
 
 

 
 

Presentació del ‘ASEICA Ambassador Programme’ 
 
 
Els ‘ASEICA Ambassadors’ són membres de la nostra associació que ofereixen part 
del seu temps lliure per a ajudar a la promoció d’ASEICA en els seus centres 
d'investigació. Representen la diversitat de la comunitat d’ASEICA: personal tècnic, 
investigadors pre i postdoctorals, líders de grups d'investigació júnior i sènior així com 
investigadors i tecnòlegs que treballen en la indústria. Sense perdre de vista que a 
ASEICA som punt de trobada de científics que treballem en investigació bàsica, 
traslacional i clínica. 
 
Què fan els ‘Ambaixadors i Ambaixadores ASEICA’? 
 
Les persones involucrades estarán implicades en informar sobre les activitats i 
filosofía de la nostra Associació als seus centres de investigación i, en aquest procés, 
transmetre els nostres valors i missió a la resta de la comunitat científica que encara 
no pertany a ASEICA. També donaran difusió de les activitats científiques i 
reivindicacions d’ASEICA tant als membres com els que encara no ho són. També de 
convéncer als seus col·legues del valor de convertir-se en membre d’ ASEICA. Aquí hi 
ha algunes píndoles sobre les seves activitats: 
 
 
 Difondre esdeveniments organitzats per ASEICA (congressos, simposis, 

cursos, tallers) en el seu entorn científic (universitats, hospitals, instituts de 
salut, centres d'investigació, empreses) 

 
 Donar a conéixer les reivindicacions i polítiques científiques proposades per 

ASEICA 
 
 Difondre els premis i projectes científics finançats per la nostra Associació 

 
 Compartir continguts i notícies relacionades amb els avenços en la recerca del 

càncer aconseguits pels membres d’ASEICA 
 
 Atraure nous membres per a fer créixer la família ASEICA i tindre una veu cada 

cop més activa tant a Espanya com a Europa 
 
 Donar a conéixer els avantatges de ser membre d’ASEICA, tant per pertànyer a 

ella com pels beneficis derivats de la nostra filiació a l'Associació Europea per a 
la Investigació del Càncer (subsidis de viatge, reducció de les tarifes 
d'inscripció a la conferència, etc.) 

 
 
Com fer-se ambaixador o ambaixadora d’ASEICA? 
 
Si ja ets membre d’ASEICA i estàs interessat a patrocinar les activitats d’ASEICA, 
envia'ns un correu electrònic a: secretaria@aseica.es. A partir d'aquí, comença el 
treball! 
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Aquests socis i sòcies ja són Ambaixadors i Ambaixadores d’ ASEICA. Uneix-te a 
ells! 
 
 
Óscar Muñiz Pello (BIR, Banc de Sang i Teixits de Cantàbria, Unitat de Noves Teràpies 
Cel·lulars, Santander) 
Toni Celià-Terrasa (PI, IMIM, Barcelona) 
Joanna López; (Metge i investigadora predoctoral, ISS Biodonostia, Donosti) 
Manuel Valiente (IP, CNIO, Madrid) 
Patricia González Santamaría (Investigadora postdoctoral sènior, CNIO, Madrid) 
Ana Janic; (IP, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 
Eduardo Ruiz López (Investigador predoctoral, IIS Aragó, Saragossa) 
Patricia Sancho (IP, IIS Aragó, Saragossa) 
Fernando Calvo (IP, IBBTEC, Santander) 
Aurora Gómez Durán (IP, Centre d'Investigacions Biològiques, CSIC, Madrid) 
Berta Casar (IP, IBBTEC, Santander) 
Francisco Aya Moreno (Oncòleg mèdic i investigador predoctoral, CRG i Hospital 
Clínic, Barcelona) 
Sandra Blanco Benavente (IP, Centre d'Investigació del Càncer, Salamanca) 
Adriana Sánchez Danés (IP, Champalimaud Foundation, Lisboa) 
Luis Galán Palma (Investigador predoctoral, IMIM, Barcelona) 
Samuel Ribeiro (Investigador postdoctoral AECC, ICO-IDIBELL) 
Nicolás Cuesta Hernández (Investigador predoctoral, CNIO, Madrid) 

 
 
 
 
 


