NOTA DE PREMSA IX CONGRÉS ACCID

ACCID organitza el IX Congrés Català de Comptabilitat i Direcció els dies 3
i 4 de juny a la UPF Barcelona School of Management amb el lema “La
Informació Corporativa i el Controlling post-COVID-19”

El Congrés de l’ACCID reunirà a professionals, acadèmics, directius i responsables dels àmbits de la comptabilitat, la gestió i el control en
els àmbits privats, públics i d`organitzacions no lucratives. El programa inclou les darreres regulacions, innovacions, i tendències, en
moments d’especial transcendència atesa la complexitat esdevinguda per la transformació digital i tecnològica, i les conseqüències i
impactes de la Covid-19.
Tindrà una durada de 2 dies (dijous tarda i divendres matí) i es realitzarà una conferència d’obertura, una conferència inaugural, 3
conferències simultànies, 9 sessions de treball simultànies i 4 tallers sobre temes d'actualitat i d’interès per als professionals i acadèmics
de la comptabilitat i la direcció d'empreses.
A l'acte d'obertura es contarà amb la participació de la Gerent de la UPF-BSM, Sra. Pilar Soldevila, el president de l’ICAC, Sr. Santiago
Duran, el President d’ACCID, Sr. Daniel Faura i el President de l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control de l’ACCID (APC), el Sr.
Francesc Gómez.
El dijous 3, la conferència d’obertura versarà sobre “LA REFORMA COMPTABLE”, i serà impartida pel President de l’ICAC, Sr. Santiago
Duran, i presentada per la Sra. Gemma Soligó, sòcia de Grant Thornton i Tresorera d’ACCID. A continuació i organitzada per l’Agrupació de
Professorat de Comptabilitat i Control (APC), se celebraran diversos Workshops que versaran sobre diferents temàtiques: Informació no
financera i Sostenibilitat; Informació financera, Gestió empresarial, Anàlisi Sectorial,...i amb una secció introductòria sobre el Nou Marc
Conceptual en el context de les Normes Internacionals (IFRS), a càrrec del ponent Sr. Martí Garcia, Secretari Acadèmic del Col.legi
d’Economistes de Catalunya i membre de la Junta Directiva d’ACCID.
Es lliuraran els PREMIS i AJUTS ACCID de l’edició 2020, que representen un reconeixement de les tasques realitzades a Catalunya en l’àmbit
de la informació corporativa per professionals, acadèmics i entitats públiques o privades.

El divendres 4, participaran a l’acte d’obertura, Oriol Amat (Degà de la UPF-BSM i del Col·legi d’Economistes de Catalunya), Antoni
Gómez (President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya), Alfonso Lluzar (President del Col·legi Oficial de Gestors
Administratius de Catalunya) i Daniel Faura (President d’ACCID).
La conferència inaugural serà impartida per la Dra. Victoria Alsina, Dra. En Ciències Polítiques i Socials per la UPF i coordinadora del projecte
“Catalunya 2022” del Govern de la Generalitat de Catalunya, que versarà sobre ESCENARIS POST-COVID I PROPOSTES DE FUTUR, i serà
presentada pel Sr. Carlos Puig de Travy, President del REA i Secretari d’ACCID.
Seran lliurats també els Premis i Ajuts de Recerca ACCID de l’edició 2021, el IV Premi Ferran Termes i els Premis ACCID-ÒMNIUM.
S’impartiran també 3 conferències simultànies: Coneixements, Competències i Habilitats dels futurs professionals de l’àmbit comptable i
financer a càrrec dels ponents Esther Casademont (Consultora especialitzada en gestió de persones d’Univers hub) i David Ollé (Controlling
Manager en Wolters Kluwer España); ELS FONS EUROPEUS per la recuperació econòmica post COVID, a càrrec dels ponents Oriol
Alba (Secretari General a la CECOT) i Felip López (Consultor en ZABALA INNOVATION CONSULTING) i moderada per Omar Garzesi (Soci de
l’àrea d’ajuts i incentius de Crowe Spain) i El final del principio de la Información no Financiera o Informes de Sostenibilidad: pasado, presente
y futuro, a càrrec dels ponents Salvador Marín (President de l’EFAA for SMEs i Director de Càtedra EC-CGE Consejo General de Economistas
de España), Esther Ortiz (Membre del Consejo General de Economistas de España, i del grup de treball de l’EFRAG) i Patricia Reverter (Sòcia
de KPMG i Censora Jurat de Comptes) i moderada per X.Subirats (Vicedegà del Col.legi d’Economistes de Catalunya i vicepresident tercer
de l’ACCID).
I per clausurar el Congrés comptarem amb 9 sessions simultànies sobre temes d’actualitat i d’interès com: L’aplicació de la reforma
comptable 2021; La importància dels intangibles en la creació de valor de l’empresa; Impactes fiscals recents a considerar: Covid-19 i
Reforma Comptable; La mesura i la gestió del l’impacte social de les organitzacions; La col·laboració público-privada en l’exercici de
l’auditoria pública en l’àmbit local, a partir de l’aprovació del RD 424/2017; Reflexions sobre les noves tendències d’RSE; La ISO37301, norma
internacional de Sistema de gestió de Compliance (certificable); Nou Reglament d’Auditoria; Digitalització i optimització dels processos
comptables entre el despatx i la pime.

Es pot descarregar el programa del IX Congrés a:
https://accid.org/ix-congres-programa/

L'ACCID és una associació que va néixer l'any 2002 amb l'ànim de convertir-se en un nexe d'unió pels professionals i acadèmics que
treballen a Catalunya en l'àmbit de la comptabilitat. Va ser fundada pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi
d'Economistes de Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriorment s'hi van incorporar el Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. L'ACCID compta amb més de
11.300 socis.
L'ACCID té l'objectiu de contribuir a la millora de la transparència de la informació financera, la promoció de les millors pràctiques en la
difusió de la informació financera, l’existència d’una plataforma d’opinió i debat sobre temes d’actualitat comptable, la promoció de la
recerca i presentació de nous desenvolupaments en matèria comptable i de direcció, l’edició de publicacions i l'organització de
conferències, jornades i congressos.
La UPF Barcelona School of Management és l'escola de management de la Universitat Pompeu Fabra, una universitat reconeguda
internacionalment pel seu nivell d'excel·lència en docència i investigació. El seu propòsit és contribuir al desenvolupament del management
i de les persones que el posaran en pràctica, preparar líders amb una visió global en un context basat en la recerca, capaços de gestionar
empreses, institucions i projectes, promovent la innovació, la transformació social, el compromís amb la cultura i el benestar planetari.
La UPF-BSM té una cultura basada en els següents valors: Transformació, amb una visió creativa i transformadora amb pensament crític,
tenint en compte les millors pràctiques internacionals; Impacte, generar coneixement i impacte econòmic i social; Millora contínua i rigor,
vocació per l'excel·lència en la docència, la recerca d'impacte i la transferència i gestió del coneixement i Ètica, actuant amb fonaments
basats en la responsabilitat social, la sostenibilitat, la diversitat, l'humanisme i la cultura.

--Per més informació:
Ana Quesada
ana.quesada@accid.org
O trucant al telèfon 93 416 16 04 ext. 2020

