
 
NOTA DE PREMSA: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

ACCID RENOVA EL CÀRRECS DE LA SEVA 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

Daniel Faura, nou president 

d’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i 

Direcció) 

 
Faura: “Ens proposem aprofundir i estimular el debat entre 

professionals i acadèmics, promoure la recerca, el reconeixement 

de les bones pràctiques d’organitzacions  i professionals, publicant i 

divulgant continguts i novetats en matèries de comptabilitat i 

informació financera. Consolidar també ACCID com la institució de 

referència a Catalunya en generació de coneixement en els àmbits 

comptables i corporatius” 
 

 

Daniel Faura ha estat elegit per unanimitat com nou president del 

l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) per a un període 

de quatre anys en l’acte constitutiu de la nova Junta Directiva de l’Associació. 

L’Associació ACCID va ser fundada l’any 2002 a iniciativa de diferents Col·legis 

Professionals, amb la finalitat de millorar la transparència de la informació 

financera, promoure, estimular i reconèixer  les millors pràctiques professionals i 

acadèmiques, impulsar la recerca i nous desenvolupaments, i editar 

publicacions. ACCID actualment agrupa a més de 11.000 socis, que 

desenvolupen activitats professionals, acadèmiques i institucionals. 



 
 

Faura substitueix a Oriol Amat, compromès amb l’Associació des de la seva 

fundació, havent-ne estat President durant els darrers quatre anys, i que en la 

nova Junta en serà Vicepresident Executiu. El nou president d’ACCID ha estat 

president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, és llicenciat 

en Administració i Direcció d’Empreses, llicenciat en Dret, i Censor jurat de 

comptes. Daniel Faura és co-fundador de l’empresa Faura-Casas, Auditors 

Consultors. 

 

Composició de la nova Junta de Govern per la legislatura 2018-2022:  

President: Faura i Llimós, Daniel 

Vicepresident 1r: Amat i Salas, Oriol 

Vicepresident 2n: Rocafort i Nicolau, Alfredo 

Vicepresident 3r: Subirats i Alcoberro, Xavier  

Secretari: Puig de Travy, Carles 

Subsecretari: García i Pons, Martí  

Tresorer: Soligó i Illamola, Gemma 

Vocals: Aldeguer i Vidal, Eva  
 

Aragón i Sánchez, Francesc 
 

Cardona i Simon, Xavier 
 

Casanovas i Ramon, Montserrat 

  Llúzar i Briñas, Alfonso 
 

Miró i Soler, Joan 

  Olivé i Riu, Maurici 

  Rabaseda i Tarrés, Joaquim 

  Sáiz i Antón, Petra 

  Solà i Tey, Magda 

Consellers: Altayó i Martí, Jordi 

  Arasa i Alegre, Maria Josep 

  Campa i Planas, Fernando 

  Carnicero i Manrique, Josep M. 
 

Casals i Company, Jordi 

  Casany i Cariteu, Marcel 

  Cebollero i Leris, Vicente 

  Corella i Colàs, Aurelio 



 
  Garreta i Dalmau, Francesc 

  Gómez i Valls, Francesc 

  Mas i Villellas, Lluís 

  Pons i Duran, Bernat 

  Salas i Rios, Manel 

  Zaragoza i Farré, Mª Alba 

 

 

 

REPTES: 

La nova Junta es proposar continuar la tasca endegada fins ara i en particular 
els següents reptes: 
 
* Intensificar la col·laboració amb els Col·legis i altres Associacions i 
Organitzacions professionals complementant els seus serveis, generant 
sinèrgies i valor afegit pels seus membres.  
 
* Dinamitzar les comissions de treball especialitzades, per tal de que estimulin 
el debat, la recerca, la divulgació i l’emissió de posicionaments sobre temes 
comptables i d’informació financera, i canalitzar-les a través de publicacions 
periòdiques. 
 
*Continuar promovent  i reconeixent les bones pràctiques de les organitzacions, 
els professionals i els acadèmics que actuen en l’àmbit de la comptabilitat i la 
informació financera. 
 
*Reforçar la seva funció de “punt de trobada” entre professionals, acadèmics i 
institucions i consolidant a ACCID com institució de referència a Catalunya en 
generació de coneixement i divulgació en matèria de comptabilitat i informació 
corporativa. 
(8 DE MAIG DE 2018) 


