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Benqueridos compañeiros e compañeiras:
Parece mentira, pero xa pasaron cinco meses desde que a nova Xunta Directiva de ASEICA
comezou a traballar. Durante este tempo diriximos a nosa acción ao fornecemento das
actividades da ASEICA nos niveis organizativos, institucionais, científicos e políticos. Para
catalizar algunhas destas liñas estratéxicas, decidimos a principios de ano organizar a Xunta
Directiva en diferentes ámbitos de traballo, entre os que destacan as áreas de ASEICAComunicación (coordinada por Ana Cuenda), ASEICA-Muller (coordinada por Marisol
Soengas) e ASEICA-Xove (coordinado por María Caffarel). Tamén creamos unha sección
que ten como obxectivo conectar á ASEICA con asociacións de pacientes e organizacións
científicas como, por exemplo, a Asociación Española Contra o Cancro (AECC) e a
European Association for Cancer Research (EACR, coordinada por Angélica Figueroa). No
boletín semanal que acompaña esta carta presentamos unha infografía coa nova división de
traballos da Xunta Directiva que, na nosa opinión, mellorará o seu funcionamento en áreas
estratéxicas clave para o futuro da ASEICA.
É unha realidade que, no mundo de hoxe, se non estás nos medios non existes por moitos
esforzos que un faga a través das canles de difusión tradicionalmente usadas polas
sociedades científicas. Este é o traballo fundamental que ten por diante a nosa nova área de
ASEICA-comunicación. Algúns dos resultados destas actividades xa os puidestedes ver ao
longo destes meses como foron, por exemplo, o desenvolvemento de guías de comunicación
máis homoxéneas cara aos propios socios e a sociedade en xeral, a apertura de novos canles
de difusión de novas (Twitter, Facebook, YouTube), e o deseño dun novo formato de boletíns
semanais máis atractivos para os socios tanto desde o punto de vista do contido como da
estética. Ao longo deste ano veremos novos desenvolvementos, como será a posta en marcha
dunha nova páxina web, o deseño dunha imaxe corporativa máis moderna e a elaboración de
varios vídeos que permitan explicar mellor o que é e o que fai a nosa Sociedade. Queremos
amosar o noso aprezo polo traballo que Ana Cuenda e Roger Gomis teñen feito na posta en
marcha desta, na nosa opinión, importante área estratéxica da ASEICA. Tamén a Rafael
López, quen colaborou moi activamente no establecemento de canles de interacción cun
sector tan importante para a nosa Sociedade como é a industria biofarmacéutica.
É unha opinión compartida por toda a Xunta Directiva que a ASEICA non pode ignorar os
retos que, desgraciadamente, aínda non están resoltos no noso sistema de I+D+i como son
as cuestións de xénero ou todas aqueles vencelladas coa carreira profesional dos
investigadores máis novos do noso país. Esta é unha das razóns polas que consideramos de
alto interese estratéxico a criación e fortalecemento das áreas de ASEICA-Muller, cuxa
andaina comezou xa no mandato de Carlos Camps, e de ASEICA-Xove. Ao longo destes
cinco meses xa tivéstedes a oportunidade de ver a primeira desas áreas en acción grazas á
difusión de folletos e vídeos que se fixeron públicos no Día Internacional da Muller e das
Nenas na Ciencia (11 de febreiro) e no Día da Muller Traballadora (8 de marzo). Tamén se
celebrará proximamente o ASEICA-Women Workshop (10 de outubro, Bilbao), o cal se
centrará na realización de actividades específicas sobre a problemática, orientación
profesional e defensa do traballo das investigadoras en oncoloxía. ASEICA-Muller tamén
contará cunha sección específica durante o 2nd ASEICA Educational Symposium que,
como veremos máis abaixo, terá lugar o próximo mes de novembro en Madrid. Todas estas
actividades foron posibles grazas ao traballo entusiasta de Marisol Soengas, Gema Bueno,
Arkaitz Carracedo e Angélica Figueroa. Tamén doutras científicas que non pertencen á
Xunta Directiva pero que se uniron de xeito desinteresado a esta iniciativa como son, por
exemplo, María Mayán e María de la Fuente.
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ASEICA-Xove tamén terá un papel especial no 2nd ASEICA Educational Symposium, onde
organizará tanto unha sesión científica como un panel de discusión sobre as oportunidades
profesionais que teñen nestes intres os científicos e científicas máis novos do noso país.
ASEICA-Xove tamén está estreitando lazos de colaboración con sociedades científicas que
agrupan a investigadores xóvenes que están a traballar fóra do noso país como son, por
exemplo, todas as pertencentes á rede RAICEX. Finalmente, esta área de traballo está a crear
un amplio catálogo de accións que darán froito ao longo do próximo ano. A posta en marcha
e traballo actual que leva a cabo está nova área non sería posible sen a participación activa
de María Caffarel, Héctor Peinado e Verónica Torrano.
