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«Donar vida a altres vides és meravellós»
 Anna Santamaria, mare d’una nena de Santpedor trasplantada per una leucèmia, porta al seu municipi una

campanya de la Fundació Josep Carreras per investigar les complicacions associades als tractaments de la malaltia
ARXIU PARTICULAR

EL REPORTATGE
Enric Badia
MANRESA

onar vida a una altra
vida és meravellós».
Anna Santamaria i la
seva parella, Jordi Coll,
de Santpedor, fa més d'un any que
lluiten, gairebé tant com el cos de la
seva ﬁlla, per fer possible la recuperació de la petita Abril. Ara té 18
mesos, i quan en tenia 5, li van diagnosticar una leucèmia, amb molt
mal pronòstic. «Ens van dir que tenia només el 10% de possibilitats de
supervivència», explica Anna Santamaria. Encara immersos en el
procés de recuperació de la ﬁlla, la
parella es troba amb la necessitat
d’aconseguir un donant de medul·la. L’Abril va trobar el seu donant
als Estats Units, una persona anònima per a la parella santpedorenca que ha donat vida a l’Abril.
Superat el moment crític, els
tractaments amb corticoides, tres cicles de quimioteràpia, un trasplantament de moll de l’os i un
llarg període d’aïllament, primer a
l’hospital i ara a casa, perquè la nena
avui encara no té prou defenses
(està immunodepressiva), els pares
de l’Abril es volen comprometre
amb una institució com la Fundació Josep Carreras i liderar, en l’àmbit local, una campanya de captació de capital per investigar els problemes i malalties que pateixen els
nens tractats de leucèmia. La fundació vol aconseguir 10.000 euros a
partir de SMS enviant el missatge
«Valora la vida» al número 28027.
L’Abril tenia un constipat i una nit
va empitjorar el seu estat. Als ulls
dels pares: «es tapava». Les primeres anàlisis a l’hospital de Sant Joan
de Déu de Manresa van ser determinants: els nivells elevadíssims
de leucòcits indicaven que aquell
cos fràgil d’una nena de mig any estava a punt d’un col·lapse deﬁnitiu.
A l’hospital maternoinfantil de Sant
Joan de Déu de Barcelona es va iniciar un tractament de xoc per intentar preparar el cos de l’Abril per
poder superar tres blocs de quimioteràpia.
Durant els 6 mesos posteriors, l’Abril, i pràcticament els seus pares,
van estar ingressada entre Sant
Joan de Déu i Vall d’Hebron (en
aquest hospital és on se li va practicar el trasplantament de moll de
l’os). Anna explica amb els ulls vidriosos d’emoció com, després de
buscar i rebuscar, la Fundació Carreras va poder localitzar una donant
compatible americana. Una persona que sap que ha contribuït a
salvar una vida d’una persona que
no coneixerà mai (per pur altruisme).
Estava en una llista de donants,
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DADES DE LA LEUCÈMIA A ESPANYA

MÉS DE

7.000

PERSONES

són diagnosticades de limfoma.

MÉS DE

5.000

PERSONES

són diagnosticades de
leucèmia.

MÉS DE

3.000

L’Abril somriu als braços de la mare, a l’hospital

PERSONES

ARXIU FAMILIAR

són diagnosticades de mieloma
múltiple o altres gammapaties
monoclonals.

MÉS DE

2.000

PERSONES

són diagnosticades de síndromes
mielodisplàsiques.

MÉS DE

3.000

PERSONES

són diagnosticades de síndromes
mieloproliferatives cròniques.

MÉS DE

300

PERSONES

són diagnosticades
d’insuficiències medul·lars com
l’aplàsia medul·lar o l’anèmia de
Fanconi.
*A més, la leucèmia és el càncer
infantil més freqüent en nens.

L’Abril, la nena que intenta vèncer la leucèmia

La mare i la filla en una cambra d’aïllament

DONANTS VOLUNTARIS
Evolució del nombre de donants de medul·la òssia a Espanya (1994-2012)
Donants disponibles al Registre de Donants (REDMO) el 31/12/2012

15% més que el
2001

TOTAL: 107.003

Nous donants tipificats durant l’any 2012

66% més que el
2011

14.010 més que
el 2011

120.000

TOTAL des del 1994 al 2012:

i un dia la van cridar. «Es ben fàcil
fer-se donant. Es fa una extracció per
deﬁnir les teves característiques i tenir el registre en un banc de donants
(des de la Fundació Carreras es
gestiona el d’Espanya). I si mai et criden, només t’han de fer una punció a la zona de la columna», explica Anna Santamaria. El seu marit ja
se n’ha fet i ella no pot ser donant.
De fet, la primera reacció de la
parella en saber que la ﬁlla necessitava un trasplantament va ser
oferir-se per fer la donació ells mateixos, però els pares, generalment,
no són compatibles. Hauria estat
més probable trobar la compatibilitat en un germà, però l’Abril és la
primera ﬁlla, i els metges van dir que
el cas no permetia esperar 9 mesos.
L’Abril ara riu mentre camina
pel passadís de casa. No ens pot tocar, perquè la immunodepressió actual la manté aïllada. L’Anna l’agafa de la mà i camina amb ella inseparablement. Els pocs familiars
que la poden visitar, ho fan amb una
màscara i amb estrictes mesures de
desinfecció. L’Abril, que ha passat
mesos i mesos en una habitació de
l’hospital que era com una urna,
està aprenent les habilitats dels
primers anys d’infantesa una mica
més tard que els altres nens. Els metges no hi veuen més problemes.
Avui, l’important és ser-hi.
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Països de procedència de les
donacions de medul·la òssia i sang
perifèrica per a pacients espanyols
durant el 2012
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