NOTÍCIA
L’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) compleix 40 anys amb gran èxit

La sanitat privada catalana s’uneix per celebrar el 40è
aniversari de la patronal ACES
Barcelona, 1.6.2017-La celebració del 40è aniversari va reunir a 250 directius, professionals de

la salut i del sector social, membres destacats d’institucions i entitats que representen a les
empreses privades proveïdores de salut a Catalunya i a Espanya.
L’auditori de la Clínica Planas de Barcelona va ser l’escenari d’una nit molt especial que va
començar amb un tast de vins dirigit per Josep Roca, sommelier del Celler de Can Roca i
conduit per Marcel Gorgori. La música i el cant van acompanyar amb molt encert aquest
esplèndid espectacle.
Josep Ignasi Hornos, president de l’ACES en el seu parlament va destacar que “l’Associació
s’ha consolidat com legítima i la veritable patronal catalana de la sanitat privada i ha
destacat per sobre de tot, per la seva activitat i els bons resultats aconseguits en la defensa
dels interessos del sector privat”. Així mateix, va reafirmar el prestigi mundial que té la sanitat
privada catalana fet que es confirma amb l’increment de clients, any rere any, per l’excel·lència
contrastada dels seus professionals, per les seves instal·lacions i equipaments i per la bona
gestió dels seus directius. D’altra banda, el Dr. Hornos va confirmar la necessitat de
col·laboració amb el sector públic per aconseguir crear una autèntica aliança, complementària
i necessària per a la sostenibilitat del sistema sanitari actual i futur. “Caldrà reescriure
novament aquesta relació i és necessari i urgent un Pacte d’Estat en matèria sanitària, i si no
fos possible, una bateria de reformes legislatives urgents que incloguin la imprescindible
provisió privada”. Finalment, el president va afegir la necessitat de digitalitzar el sector
sanitari, i en aquest punt, va esmentar els diversos projectes ens el quals la patronal ja
participa i els que preveu ampliar durant aquest any. “La 4P Medecine ens ajudarà en aquest
trànsit cap a la digitalització del sector sanitari i és una gran oportunitat per a la sanitat
privada perquè ens acostarà molt més al ciutadà”, va concloure el president Hornos.
Seguidament, es va retre un merescut homenatge a la que ha estat durant vuit anys presidenta
de l’ACES, Cristina Contel i posteriorment es va atorgar a la vídua del professor Jaume Planas,
el reconeixement de soci honorífic a títol pòstum.
La cloenda va anar a càrrec del conseller de Salut Antoni Comín, que va destacar 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 d’empreses privades dins de
l’àmbit sanitari.

Podeu consultar la galeria d’imatges a:
http://www.aces.es/premsa-i-comunicacio/galeria-d_imatges/40e-aniversari-de-l_aces-#!
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