Por suposto, unha parte importante da que non nos esquecemos é a de fortalecer as
actividades científicas dirixidas a todos os membros de ASEICA. Como xa tivéstedes a
ocasión de coñecer a través dos nosos "boletíns" semanais, este ano temos dúas iniciativas
importantes neste eido. Por unha banda, organizamos xunto coa Associação Portuguesa de
Investigação em Cancro (ASPIC) o 1st ASEICA-ASPIC International Meeting on Current
Trends in Immunotherapy Research and Treatments. Agás do seu valor científico
intrínseco, agardamos que esta reunión permita reforzar os lazos con ASPIC en particular e
os científicos portugueses en xeral. A idea é que este tipo de reunións se realicen periódica e
alternativamente en ambolosdous países. Esta primeira reunión celebrarase en Salamanca
os días 12 e 13 de setembro deste ano. Por outra banda, e seguindo a idea da Presidencia
anterior, celebraremos o 2nd ASEICA Educational Symposium os días 28 e 29 de
novembro en Madrid. Estas dúas reunións terán sesións paralelas organizadas polo Módulo
de Traballo de Inmuno-Oncoloxía e o Programa de Formación do CIBERONC,
respectivamente. Aínda que este é o resultado do traballo cooperativo de toda a Xunta
Directiva, cremos que é xusto recoñecer aquí o importante traballo de asesoramento e
obtención de fondos de Carlos Camps e Rafael López, respectivamente. Esperamos vervos
a todos vós nestas reunións!
En canto ao aspecto institucional, seguimos establecendo ao longo destes meses vínculos
con varias organizacións científicas e de pacientes como a EACR, a SEOM, a COSCE ou a
AECC. Neste sentido, queremos subliñar que alguns dos membros da nosa Xunta Directiva
están a formar xa parte activa dos órganos de xestión da EACR (Arkaitz Carracedo), COSCE
(Marisol Soengas) e AECC (Luís Paz-Ares, Arkaitz Carracedo). Agardamos que, mediante
esta participación, a ASEICA poida expandir aínda máis a súa influencia tanto dentro coma
fóra do noso país. Por suposto, seguiremos expandindo este espectro de colaboracións como
xa foi o caso, por exemplo, coa ASPIC portuguesa. Dentro deste eido institucional, cremos
que tamén é relevante o feito de que ASEICA sexa unha parte activa do Comité Asesor do
Ministerio de Sanidade que está a desenvolver a Estratexia Nacional do Cancro do SNS.
A Xunta Directiva tamén cre que, xunto con estas iniciativas, é importante que a ASEICA se
converta nun axente proactivo na reclamación e defensa do noso sistema de I+D+i. Estamos
a implementar isto a través de varias aproximacións. Unha delas é a de presentar aos partidos
políticos e responsables gobernamentais as nosas reivindicacións científicas. Antes das
eleccións, xa tivemos a oportunidade de reunirnos coa Secretaria de Estado de Ciencia, a
Directora do Instituto de Saúde Carlos III, coa Comisión de Ciencia do Senado e coa
Ministra de Sanidade. Continuaremos con este tipo de accións durante a lexislatura que
agora comeza. Xunto con estas iniciativas, tamén puxemos en marcha unha política de
denuncia sobre o estado actual do noso sistema de I+D+i. A acción máis sobranceira neste
eido foi o lanzamento do Manifesto pola Ciencia "Queremos Inventar Nós, Por Favor!".
Como saberedes, a esta iniciativa sumáronse todos os centros da Alianza SOMMa, 31
directores dos centros e institutos de investigación sanitaria máis relevantes do país, catro
sociedades científicas nacionais, todas as sociedades integradas na rede RAICEX, a
AECC e unha selección representativa de 50 científicos do noso país. Este Manifesto, que
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se publicou no El País o 29 de marzo, tivo un amplo impacto tanto a nivel nacional como
internacional. Ata agora, 1.600 científicos e case 242.000 cidadáns téñense adherido xa ao
Manifesto a título individual. Finalmente, con gallo do Día da Innovación en Cancro, fixemos
un acto conxunto coa SEOM para explicar o valor da ciencia básica e clínica para o avance
de novos tratamentos contra o cancro e, sobre todo, para reclamar a necesidade de novos
fondos cos que catalizar a realización de ensaios clínicos iniciados directamente por
investigadores. Ao longo deste ano continuaremos con accións que contribúan, de xeito
construtivo pero tamén firmemente reivindicativo, a cambiar o status quo no que estamos na
actualidade.
Este é un breve resumo das actividades realizadas durante estes cinco meses. Seguro que
nos teremos esquecido de facer moitas outras segundo a vosa opinión. Por iso, animámosvos
a participar activamente na proposta de novas actividades/accións e, por suposto, na
participación e organización activa das mesmas. Neste senso, cremos firmemente que unha
sociedade científica só está viva se ten a implicación de todos os seus membros.
Recordámosvos o enderezo de correo electrónico que podedes empregar para comunicar
ideas, suxestións e críticas: comunicacion@aseica.es.
Seguimos adiante!

Unha forte aperta a todos e todas!

Dr. Xosé R. Bustelo
Presidente de ASEICA
Dr. Luis Paz-Ares
Presidente Eleito de ASEICA

