
 

7 de desembre del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
  

  Agenda 

18 de desembre (09:00-10:30) Universitat de Vic 

Conferència: Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu Ponents: N.Arimany, 
C.Viladecans +INFO 

16 de gener (18:00-19:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya 

Conferència: El impuesto sobre Beneficios. Resolución del ICAC de 9 de 
Febrero de 2016. Análisi y ejercicios práctico Ponent: R.Ferrer +INFO 

17 de gener (16:00-17:30) Tecnocampus Mataró-Maresme 

Conferència: Controller estàs a punt?  Ponents: G.Cid, M.Oliveras +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

    

    

  Notícies  

http://www.accid.org/agenda.php?id=986
http://accid.org/agenda.php?id=984
http://www.accid.org/agenda.php?id=987
https://eamr-accid.eu/?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-22-2017.pdf?
http://www.accid.org/documents/TRIPTIC_PREMIS_2018.pdf?
https://www.sinfopac.com/es/?
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-recerca-treball-grau-tesi-master-tesi-doctoral-altres-projectes-recerca-p-150.html?osCsid=tqhq4p24f5fp8et6ev1k5k72b3
http://www.accid.org/llibreria/noves-tendencies-controlling-p-144.html?language=ca&osCsid=mibai8on0khl7vsqp7pv8ph8e6?
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-plan-general-contabilidad-actualizacion-2017-incluye-consultas-resoluciones-icac-p-146.html
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-master-contabilidad-p-149.html?osCsid=ms2btrc9lgg7jae98kqqr0u2r0


 

  

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL.LABORACIÓ EN EL CROWDFINDING DEL 

MONOGRÀFIC-BON GOVERN 

Des de l’ACCID volem agrair-vos a tots aquells que hi heu col·laborat en 

la campanya de crowdfunding  a través de la plataforma Verkami per 

portar a terme l’edició del 25è volum de la Revista de Comptabilitat i 

Direcció sobre “Bon Govern”, en versió catalana i versió castellana. 

Gràcies a la vostra col·laboració hem superat el nostre objectiu de 4.000€ 

i hem aconseguit 4.735€, en 40 dies de campanya. Amb aportacions de 36 

mecenes, com Activa Auditoria & Consultoria, Amsel Assessors, 

Bonpreu, Morera Asesores, Tecnocampus Mataró-Maresme i d’altres que 

per nosaltres són iguals d’importants, per que tot suma. 

Moltes gràcies pel vostre suport. 

Coordinació de Publicacions ACCID 

  

 

  

“BIG DATA I LES SEVES IMPLICACIONS EN LA TRANSFORMACIÓ DELS 

PROFESSIONALS FINANCERS” (Conferència 5 de desembre 2017) 

El dimarts 5 de desembre es va celebrar a la Facultat de Dret i Economia 

de la Universitat de Lleida la conferència “Big Data i les seves 

implicacions en la transformació dels professionals financers” 

impartida per Xavier Sabi, coordinador del Màster en comptabilitat i 

Control de gestió i Santi Aliaga, Controller de Vall Companys, 

acompanyats per Ma José Puyalto degana de la Facultat de Dret i 

Economia de la Universitat de Lleida. 

En Xavier Sabi i en Santi Aliaga ens van explicar com l’evolució 

tecnològica ens està aportant eines d’anàlisi que permeten dimensionar 

l’emmagatzematge i tractament de dades provinents de diferents fonts a un 

cost amb tendència decreixent. Aquestes dades contenen informació i 

coneixement que degudament interpretat pot generar avantatges 

competitives significatives per les organitzacions que aconsegueixin 

explotar-les amb criteri estratègic i rendibilitat econòmica. 

Els professionals financers s’hauran d’adaptar a aquest nou  món 

d’oportunitats i reptes, formant-se en la temàtica i engegant dinàmiques i 

sentit proactiu en aplicar-los. A més, el seu coneixement transversal de les 

organitzacions els ha de fer protagonistes en la gestió del canvi que tot 

plegat comporta, i ha d’actuar de lligam entre els perfils tècnics 

imprescindibles en l’explotació analítica i els professionals operatius 

d’àmbit sectorial. De la seva professionalitat i perfil, en dependrà l’èxit. 

Tot un repte. 

Tots els assistents a la conferència, que van voler, van poder adquirir el 

monogràfic  “Noves tendències en controling”, a un preu especial.  

  
  

  Socis Protectors 

9 de gener (09:00) Col.legi de Secretrais, Interventors i Tresorers de 
l'Administració Local de Barcelona 

Taller sobre aspectes pràctics derivats dels processos de canvi de forma 
de gestió de serveis públics i d'internalització de serveis +INFO 

 

  
Suport Institucional   

http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-noves-tendencies-controlling-p-144.html?language=ca
http://www.csital.org/node/4357


 

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 
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