Paraules del Director de la Reial Societat Econòmica Valenciana d’Amics del País
en l’introducció de la conferencia de la Dra. Dª Ana Lluch 14-03-2012
En nom de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País els agraïsc a tots vostes la
seua asisstencia a este acte, en el que ens acompanyen:
Rector Magnífic de la Universitat València,
Director General de Investigació i Salut,
Ex-Delegada del Govern en la Comunitat Valenciana
President de l’Institut Mèdic Valencià
Professores i Professors de la Facultat de Medicina i altres Facultats de les dos
Universitats valencianes.
Representants de diferents entitats d’ajuda contra el cáncer
Senyores i Senyors, Amigues i Amics:
Es una satisfacció rebre en la Societat Econòmica d’Amics del País a la Dra. Anna
LLuch Hernández: Cap del servei d’Hematologia i Oncologia Mèdica de l’Hospital
Clínic de Valencia i Catedràtica de medicina de la Universitat de Valencia
Tal i com esta previst pronunciarà una conferencia en la què ens parlarà sobre:
Medicina personalitzada per al tractament del cáncer: “El Cáncer de mama com a
model”
Vull agrair-li a la Dra. Anna LLuch l’amabilitat que va tindre al acceptar la nostra
invitació per a pronunciar esta conferència, i agrair-li, també, l’excel·lent i impagable
feina que esta realitzant tant des de l’àrea d’investigació com des de l’àrea docent, però
i molt especialment donar-li les gràcies per la seua intensa dedicació humana en temps i
esforç a la lluita contra esta malaltia.
Hui i pocs dies després del 8 de Març, la Dra. Anna Lluch ens donarà a conèixer una
part dels avanços en les seues investigacions i la de tot el seu equip davant d’esta
malaltia a la què de moment li han posat límits encara que el seu objectiu va mes lluny
perquè el que volen és guanyar-li i acabar vencent-la.
La presència de la Dra. Lluch en este acte no és una casualitat, sinó una continuïtat en la
intenció que te la Societat Econòmica Valenciana d’Amics del País de que es puga
visualitzar el que cada dia més la dona ocupa llocs de major responsabilitat professional
i social, però no per casualitat, sinó per la seua vàlua i el seu esforç individual i
col·lectiu.
Seguiria parlant de la brillant tasca de la Catedràtica i Investigadora Doctora LLuch,
però eixe paper li correspon a D. Jose Luis Barberá, Dr. en Medicina i President de la
Secció de Ciències naturals i Exactes de la Junta de Govern de la Societat Econòmica
d’Amics del País, qui tot seguit intervindrà per a donar lectura al Currículum de la Dra.
Lluch.

