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La gran nit
dels 40 anys

Més assistents que mai
Més de 250 persones van celebrar el 40è aniversari de l’ACES el 30 de maig a l’auditori de la Clínica Planas de
Barcelona. Va ser una fita mai assolida en anteriors edicions. Hi van ser presents professionals de la salut i del
sector social, i membres destacats d’institucions i entitats proveïdores de salut de Catalunya i de la resta d’Espanya. Va ser una celebració memorable, que va començar amb un tast de vins selectes dirigit per Josep Roca,
sommelier del Celler de Can Roca, i conduït pel periodista Marcel Gorgori. Les explicacions dels experts es van
complementar amb un espectacle líric amb músics i veus de gran qualitat. Els trets distintius de cadascun dels
vins es van fer correspondre, de manera suggeridora, amb les peces musicals escollides.
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Missatge
del president
Josep Ignasi Hornos, president de l’ACES,
va subratllar en el seu parlament que «l’associació s’ha consolidat com la legítima i
veritable patronal catalana de la sanitat privada i ha destacat per la seva activitat i els
bons resultats aconseguits en la defensa
dels interessos del sector». El president va
recordar «el prestigi mundial de la sanitat
privada catalana» i també va manifestar la
necessitat de reforçar la col·laboració amb
el sector públic per crear una aliança complementària i necessària per a la sostenibilitat del sistema. Segons Josep Ignasi Hornos, «caldrà reescriure novament aquesta
relació amb un pacte d’estat en matèria
sanitària, i si no fos possible, amb una bateria de reformes legislatives urgents que
incloguin la imprescindible provisió privada». El president va cloure la intervenció remarcant la gran importància d’aprofundir
en la digitalització del sector sanitari, i va
esmentar els projectes dins aquest àmbit
en què la patronal està implicada.
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Homenatge a Cristina Contel
La nit dels 40 anys va incloure un homenatge a la persona que ha estat al capdavant de la patronal durant els
darrers vuit anys, Cristina Contel. L’expresidenta va rebre la insígnia d’or de l’ACES i un emotiu obsequi dels qui
han treballat més directament amb ella al llarg d’aquest període. Cristina Contel va dir que «sempre duré al cor
aquesta experiència» i va donar les gràcies a totes les persones que havien confiat en ella. Abans de marxar de
l’escenari, va recordar que «ni el sistema sanitari català, ni l’espanyol ni dels estats membres de la Unió Europea són sostenibles sense nosaltres, i aquesta és una realitat incontestable». Després d’aquest homenatge es
va atorgar a la vídua del professor Jaume Planas el reconeixement de soci honorífic a títol pòstum.
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Reconeixement,
diàleg i
transparència
La cloenda va anar a càrrec del conseller de
Salut, Antoni Comín, que va destacar que
aquests 40 anys l’ACES «s’ha consolidat
com un actor molt important del sistema»
i va afegir que durant les últimes quatre dècades «el sistema sanitari català en el seu
conjunt ha assolit un èxit col·lectiu». Comín
va sostenir que «l’èxit ha estat possible perquè hem remat plegats i això ha fet que la
nostra sanitat hagi estat reconeguda com
una de les millors d’Europa». Des de les
posicions no sempre coincidents entre l’Administració i la sanitat privada, el conseller
va dir que s’havia construït una relació basada en tres eixos: «reconeixement, diàleg i
transparència». Antoni Comín va expressar
la seva voluntat de col·laboració i la bona
entesa amb l’ACES, destacant els canvis legislatius que es produiran properament per
facilitar i reordenar la participació de les
empreses privades dins de l’àmbit sanitari.
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