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PRIMER CICLE DE CONFERÈNCIES FONS OLGA TORRES 

(CURS 2012 – 2013) 
 

El Fons Olga Torres és una dotació econòmica que la família de la professora Olga Torres 

Massana va posar a disposició de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, després de la seva mort el 9 d’octubre de 2002. Des 

de l’any 2009 el Fons Olga Torres està integrat dins de la Facultat d’Economia i Empresa 

de la Universitat Autònoma de Barcelona que neix a partir de la fusió de la Facultat de 

Ciències Econòmiques i Empresarials de Bellaterra i de l’Escola Universitària d’Estudis 

Empresarials de Sabadell amb l’objectiu d’impartir els nous graus adaptats a l’Espai 

Europeu d’Educació Superior. 

El Fons Olga Torres vol convertir-se en un pont de vinculació permanent entre la Facultat 

d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona i la ciutat de Sabadell 

mitjançant la dinamització d’una sèrie d’activitats que aportin coneixements rellevants en 

l’àmbit de l’economia, l’empresa i la tecnologia, a la ciutat de Sabadell, als seus ciutadans 

i a les seves empreses i institucions. La figura de la professora Olga Torres Massana 

permet fet aquesta vinculació, nascuda a Sabadell va ser professora de la Universitat 

Autònoma de Barcelona on va desenvolupar tota la seva carrera professional. 
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Una forma d’aportar coneixements rellevants en l’àmbit de l’economia, l’empresa i la 

tecnologia a la ciutat de Sabadell és a través de la realització de cicles de conferències 

d’especial interès i que tindran com a nom genèric cicle de conferències Fons Olga Torres. 

El primer cicle de conferències Fons Olga Torres tindrà com a línea temàtica general la 

Comptabilitat i la Fiscalitat, es farà durant els mesos de febrer a maig de 2013 i es 

realitzarà amb la col·laboració del CIESC (Consell Intersectorial d’Empresaris). 

OBJECTIU i CONTINGUT DEL PRIMER CICLE DE COFERÈNCIES 

El primer cicle de conferències té com objectiu, en primer terme, donar a conèixer a 

l’àmbit empresarial de Sabadell i a la comarca algunes qüestions rellevants relacionades 

amb l’àmbit comptable i fiscal que incidiran en la vida de les empreses durant l’any 2013 

i, en segon, posar a debat diversos temes d’interès empresarials en l’àmbit de la 

comptabilitat de les empreses. 

Per aquest motiu es realitzaran les següents activitats: 

- Una conferència inaugural del cicle amb el títol “Història, actualitat i empresa” 

que té com objectiu analitzar, des del punt de vista empresarial,  la greu situació 

econòmica actual amb la perspectiva històrica de les diverses crisis econòmiques que 

hem tingut en el nostre país durant el segle XX.  

 Data prevista de la conferència: 28 de febrer (dijous) 

 Hora: 18:30 hores 

 Ponent:  Jordi Mercader  (Economista- Soci director de Mercaconsult) 

 Lloc: Seu CIESC ( Edifici Gremi de Fabricants de Sabadell) c/ Sant Quirze, 30 

SABADELL 
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- Una conferència sobre “L’actualització de balanços de les empreses” per 

donar a conèixer aquesta actualització prevista en la Llei de Pressupostos de l’any 

2013.   L’actualització de balanços es preveu voluntària per a les empreses i s’hi poden 

acollir o no tant les grans com les petites empreses. Acollir-se o no en aquesta nova 

llei d’actualització de balanços es una decisió rellevant ja que pot tenir conseqüències 

que poden afectar a nivell patrimonial, financer i de tresoreria per a les entitats.   

Considerem que els empresaris, directors financers, comptables, assessors 

d’empreses i auditors han de conèixer les implicacions que comporta adaptar-se o no 

en aquesta actualització,  quin bens s’hi poden acollir, quins paràmetres o coeficients i 

quin és el termini per prendre la decisió. 

 Data prevista de la conferència:   11 de març (dilluns) 

 Hora: 18:30 hores 

 Ponents: 

 Jordi Baqués Artó (Economista-Llicenciat en A.D.E. Auditor-Censor Jurat 

de Comptes. Membre de la Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de 

l’ACCID. Membre de la A.E.D.A.F. Soci-Director de GABINET 

VALLRIBERA-BAQUÉS i ASSOCIATS). 

 Francesc Gómez Valls (Professor de la UAB, membre de la Comissió de 

Comptabilitat i Fiscalitat de l’ACCID). 

 Lloc: Facultat Economia i Empresa (Campus de Sabadell). C/Emprius, 2 

SABADELL. 

- Tres conferències per valorar l’aplicació del Pla General de Comptabilitat  “5 anys de 

nou PGC: balanç de la seva aplicació”. 

Des de l’exercici 2008 les empreses estan aplicant el nou PGC aprovat el novembre de 

2007. Aquest nou pla (que substituïa al de 1990) va suposar una adaptació de la 

legislació comptable espanyola a les Normes Internacionals de Comptabilitat. La nova 

normativa va establir un Pla General, un Pla de Pimes i una versió del Pla de Pimes per 

a les Microempreses.   

L’aplicació del nou PGC o del PGC de Pimes va suposar canvis destacables en les 

empreses ja que va comportar la formació i actualització de coneixements al personal 

de comptabilitat i finances de les empreses, adaptar els sistemes informàtics i també 
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adaptar-se a una sèrie de documents i conceptes totalment nou que comportar 

aquesta normativa. Després de 5 anys pensem que cal fer una reflexió en profunditat 

si l’aplicació del nou ha comportat avanços i millores en la informació econòmica-

financera que proporcionen  les empreses. Així mateix es pot fer una reflexió sobre els 

aspectes que han estat de difícil aplicació, aquells que són millorables i els que han 

estat un problema greu per a les empreses. 

Per desenvolupar aquest tema es realitzaran tres conferències diferents per poder 

contrastar l’opinió de tres persones vinculades a àmbits diferents que ens aportin la 

seva perspectiva concreta: 

 Visió  acadèmica i normativa: 

 Data prevista de la conferència: 19 de Març (dimarts) 

 Hora: 18:30 hores 

 Ponent: Oriol Amat  (Catedràtic de la UPF) 

 Lloc: Facultat Economia i Empresa (Campus de Sabadell). C/Emprius, 2 

SABADELL. 

 Visió empresarials 

 Data prevista de la conferència: 25 d’abril  (dijous) 

 Hora: 18:30 hores 

 Ponent: Aldo Fazio Riera (Kao Chemicals Europe) 

 Lloc: Seu CIESC (Edifici Gremi Fabricants de Sabadell) c/ Sant Quirze, 30 

SABADELL 

 Visió per part de l’auditor de comptes: 

 Data prevista de la conferència: 22 de maig  (dimecres) 

 Hora: 18:30 hores 

 Ponent: Emili Gironella (Economista-auditor. Membre del Registro de 

Economistas  Auditores –REA-) 

 Lloc: Facultat Economia i Empresa (Campus de Sabadell) C/Emprius, 2 

SABADELL. 

Nota: El cicle de conferències es realitzarà amb la col·laboració de l’ASSOCIACIÓ 

CATALANA DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ (ACCID) 

 


