NOTÍCIA
L’ACES celebra el seu 45è aniversari amb gran èxit
El passat 2 de juny l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) va celebrar amb gran
èxit d'assistència el 45è aniversari en un sopar de gala que va incloure l'espectacle
musical Pretty woman és La Traviata però sense la pandèmia a l'auditori de la Clínica
Planas de Barcelona.
Entre els més de 220 assistents van acudir a la vetllada socis, empreses col·laboradores
i representants de l'administració i d’entitats del sector sanitari, social i empresarial
com: Ivan Planas, subdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut); Enric Mangas,
president de la Unió Catalana d'Hospitals (UCH), Manel Ferré, president del Consorci
Sanitari i Social de Catalunya (CSC), Luis Mendicuti, secretari general de l'Alianza de la
Sanidad Privada Española (ASPE) i tots els expresidents de l’ACES: el Dr. Josep Cararach,
la Sra. Cristina Contel i el Dr. Josep Ignasi Hornos. A aquest últim, se li va rendir un sentit
homenatge ja que va ser el darrer president de l'Associació del 2017 al 2021.

La benvinguda va anar a càrrec d'Anna Zarzosa, directora general de la patronal que va
agrair a tots els assistents la seva presència i va recalcar l'esforç que tot el sector havia
fet per fer front a la pandèmia. Aquesta era la primera ocasió en què es feia un acte
presencial amb tots els socis i convidats després de dos anys.
Així mateix, l'actual president i exdirector general de l'ACES, Lluís Monset, va fer un breu
repàs de l'evolució de l'associació des dels seus orígens el 1977 i va recordar-ne els valors

fundacionals: «prestigiar i representar les nostres empreses, vetllant pel seu bon nom i
defensar la seva dignitat social».
El president va voler subratllar que aquests valors són absolutament vigents 45 anys
després i que són coherents amb tot el que ha defensat l’entitat durant aquest temps:
«l'emprenedoria, la llibertat, la diversitat, la sostenibilitat i la responsabilitat».
Lluís Monset va demanar al sector mirar endavant, després dels durs moments viscuts
pels centres sanitaris durant la pandèmia i va agrair al CatSalut que comptés amb la
sanitat privada des del primer moment per fer front a la crisi sanitària.
Finalment, va contraposar un missatge d'optimisme en relació amb la pandèmia i la
guerra basat en la força de la democràcia liberal i en els valors constructius que aporta
la iniciativa empresarial.
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