El 6è Congrés de l’ACCID celebrat els passats dies 28 i 29 de maig, atorga diversos premis a
membres del nostre Col·legi.

Premi Ferran Termes
El Premi Ferran Termes, que s’atorga a aquelles persones que presentin un treball inèdit de
recerca o divulgació sobre la millor de la transparència i l’eficiència de la gestió
d’organitzacions publiques o privades. El Sr. Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, economista,
advocat i catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, va rebre el premi pel seu
treball “Eficiència i transparència del sistema judicial espanyol en el context europeu: anàlisi
comparativa i propostes de millora”. El premi, amb una dotació econòmica de 5.000 euros, li
va ser lliurat pel Sr. Jaume Amat, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat
de Catalunya.

Premi a la trajectòria professional
L’economista i auditor de comptes, Sr. Emilio Álvarez Pérez-Bedia, membre de junta gestora
del Col·legi i president de la Comissió d’Auditors de Comptes | REA+REGA Catalunya, va rebre
de mans del Sr. Valentí Pich, president del Consejo General de Economistas, el premi que
s’atorga a aquelles persones o entitats que es distingeixen per la seva trajectòria professional
en l’àmbit de la comptabilitat. Emilio Álvarez ha estat vinculat sempre al món de l’auditoria i
ha exercit diversos càrrecs tant al Registre d’Economistes Auditors (REA) com a la junta
directiva de l’ACCID.

Ajuts a la recerca
L’ACCID concedeix aquests ajuts amb l’objectiu de promoure la recerca a Catalunya, i poden
optar a ells, investigadors o professionals que presentin propostes de recerca sobre bones
pràctiques d’informació financera, comptabilitat de gestió i sobre informació del capital
intel·lectual de les empreses. L’economista Sra. Montserrat Sagarra i Fitó, va estar
guardonada per aquesta raó amb un ajut econòmic pel seu treball de recerca “Altre
finançament per les empreses cooperatives”. Aquest ajut li ha estat concedit per l’ACCID i la
Fundació Roca i Galés, en l’àmbit del cooperativisme.

