NOTA DE PREMSA

SERGIO RAMOS I ANDRÉS INIESTA PRESENTEN “PIRULATE”,
UNA ACCIÓ SOLIDÀRIA DE LA BRUGADA FOUNDATION
PER LLUITAR CONTRA LA MORT SOBTADA

SALA DE PREMSA AQUÍ

Els dos futbolistes de la Selecció Espanyola apadrinen la campanya al
costat dels doctors Josep i Ramon Brugada, i Georgia Sarquella Brugada,
patrons de la fundació
“Pirulate” és una idea amb el propòsit d’impulsar canvis en la societat a
través d'eines creatives
Més de 30.000 cors s'aturen al nostre país cada any i gairebé 5 milions a tot el món a
causa de la mort sobtada. Per a salvar vides i transmetre un missatge d'il·lusió i vida, la
Brugada Foundation ha presentat l'acció solidària "Pirulate" que busca conscienciar la
societat i recaptar fons per a la investigació.
Amb el lema "Treu-li la llengua a la mort sobtada" es va presentar a la Ciutat del Futbol
de la Real Federació Espanyola de Futbol aquesta campanya amb la col·laboració de la
periodista Olga Viza i dels futbolistes Sergio Ramos i Andrés Iniesta, padrins de la
campanya "Pirulate" i que han volgut donar suport a la sensibilització d'aquesta iniciativa
de la Brugada Foundation, organització impulsada pels germans Josep i Ramon Brugada
i per Georgia Sarquella Brugada que treballa fa quasi 30 anys en detectar les causes i
establir el diagnòstic de la mort sobtada.
Col·laborar amb "Pirulate" és tan senzill com comprar un caramel blau amb forma de cor,
ideat per recaptar fons per a la Brugada Foundation. Aquests dolços tenen un cost d'un
euro que serà destinat de forma íntegra a la investigació de la mort sobtada i al suport a
les famílies afectades per ella. "Pirulate" està a la venda a El Corte Inglés, Hipercor,
Supercor, Juguettos, benzineres Repsol, supermercats Dia i quioscs de premsa.
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Sensibilitzar-se és clau per aquesta causa, per això Sergio Ramos i Andrés Iniesta han
volgut servir d'altaveus a la societat. "Com diuen els doctors, la prevenció és clau"
insisteix Sergio Ramos, qui aporta amb "Pirulate" el seu granet de sorra a la causa. "La
Brugada Foundation salva vides i ajuda les famílies dels afectats. És un plaer col·laborar
amb ells." Explica Andrés Iniesta.
Pel doctor Ramon Brugada "el 90% del que avui sabem sobre la mort sobtada, el 1992,
l'any dels jocs olímpics de Barcelona, no ho sabíem. Cal seguir investigant." I aquesta és
la finalitat de la campanya "Pirulate", seguir impulsant la investigació. "Actualment ja
s'han descobert centenars de gens associats a la mort sobtada, i s'estan fent grans
avenços en la detecció i prevenció, gràcies al desenvolupament d'eines de diagnòstic
genètic que permeten realitzar estudis en víctimes i familiars d’afectats", afirma Brugada.
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