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29 de setembre (19:00-20:30) CEC Barcelona 

Conferència: Professionals davant repte digitalització i 
mobilitat  Ponent: X.Verge +INFO 

19 d'octubre (12:00-13:30) Universitat de Vic 

Conferència: Noves tendències direcció Empresa Familiar Ponent: 
N.Arimany +INFO 

20 d'octubre (09:30-11:00) Fòrum empresa Lleida 

Conferència: Aplicació Taules Dinàmiques gestió empresarial Ponent: 
L.Muñiz +INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novetats 

Agenda 

Publicacions 

http://www.accid.org/agenda.php?id=825
http://www.accid.org/agenda.php?id=822
http://www.accid.org/agenda.php?id=829
http://www.accid.org/llibreria/accid-calculo-coste-produccion-ejercicios-practicos-resueltos-resolucion-icac-2015-p-130.html?language=ca&osCsid=d3g2c7sf6ua8qhmbphml39rmm2
http://www.accid.org/llibreria/accid-finances-comptabilitat-directius-p-132.html?language=ca&osCsid=46uap1bp905fb4uct6ipqmac83
http://www.accid.org/llibreria/accid-noves-tendencies-direccio-lempresa-familiar-p-131.html
http://www.coleconomistes.cat/jornada/index.html
http://www.accid.org/revista/documents/ratios_que_menteixen.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-17-2016.pdf?


 

  

Enquesta sobre la percepció de la qualitat i la seguretat operacional 
en les companyies de transport aeri 

Benvolgut/da, 

Des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant diversos aspectes 
obtenir una visió general de l'opinió dels passatgers en el transport aeri 
sobre aspectes claus en el sector, com són la qualitat i la seguretat 
operacional. Tota la informació proporcionada serà tractada de forma 
estrictament confidencial. 

En el link següent hi ha l'enquesta que es pot respondre en uns 5 minuts: 

Link enquesta 

Tot agraint la teva col.laboració, et saludem ben cordialment,  

ACCID 

 

 
L'empresari familiar ha d'assumir que passaran coses negatives i 
tenir prevista la solució, afirma el director general de l'IEF 

L'empresa familiar, que representa gairebé el 90% del total d'empreses 

del nostre país, té un tipus d'organització diferent d'un altre tipus 

d'empreses. Algunes característiques diferencials són la preferència pel 

control de l'empresa, la qual cosa suposa el compromís dels membres de 

la família cap a l'empresa i el seu coneixement dels negocis. Al final, 

aquest component intangible pot ser l'element diferenciador +INFO 

 

  
Nuevas tendencias en la dirección de la Empresa Familiar 
(Conferencia 14 de septiembre de 2016) 

El passat dimecres 14 de setembre es va celebrar a la seu d'Economistes 

Comptables EC-CGE de Madrid la conferència Noves tendències en la 

direcció de l'Empresa Familiar, impartida pel catedràtic d'Economia 

Financera i Comptabilitat i director de la Càtedra d'Empresa Familiar de la 

Universitat de Lleida, José Luís Gallizo. Així mateix el van acompanyar a 

la taula presidencial el president d'Economistes Comptables EC-CGE, 

Francisco Gracia, i el director executiu d'Economistes Comptables EC-

CGE, Marcos Antón Renart. +INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticies 

http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2494
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2494
https://docs.google.com/forms/d/1DllprPMJh6GuF9lNr_ZcfE6eO7cLHpc6Gh_Uc2OEU9I/edit
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2494
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2494
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2494
http://www.accid.org/noticia.php?id=325
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2494
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2494
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2494
http://www.accid.org/noticia.php?id=324


 

 

22 de setembre (19:30) RAED - Foment del treball Barcelona 

Conferència: “The end of Accounting and the path forward for Investors 
and Managers” +INFO 

28 de setembre (09:30) Auren Barcelona 

Conferència: Brexit: impacto e inquietudes +INFO 

6 d'octubre (18:00) APD Barcelona 

Conferència: VIII AfterWork APD +INFO 

6 de novembre UPF-BSM 

Máster Semipresencial Dirección Financiera y Contable de la 
Empresa +INFO 

14 de novembre UPF-BSM 

Postgrado Semipresencial en Dirección Financiera +INFO 

 

 

Socis Protectors 

http://www.accid.org/documents/RAED_Invitacio_Dr__Lev_22_09_2016.pdf
https://www.auren.com/es-ES/noticias/eventos/2016/09/28/brexit-impactos-e-inquietudes
https://crm.apd.es/apdlibrary/Portal/0C044393-3979-4D85-A873-6B8774F1E153.pdf
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-direccion-financiera-y-contable-de-la-empresa-especialidad-en-finanzas-corporativas-modalidad-semipresencial
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/programa-de-postgrado-de-direccion-financiera-modalidad-semipresencial

