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XIX Sopar anual de l’ACES
Gran èxit de la trobada del sector sanitari privat
El sopar es va celebrar el 7 de juny i va aplegar més de 170 persones a l’Hotel Sofia de
Barcelona. El director de l’ACES, Lluís Monset, va donar la benvinguda a tots els
convidats i els va agrair la seva presència a aquesta trobada anual de la sanitat privada.
A continuació va fer un esment de les vicissituds polítiques viscudes als darrers mesos i
va remarcar que, tot i la seva importància, “no estaven afectant la bona marxa de
l’economia”. Després d’aquest parlament,i just abans del sopar, els assistents van
poder gaudir de la brillant actuació musical del guitarrista japonès Sadahiro Otani.
L’acte es va tancar amb les paraules del president Josep Ignasi Hornos.
SOBRI I SENTIT

Un Romanç anònim molt familiar per tots els amants de la música; dues peces no
menys conegudes dels compositors catalans Ferran Sor i Francesc Tàrrega (Clar de
lluna i Records de l’Alhambra); i una peça amb gust oriental del músic contemporani
japonès Yuquijiro Yocoh (Sakura). Aquest va ser l’ atractiu repertori que Sadahiro Otani
va oferir als convidats que van poder gaudir d’una interpretació sòbria i sentida.
Otani va néixer a Osaka i ha rebut classes de diversos mestres internacionals, entre els
quals Jordi Savall.El 1992 va guanyar el primer premi al X Concurs de guitarra
espanyola a Tokio, un guardó que va ser l’inici de diversos reconeixementsarreu del
món d’aleshores ençà. Aquest guitarrista ha consolidat la seva carrera amb nombrosos
recitals en solitari a Japó (Tokio, Osaka, Kyoto, Sendai, Okinawa), Espanya i Itàlia, i en
importants festivals internacionals. Ha gravat per a ràdio i televisió a Espanya i Japó. El
2001 es va convertir en membre de l'Ensemble Barcelona Nova Música i va formar part
d'aquest grup a Barcelona i Amsterdam. Actualment és professor de guitarra a l'Escola
d'Arts Musicals Luthier i a l’ Escola de Música de Barcelona.
Galeria d’imatges: Cliqueu aquí

BALANÇ DE L’ANY

Josep Ignasi Hornos, president de l’ACES, es va referir als darrers canvis polítics iva
subratllar l’esperit en què s’havia basat la relació de la patronal amb l’anterior
conseller de salut Toni Comín: reconeixement, diàleg i transparència. En aquest sentit,
va desitjar poder reprendre aviat la relació amb el govern, i trobar-se amb la nova
consellera, Alba Vergés, amb el mateix esperit. Hornos va dir que el sector ha de tenir
coratge en l’etapa que ara s’enceta perquè “mai la sanitat privada havia estat tan bé
com ara”, segons indiquen les dades oficials referents al seu pes en el conjunt del
sistema sanitari i en l’economia. “Això no només ens fa complementaris, sinó
imprescindibles”, va indicar. Segons el president l’ACES també està participant
d’aquest moment de fortalesa, amb un increment del 8% del nombre de socis en un
any.
El president va repassar les principals fites del’ACES en diferents àmbits (comunicació,
formació, transformació digital, i legislació)amb especial èmfasi en les normatives
europees de contractació público-privada, per una banda, i de protecció de dades, per
l’altra; així com en les negociacions dels convenis i la relació amb les asseguradores.
Igualment va posar en relleu la col·laboració amb les altres patronals del sector a l’hora
d’adoptar un posicionament comú davant determinats esdeveniments col·lectius.
Josep Ignasi Hornos va assegurar que l’ACES continuarà lluitant “contra
l’estigmatització de la sanitat privada a Espanya” i “pel dret a tenir beneficis i seguir
creixent”. I també que apostarà per la col·laboració entre tots els agents de l’àmbit de
la salut públics i privats “en benefici de l’eficiència i del pacient”.
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