ACTIVITAT ACES

D

esprés del llarg parèntesi de la pandèmia, el 2 de juny va
tornar amb força el sopar anual de l’ACES. L’esdeveniment,
que va tenir lloc a la Clínica Planas, va ser tot un èxit, amb
la participació de 220 socis, entitats sanitàries i socials, col·laboradors, representants del CatSalut i patrocinadors.
En el decurs de la vetllada es va fer un merescut reconeixement i homenatge a Josep Ignasi Hornos, qui va ser president
de l’ACES entre el 2017 i el 2021.
El sopar va anar acompanyat d’un espectacle, una actuació musical que, combinant l’òpera i el cinema, va posar en relleu el
que tenen en comú La Traviata, de Verdi, i el conegut film Pretty
Woman. Aquest apartat d’entreteniment va comptar amb la conducció del periodista i escriptor Marcel Gorgori.
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Anna Zarzosa, directora GENERAL de l’ACES

«Moltes gràcies per la gran
tasca que feu dia a dia»
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La directora general de l’ACES, Anna Zarzosa, va
esmentar en primer lloc la pandèmia per posar en
valor la feina feta pels centres, i es va congratular
que després d’aquest període es pogués tornar a celebrar el sopar de l’associació: «Aquesta nit és molt
especial. Han estat dos anys molt complicats, on tots
hem treballat incansablement, braç a braç amb els
nostres equips, i, on vosaltres, i les vostres organitzacions, heu afrontat un gran repte».
També va dedicar unes paraules als expresidents
Josep Cararach, Cristina Contel i Josep Ignasi Hornos, «per la seva decisiva contribució al creixement i consolidació de la sanitat privada», i també
a l’actual president, Lluís Monset, «per la confiança
dipositada en mi».

Va recordar que «fa 45 anys, va néixer l’ACES amb
el propòsit de defensar els drets i interessos de tota
la sanitat privada de Catalunya» i va subratllar que
«tots junts hem demostrat la importància del sector
privat dins del nostre sistema de salut i el nostre
suport, compromís i responsabilitat amb la ciutadania». En aquest sentit va donar les gràcies «per la
gran tasca que feu dia a dia, que contribueix a posar
en valor la sanitat privada dins de l’àmbit sanitari i
social del país».
La directora de l’entitat també va agrair «la gran feina de tot l’equip de l’ACES, especialment en aquests
dos últims anys, on hem procurat i seguim estant al
vostre costat en tot moment».
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Lluís Monset, president de l’ACES

«Sou el principal sentit
i la fortalesa d’aquesta
institució patronal»
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El president, Lluís Monset, va agrair la gran resposta dels
socis a la crida per celebrar els 45 anys de l’associació.
«Sou el principal sentit i la fortalesa d’aquesta institució
patronal», va assenyalar davant l’auditori.
L’agraïment es va estendre a les persones que, sense
ser socis de la institució, havien vingut a donar suport a
l’ACES, com ara Ivan Planas, sotsdirector del Catsalut; Antoni Cañete, president de PIMEC; Luis Mendicuti, secretari
general de l’ASPE; Enric Mangas, president de La Unió; Manel Ferré, president del Consorci de Salut i Social de Catalunya; Vicente Botella, president d’UPIMIR, i Joan Gracia,
president d’ACAD. També va fer un reconeixement a Martín
Navaz, president de CONFIDE, empresa patrocinadora del
sopar.
Tot seguit, el president va recordar els principis fundacionals de l’ACES: «prestigiar i representar les nostres empreses, vetllant pel seu bon nom i defensar-ne la dignitat social...», uns principis absolutament vigents 45 anys després
i que són coherents amb tot el que defensa l’associació:
l’emprenedoria, la llibertat, la diversitat, la sostenibilitat i la
responsabilitat.
Va continuar amb una reflexió sobre la pandèmia i la guerra, a les quals va contraposar un missatge d’optimisme amb
vista al futur basat en la força de la democràcia liberal i els
valors constructius que aporta la iniciativa empresarial. I
ho va fer tot citant autors com Joseph Schumpeter, Israel
Kirzner, Jesús Huerta, Deirdre N. McCloskey i Hans Rosling.
Lluís Monset va cloure el discurs demanant un fort aplaudiment per la directora, Anna Zarzosa, i per a tot l’equip de
l’ACES.
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