XX Sopar anual de la patronal sanitària catalana

ACES organitza la 20 edició del sopar anual de socis
El 6 de juny es va celebrar a l'Hotel Arts de Barcelona la vintena edició del sopar anual de
l'ACES amb una de les participacions més importants que es recorden: 170 convidats. El
director general, Lluís Monset, va posar en relleu aquest aniversari i va dir als assistents que
ells eren «la veritable força de la sanitat privada catalana». També va tenir unes paraules de
record per a José Antonio Fernández Bustillo, traspassat el mes de gener, que van suscitar un
gran aplaudiment per part de tots els convidats. L'evocació de Fernández Bustillo es va
relacionar també amb l'esdeveniment amb la presència del catedràtic emèrit de Filosofia Josep
Maria Terricabras, vinculat familiarment amb qui va ser durant 25 anys secretari general de
l'ACES.

Llibertat i responsabilitat
Josep Maria Terricabras va ser el conferenciant convidat a la vetllada. L'eix de la seva
dissertació va ser la responsabilitat, entesa com l'altra cara de la llibertat. Terricabras va dir
que «és responsable aquell que pot respondre del que fa i de per què ho fa». Igualment, va
relacionar l'actitud de responsabilitat amb la lucidesa i amb la capacitat de superar el binomi
optimisme / pessimisme, «que està relacionat amb els bioritmes i que no vol dir res».
A continuació es va referir a l'ampli significat de la paraula salut, l'etimologia de la qual inclou
el sentit que avui li donem, però també la idea de salvació, i que comprèn aspectes tan
diversos com l'alimentació, l'urbanisme, el medi ambient i, en definitiva, la capacitat de
generar un entorn de benestar per a les persones. És en aquest anhel de benestar que es
genera «una societat que cerca igualar i anivellar i que es pensa que així fa justícia».
Terricabras va alertar que «això és una equivocació» ja que parteix de la base que «les
diferències són desigualtats».

Pacte d'estat pel sistema sanitari
El president de l'ACES, Josep Ignasi Hornos, va recordar en primer lloc el traspàs del sempre
amic José Antonio Fernández Bustillo. A continuació va posar en valor la sanitat privada com a
motor de l'economia i com a partner necessari i imprescindible del canvi que forçosament ha
de fer el sistema sanitari. La sanitat privada aporta molt valor afegit, sobretot quan es compara
amb la sanitat pública, i el president ho va fer patent amb deu afirmacions, poc qüestionables.
Hornos va subratllar, amb dades molt precises, el pes creixent de la sanitat privada a
l'economia catalana i espanyola. D'altra banda, el creixement de la sanitat mundial, segons els
experts de la Bill and Melinda Gates Foundation, s'estima en un 266% en els propers 25 anys.
En tercer lloc, el president va emfatitzar el valor de l'ACES en la promoció de la col·laboració
publicoprivada "acceptada en tots els països del nostre entorn com a necessària per millorar el
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funcionament del sistema sanitari, tant en costos, com en atenció ciutadana". Alhora, ha
assenyalat que fent benchmarking en aquest àmbit en els millors països del nostre entorn,
s'arriba a les següents conclusions: és bo allunyar els polítics de la presa de decisions
operatives en sanitat; cal separar el finançament de la provisió i les llistes d'espera costen
diners. Més específicament sobre les llistes va indicar que "milloren, si s'afavoreix que el
ciutadà pugui escollir i no milloren, si no pot fer-ho, per més diners que s'inverteixi" i va citar
els exemples de Suècia i Noruega. Després, va fer un ampli repàs de l'acció de la patronal -que
segueix creixent i ja compta amb 385 centres- en àmbits com la negociació col·lectiva, la
formació i la comunicació. Finalment, ha lamentat que "les condicions parlamentàries fan
impossible un canvi del sistema sanitari en el sentit adequat". Així mateix, va reclamar la
necessitat d'una reforma legislativa i d'un gran pacte d'Estat com l'única manera d'aconseguir
aquest objectiu.

Un retrat per al record
El sopar va concloure amb el lliurament d'un retrat de José Antonio Fernández Bustillo a la
seva vídua, Marta Terricabras, que va dirigir unes sentides paraules d'agraïment a tots els
assistents.
………………………………………………….
Gabinet de Comunicació ACES
Juny 2019
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