'ACCID atorga el Premi a la Tesi de Màster en Comptabilitat a Rebeca 

Mahedero Muñoz  estudiant de la Universitat de Barcelona per la seva 

tesi de Màster: “Salvedades más comunes en los informes de auditoría del 

ejercicio 2015 de grandes empresas en España”. 

El guardó es va lliurar el passat 1 de juny a la seu de la Universitat de Vic-

Universitat Central de Catalunya amb motiu de la celebració de la V 

Jornada ACCID i APC Noves tendències en Comptabilitat, Control i 

Finances.  

  
  

  Socis Protectors 

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 
  

http://www.accid.org/documents/CooperativesiCrisiEconomica_EloiSerrano.pdf
http://www.accid.org/documents/CooperativesiCrisiEconomica_EloiSerrano.pdf
http://www.accid.org/documents/CooperativesiCrisiEconomica_EloiSerrano.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/117140/1/TFM-CiF_MahederoMu%C3%B1oz.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/117140/1/TFM-CiF_MahederoMu%C3%B1oz.pdf
http://www.csital.org/programa-actualitzat-curso-de-recaudacion-edicion-2018-barcelona-1-2-y-3-de-octubre-programa
http://defensapenal.eventocompliance.com/
mailto:info@accid.org

