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Benvolguts companys i companyes:

Sembla mentida, però ja han passat cinc mesos des que la nova Junta Directiva de la ASEICA
va començar el seu treball. Durant aquest temps, hem dirigit la nostra acció a l'enfortiment de
les activitats de la ASEICA en el plànol organitzatiu, institucional, científic i polític. Per catalitzar
alguna d'aquestes línies estratègiques, decidim a l'inici de l'any organitzar la Junta Directiva
en diferents àrees de treball entre les quals es troben la de ASEICA-Comunicació
(coordinada per Ana Cuenda), ASEICA-Dona (coordinada per Marisol Soengas) i ASEICAJove (coordinada per María Caffarel). També vam crear una secció que està dirigida a
connectar la ASEICA amb associacions de pacients i organitzacions científiques com són, per
exemple, l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) i la European Association for
Cancer Research (EACR) (coordinada per Ángélica Figueroa). En la “newsletter“ que
acompanya a aquesta carta us presentem una infografia amb la nova divisió de treballs en la
Junta Directiva de la ASEICA que, en la nostra opinió, millorarà el seu funcionament en àrees
estratègiques clau per al futur de la nostra societat.
És una realitat que, a dia d’avui, si no estàs en els mitjans, no existeixes per molts esforços
que facis a través de les vies habitualment utilitzades per la majoria de societats científiques.
Aquesta és la tasca fonamental que està duent a terme la nostra àrea de ASEICAComunicació. Alguns dels resultats de la seva activitat ja els heu experimentat al llarg
d'aquests mesos com són l'elaboració de pautes de comunicació corporativa més homogènies
tant cap als socis com cap a la societat, l'obertura de canals de difusió a través de Twitter,
Facebook i Youtube així com el disseny d'un nou format de “newsletters” més atractives per
als socis tant des del punt de vista de continguts com d'estètica. Al llarg d'aquest any veurem
nous avenços, com seran l'elaboració d'una nova pàgina web, el disseny d'una imatge
corporativa més moderna i l'elaboració de vídeos que expliquin millor el que és i el que fa la
nostra societat. Volem mostrar el nostre agraïment a la labor d'Ana Cuenda i Roger Gomis
per la seva implicació en l'inici d'aquesta, en la nostra opinió, important àrea estratègica de la
ASEICA. També a Rafael López, el qual ha mostrat una gran activitat a establir lleres
d'interacció molt productius amb un sector tan important per a la nostra societat com és la
indústria biofarmacéutica.
És una opinió compartida per tota la Junta Directiva que la ASEICA no pot deixar de costat
reptes que, lamentablement, encara estan sense solucionar com són els assumptes de gènere
o tots aquells relacionats amb la carrera professional dels investigadors més joves del nostre
país. Aquesta és una de les raons per les quals hem considerat d'alt interès estratègic la
creació i l’enfortiment de les àrees de ASEICA-Dona, la marxa de la qual va començar amb
la presidència de Carlos Camps, i de ASEICA-Jove. Al llarg d'aquests cinc mesos heu tingut
ja l'oportunitat de veure en acció a ASEICA-Dona a través de la difusió de fullets i vídeos que
es van fer públics el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència (11 de febrer) i el Dia
de la Dona Treballadora (8 de març). Pròximament, es realitzarà també el ASEICA-Women
Workshop (10 d'octubre, Bilbao) que es focalitzarà en activitats específiques sobre la
problemàtica, d’orientació professional i defensa del treball de les investigadores
oncològiques. ASEICA-Dona tindrà també una secció específica durant el 2nd ASEICA
Educational Symposium que, com comentarem més a baix, es realitzarà el proper mes de
novembre a Madrid. Totes aquestes activitats han estat possibles gràcies a l'entusiasme de
Marisol Soengas, Gema Bueno, Arkaitz Carracedo i Angélica Figueroa. També d'altres
científiques no pertanyents a la Junta Directiva que s'han sumat de manera desinteressada a
aquesta iniciativa com per exemple, María Mayán i María de la Fuente.
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ASEICA-Jove tindrà també un protagonisme especial en el 2nd ASEICA Educational
Symposium, on organitzen tant una sessió científica, com un panell de discussió sobre
sortides professionals per a científics i científiques joves. ASEICA-Jove també està iniciant la
col·laboració amb societats que agrupen a científics espanyols joves que estan fora del país.
Finalment, aquesta àrea de treball està creant tot un catàleg d'accions que fructificarà al llarg
de l'any vinent. La creació i el treball de ASEICA-Jove no hagués estat possible sense la
implicació activa que han tingut María Caffarel, Héctor Peinado i Verónica Torrano.
Per descomptat, una part important de la qual no ens hem oblidar és la d'enfortir les activitats
científiques orientades a tots els membres de la ASEICA. Com ja haureu vist a través de les
