NOTA DE PREMSA
Procés electoral a la patronal de la sanitat privada catalana ACES

El Dr. Lluís Monset és el nou president de l’Associació
Catalana d’Entitats de Salut (ACES)
La nova junta directiva liderarà l'Associació fins al 2025
Barcelona 23.3.2021.Lluís Monset,

fins ara director general de l’ACES, assumeix el càrrec
de president de la institució en substitució del Dr. Josep Ignasi Hornos que ha
finalitzat el seu mandat. La nova junta directiva amb 25 membres ha estat renovada
en un terç i estan representats els principals grups sanitaris privats de Catalunya.
Actualment l'ACES representa i té el suport de 252 empreses (416 centres) privats del
sector sanitari i social.
El nou president vol millorar el reconeixement social de la sanitat privada com a part
indispensable del sistema sanitari del país, davant de les diferents administracions, els partits
polítics, els professionals, el món acadèmic i els mitjans de comunicació. Segons Monset, “la
implicació directe dels empresaris o els seus màxims directius en la nova Junta Directiva, és un
reflex de la importància que el sector dóna a la patronal com una potent palanca per millorar
la competitivitat de les empreses prestadores de serveis sanitaris en el futur immediat”.
Per altra banda assegura que “estem en el moment social i econòmicament més difícil dels
últims cent anys i només el podrem superar si tothom interioritza que la iniciativa empresarial i
social privada és el fonament de la recuperació”.
Lluís Monset assumeix la presidència després d’haver estat 21 anys director general de l’ACES.
“Per a mi suposa un repte molt il·lusionant i un agraïment immens a tots els que han confiat
en mi per liderar aquesta importantíssima etapa , plena de desafiaments. Posarem tot el nostre
esforç per ajudar a la nostra societat i a les nostres empreses a tornar a la normalitat el més
aviat possible i farem de la sanitat privada, concertada i pública catalana un nou i més potent
referent mundial”.

ACES EN XIFRES
La patronal catalana, amb 44 anys de trajectòria, actualment representa a 252 empreses amb
416 centres del sector sanitari, sociosanitari i social. A les empreses associades a l’ACES hi
treballen 14.458 professionals de la salut i 6.917 metges. Es disposen de 3.138 llits en
hospitals d’aguts (19,94% dels llits totals), i 2.128 llits en centres sociosanitaris (31,77% dels
llits totals).
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COMPOSICIÓ DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA ACES (2021– 2025)
President- Lluís Monset i Castells- President de la Fundació Finestrelles.
Vicepresident 1er- Lluís Viguera Espejo. Institut Religioses Sant Josep de Girona (IRSJG)
Vicepresident 2n- Joan Nadal Fernández. Grup ICR (Institut Català de Retina)
Vicepresident 3r- Joan Sala Sanjaume. Grup HM
Tresorer- Germán Barraqueta Bernad. Grup Quironsalud
Vocal Tarragona- Paulo Gonçalves Castro. Clínica Monegal – Grup VIAMED
Vocal Girona- Joan Ortega Rueda. Clínica Bofill
Vocal Lleida- Antònia Solvas Martinez. Clínica Perpetuo Socorro Grup HLA
Vocal serveis socials- Pedro Ayesa Guix. Clínica Sant Antoni
Vocal centres amb internament general- Fernando Collado Fábregas. Hospital de Barcelona
(SCIAS)
Vocal serveis sociosanitaris- Reyes Gualda Castillo. Nou Hospital Evangèlic
Vocal dany cerebral- Josep Maria Ramírez Ribas. Institut Guttmann
Vocal activitat sense internament- Mercè Torras Esteban. Centre de Rehabilitació i Llenguatge
(CRIL)
Vocal- Ester Corrales Magin. Grup Creu Groga
Vocal- Jordi Duran Company. MDB Laboratoris d’Anàlisis Clíniques
Vocal- Fernando Echevarne Santamaría. Clínica Sagrada Família (Grup Echevarne)
Vocal- Rocío Fernández Guillén. Gabimedi
Vocal- Alejandro Flor Costa. QCA Quirúrgica Cirujanos
Vocal- Josep Llongarriu Valentí. ASCIRES -CETIR
Vocal- Joan López Sánchez. Àptima Centre Clínic
Vocal- Jaume Perramon Llavina. Clínica Perramon
Vocal- Antònia Pintó Colom. MIPS Fundació Privada
Vocal- Elena Prieto Ramos. Centres Assistencials Prytanis
Vocal- Albert Sumarroca Claverol. Synlab Diagnósticos Globales
El prestigiós advocat Juli de Miquel Berenguer és el secretari general.
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CV LLUÍS MONSET
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en
Medicina Familiar i Comunitària i diplomat en Sanitat. Soci fundador de la Societat Catalana de
Medicina de Família i Comunitària de la qual va ser escollit primer vicepresident.
Lluís Monset ha estat, entre altres càrrecs, director del Programa d’Atenció Mèdica Immediata
del Departament de Sanitat i Seguretat Social on va crear el 061, director assistencial de
Badalona Gestió Assistencial, director general de Recursos Sanitaris del Departament de
Sanitat i Seguretat Social, president del Consell d’Administració de l’Institut Català d’Oncologia,
president de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica, membre de la Junta de Govern de
l’Institut d’Estudis de la Salut, del Consorci Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer i membre de la Junta de Govern del patronat de la Fundació IRSI-Caixa.
Actualment és president de la Fundació Finestrelles, membre del Consell de Direcció del Servei
Català de la Salut, patró de la Fundació del Instituto Para el Desarrollo e Integración de la
Sanidad (IDIS), de la Junta Directiva de PIMEC i de l’Alianza de la Sanidad Privada Española
(ASPE) i secretari de l’Institut von Mises de Barcelona.

Gabinet de Premsa ACES
Odalys Peyrón
Cap de Comunicació i Màrqueting
93 209 19 92
comunicacio@aces.es
www.aces.es
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