Memòria Fundació Isidre Esteve – Antecedents
Tot i que la FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE, com a tal opera oficialment des de Gener del 2012, i
que va fer la seva presentació publica en data 21- de Novembre de 2011, passem a detallar les
activitats i experiències dels dos fundadors ISIDRE ESTEVE PUJOL i LIDIA GUERRERO, que
finalment els ha portat a la creació de la FUNDACIO ISIDRE ESTEVE per tal de poder dur a
terme els projectes ja iniciats anteriorment.
Des del 2002 Lídia Guerrero, Orienta a les persones, amb discapacitat i sense ella, de la
importància que té fer activitat física, de com fer-la i a on.
Des del 2005 la Lídia GUERRERO dona cursos de formació per a tècnics d’activitat física.
Isidre Esteve, des de 2007 col·labora activament amb la Fundació Wings For Life. Fundació que
recolza i promou línies d’investigació per la regeneració de la medul·la espinal.
A partir del 2008 l’ Isidre fa Xerrades de superació personal, ha participat en congressos de
resiliència com a ponent i col·labora amb Mutua General de Seguros fent xerrades als instituts
adreçades als joves. Intentant inculcar valors com l’esforç, l’esperit de superació, etc...
L’any 2007 la Lídia Guerrero porta la preparació física de l’ Isidre, aquest entrenament es
realitza en unes instal·lacions esportives convencionals.
Des fa tres anys la Lídia assessora a instal·lacions esportives i empreses del sector del fitness
per a que els gimnasos siguin accessibles a tothom.
Aquestes instal·lacions , el POLIESPORTIU SALVADOR GIMENO i FRANCESC CALVET de Sant
Joan Despí, han estat les primeres en adherir-se al projecte del CENTRE PONT i en adaptar-se
segons les necessitats dels projecte des de l’any 2010.
L’any 2011 es tanquen les següents col·laboracions:
-

amb el CAR de Sant Cugat, el qual cedeix la sala on es dura a terme el projecte del
CENTRE PONT.
amb LA CREU ROJA, els quals supervisaran la continuïtat del programa, un cop acabat
el període de treball al centre pont.
amb el Departament de fisiologia de l’esport de la Facultat de Medicina de la UB, els
quals assessoraran en la confecció dels programes d’entrenament.

L’any 2011 vam estar col·laboradors en l’organització de la primera “Duatló Accessible”,
organitzada per la Fundació Nani Roma. Amb l’objectiu de fomentar la integració social de les
persones amb discapacitat.

