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■La Fundació Brugada, impulsa-
da pels cardiòlegs gironins, ha
llançat l’acció solidària «Pirulate»,
un projecte de «Help! Idees Bo-
nes», que consisteix en una piru-
leta blava amb forma de cor idea-

da per recaptar fons en la investi-
gació de les causes de la mort sob-
tada. «Treu la llengua a la mort
sobtada», apadrinada pels futbo-
listes Andrés Iniesta i Sergio Ra-
mos.  
Tothom qui vulgui contribuir amb

la causa ho podrà fer comprant
aquest cor de caramel per tan sols
 euro i el benefici es destinarà ín-
tegrament a la Fundació Brugada
perquè els cardiòlegs Ramon, Jo-
sep i Pere Brugada i Georgia Sar-
quella Brugada segueixin investi-

gant i donant suport a les famílies
afectades per la mort sobtada. La
piruleta està a la venda a El Corte
Inglés, Juguettos, gasolineres
Repsol, supermercats Dia i quios-
cos de premsa.

Durant la presentació de la ini-
ciativa, el doctor Josep Brugada va
ressaltar que la prevenció és «fo-
namental». «Amb la simple realit-
zació d’un electrocardiograma es
poden salvar moltes vides. Hem
escrit moltes històries d’esperan-
ça i il·lusió per viure i volem seguir
fent-ho», recordava ahir.

El cap de Cardiologia de l’hos-
pital Josep Trueta de Girona, el
doctor Ramon Brugada, assenya-
lava que el  del que se sap avui
dia sobre la mort sobtada no es
coneixia l’any . 

«Cal seguir investigant, el que
ha permès descobrir centenars de
gens associats a la mort sobtada,
i s’estan obtenint grans avenços
en el diagnòstic i la prevenció grà-
cies al desenvolupament d’eines
de diagnòstic genètic que perme-
ten realitzar estudis en víctimes i
familiars d’afectats per la mort
sobtada», apuntava.

L’exblaugrana Andrés Iniesta
va voler agrair  a la Fundació Bru-
gada el «magnífic treball» que està
fent. «Salven vides, ajuden a les fa-
mílies dels afectats i consciencien
la societat. És un plaer col·laborar
amb ells», va concloure en la pre-
sentació d’aquesta iniciativa soli-
dària.

Comarques
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Josep Brugada, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Georgia Sarquella Brugada i Ramon Brugada, ahir. EUROPA PRESS

Piruletes blaves per lluitar
contra la mort sobtada
La Fundació Brugada, impulsada per la nissaga de cardiòlegs gironins,
llança uns caramels solidaris per recaptar fons per a la investigació

DdG AIGUAVIVA

■Un home de  anys i veí de Me-
dinyà va morir ahir a la tarda quan
talava un arbre en una pista forestal
d’Aiguaviva. Els Mossos d’Esqua-
dra van rebre un avís a les . ho-
res que alertava que un treballador
d’una empresa d’explotacions fo-
restals havia resultat molt malferit
mentre talava arbres.  Quan els
Mossos van arribar fins al lloc, una
pista forestal entre Fornells de la
Selva i Aiguaviva, van constatar la
mort del treballador. 

Els fets van passar quan l’home
va talar un arbre, va caure a terra,
va impactar amb un altre arbre que
estava tallat, va rebotar i el va col-
pejar fortament, cosa que li vapro-
vocar la mort. Fins al lloc dels fets
s’hi van traslladar dues patrulles de
Mossos d’Esquadra, el SEM i una
dotació dels Bombers. Els Mossos
van posar els fets en coneixement
del jutjat d’instrucció en funcions
de guàrdia de Girona i del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i
Famílies, d’acord amb els procedi-
ments habituals en accidents labo-
rals amb víctimes mortals.

Un treballador
mor quan talava
un arbre en una
pista forestal
d’Aiguaviva