nostres “newsletters” setmanals, aquest any tenim en marxa dues iniciatives importants en
aquest camp. D'una banda, hem organitzat juntament amb la Associação Portuguesa de
Investigação em Cancro (ASPIC) el 1st ASEICA-ASPIC International Meeting on Current
Trends in Immunotherapy Research and Treatments. A més del seu valor científic
intrínsec, esperem que aquesta reunió ens permeti consolidar els llaços amb la ASPIC i els
científics portuguesos. La idea és que aquest tipus de reunions tinguin continuïtat en el futur i
que se celebrin, de forma periòdica i alternativa a Portugal i Espanya. Aquesta reunió se
celebrarà a Salamanca els dies 12 i 13 de setembre d'aquest any. Finalment, i seguint la
idea iniciada per l'anterior presidència, realitzarem el 2nd ASEICA Educational Symposium
els dies 28 i 29 de novembre a Madrid. En ambdues reunions es realitzaran jornades
paral·leles organitzades pel Modulo de Treball i el Programa de Formació del CIBERONC,
respectivament. Encara que aquest és el resultat del treball cooperatiu de tota la Junta
Directiva, creiem que és just reconèixer la important tasca d'assessoria i de captació de fons
de Carlos Camps i Rafael López, respectivament. Esperem veure-us a tots en aquestes
reunions!
Amb referència a l’aspecte institucional, hem seguit establint llaços de connexió amb diverses
organitzacions científiques i de pacients com la EACR, la SEOM, la COSCE o la AECC. En
aquest sentit, ens agradaria remarcar el fet que membres de la nostra Junta Directiva formen
ja part activa dels òrgans de gestió de EACR (Arkaitz Carracedo), de la COSCE (Marisol
Soengas) i de la AECC (Luis Paz-Ares, Arkaitz Carracedo). Esperem que, a través
d'aquestes mesures, la ASEICA pugui condicionar encara més el debat científic tant fora com
dins del nostre país. Per descomptat, seguirem ampliant aquest espectre col·laboratiu com ha
estat ja el cas, per exemple, amb la ASPIC portuguesa. Dins d'aquesta faceta institucional,
creiem que també és rellevant el fet que la ASEICA forma part activa del Comitè Assessor
del Ministeri de Sanitat que està elaborant l'Estratègia Nacional de Càncer del SNS.
La Junta Directiva creu també que, juntament amb aquestes iniciatives, és important que la
ASEICA es converteixi en agent proactiu en la reivindicació i defensa del nostre més que
deficient sistema de R+D+i. Això ho estem implementant a través de varies vies. D'una banda,
estem donant a conèixer les nostres reivindicacions científiques a partits polítics i
responsables governamentals de les àrees de R+D+i. Abans de les eleccions, hem pogut ja
tenir reunions amb la Secretària d'Estat de Ciència, la Directora de l'Institut de Salut
Carlos III, la Comissió de Ciència del Senat i la Ministra de Sanitat. Seguirem amb aquest
tipus d'accions al llarg de la propera legislatura. D'altra banda, hem implementat una política
de denúncia clara sobre l'estat actual del nostre sistema de R+D+i. L'acció més assenyalada
en aquest àmbit ha estat la posta amb marxa del Manifest Per la Ciència “¡Queremos
inventar nosotros, por favor!”, al que es van sumar tots els Centres de l'Aliança SOMMa,
31 directors dels centres d'investigació i instituts sanitaris més rellevants del país, quatre
societats científiques nacionals, totes les societats integrades a la xarxa RAICEX de científics
en l'exterior, la AECC i una selecció representativa de 50 científics. Aquest Manifest, que es
va publicar en El País el dia 29 de març, ha tingut una àmplia repercussió tant a nivell nacional
com a internacional. A ell s'han adherit, a dia d'avui, 1.600 científics i gairebé 242.000
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ciutadans a títol individual. També hem dut a terme, amb motiu del Dia de la Innovació, un
acte conjunt amb la SEOM per explicar valor de la ciència bàsica i clínica en l'avanç de nous
tractaments contra el càncer i, sobretot, reivindicar la necessitat de nous fons amb els quals
poder dur a terme assajos clínics iniciats per investigadors al nostre país. Al llarg aquest any
continuarem amb accions que contribueixin, de forma constructiva però també fermament
reivindicativa, a canviar el status en el qual estem immersos en l'actualitat.
Aquest ha estat un petit resum de les activitats realitzades al llarg d'aquests cinc mesos. Segur
que ens hem oblidat de fer unes altres que puguin ser importants segons la vostra opinió. Per
això, us animem a participar activament en la proposta de noves activitats/accionis i, per
descomptat, en la participació i organització proactiva de les mateixes. En aquest sentit,
creiem fermament que una societat científica solament està viva si compta amb la implicació
de tots els seus membres. Us recordem l'adreça de correu electrònic que podeu utilitzar per
comunicar-nos idees, suggeriments i crítiques: comunicacion@aseica.es.
Seguim avançant!

Una forta abraçada a tots i a totes,

Dr. Xosé R. Bustelo
President de ASEICA
Dr. Luis Paz-Ares
President Electe de ASEICA

