
 

VIII Congrés ACCID/APC-Crida a l’enviament de comunicacions 
 

21 de desembre de 2018 

 
Benvolgut/Benvolguda,  

 

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) està organitzant el VIII Congrés de 

Comptabilitat i Direcció i la VIII Jornada de Recerca i Docència en Comptabilitat i Control. Se 

celebrarà els dies 6 i 7 de juny de 2019 a l’IQS School of Management (Via Augusta, 390). 

Tindrà una durada de dos dies, una tarda i un matí i s’hi realitzaran diverses conferències, 

sessions de treball i workshops sobre temes d’actualitat i d’interès per als professionals de la 

Comptabilitat, del control i la direcció d’empreses.  

 

Els professors, investigadors i professionals que estiguin interessats, en presentar les seves 

comunicacions en els Workshops, poden enviar-les a ana.quesada@accid.org  amb data límit 

del 29 de març de 2019.  

 

Un cop rebudes les comunicacions seran revisades, valorades i seleccionades pel Comitè 

Científic, qui determinarà quines seran presentades dins el marc del VIII Congrés ACCID.  

 

D’altra banda, l’ACCID i la Revista Intangible Capital, indexada a SCOPUS, han arribat a un 

acord per editar un número especial sobre el VIII Congrés ACCID. Aquelles comunicacions que 

s’hagin presentat en els Workshops i que passin les revisions del Comitè Editorial de la Revista, 

seran publicades en aquest número especial. També podran ser seleccionades per ser 

publicades a la Revista de Comptabilitat i Direcció de l’ACCID o a l’European Accounting and 

Management Review. 

 

IMPORTANT: Les comunicacions hauran de seguir les normes de presentació de la Revista 

Intangible Capital  

http://intangiblecapital.org/index.php/ic/about/submissions   

 

Salutacions cordials,  

 

 

Agrupació de Professors  

de Comptabilitat i Control de l’ACCID 

 

 
 

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  Edifici Col·legi d’Economistes de Catalunya; Pl. Gal·la Placídia 32, 4º planta - 08006 

Barcelona - Tel. 934161604 - info@accid.org 
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