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1.- Presentació de l’entitat
“Soc l’Isidre Esteve i abans era pilot de motos, capaç de guanyar
en un viatge d’aventures, de competir contra la llegenda del
desert, de reptar al continent oblidat. Així fins que vaig conèixer
l’eternitat de l’instant. De sobte … en silenci
Després la dama negra va venir a visitar-me, però vaig arribar
abans a la meta. Soc l’amo de la meva ànima.
Aleshores va canviar el món. I vaig continuar la vida. I varen
retornar els somriures.”

Una història particular …
La història de la Fundació Isidre Esteve és una lliçó de vida, de ganes de viure, de superació
personal i de generositat, una història on l’experiència particular d’una persona supera allò
personal per convertir-se en un actiu al valor de la societat i de les persones que la formen. Així
és com va néixer la Fundació Isidre Esteve. L’Isidre combina a la perfecció la passió per allò que
més li agrada, l’esport, amb el compromís d’ajudar a persones en situació de vulnerabilitat,
especialment a les persones amb discapacitat física com a conseqüència d’una lesió medul·lar
sobrevinguda.
La seva experiència personal després de l’accident que va patir el 2007 li va permetre adonarse de les dificultats que pateixen les persones que han tingut una lesió medul·lar, així com les
persones del seu entorn mes proper. Conscient de l’ajuda que podrien rebre aquestes persones
i després de passar llargues estades per l’Hospital Vall Hebron i l’institut Gutmman va
entossudir-se en crear un espai que els fes de pont entre el final de la rehabilitació i la seva
integració a la societat, amb l’esport i els valors que ofereix com a eix vertebrador d’aquest
espai. Aquest espai convertit en projecte va permetre crear el Centre Pont de la Fundació Isidre
Esteve, un espai on a través de l’esport, l’activitat física i la seva experiència personal permet
ajudar a les persones que han patit un accident o pateixen alguna discapacitat física.

El sistema actual estableix uns protocols d’atenció bastats en la
rehabilitació i la recuperació de les persones amb lesions
medul·lars en entorns tancats i protegits, on es treballa amb una
gran professionalitat la recuperació de la mobilitat des d’una
vesant assistencial i mèdica, amb excel·lents resultats. Ara bé,
quan el pacient rep l’alta, s’enfronta a un món desconegut i
inexplorat, amb infinitat de limitacions externes relacionades
amb el nostre entorn, i a tot un seguit de pors i barreres
personals com a conseqüència de la sobreprotecció durant el
procés de rehabilitació. L’Isidre ho va viure en primera persona.
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Durant el procés de rehabilitació a l’Institut Guttmann, l’Isidre continuava amb el seu treball
al gimnàs de sempre. Era entrenament, no rehabilitació. Es tractava de millorar la seva
qualitat de vida a través d’un entrenament específic que li proporcionés la màxima autonomia
possible, una millora de la salut i de la qualitat de vida. El resultat va ser magnífic. Enlloc de
seguir amb el seu entrenament, l’Isidre va decidir juntament amb la seva entrenadora
personal , Lidia, oferir el mètode de treball al servei d’aquelles persones que el poguessin
necessitar mitjançant la creació de la Fundació Isidre Esteve, i més concretament amb la
creació del Centre Pont de la Fundació Isidre Esteve.

Usuaris enlloc de pacients, instal·lacions esportives de primer nivell enlloc d’hospitals, o
entrenaments enlloc de sessions de rehabilitació … són alguns dels aspectes que més
destaquen en el treball que es desenvolupa a diari a les instal·lacions del Centre Pont de la
Fundació Isidre Esteve al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallés, un treball que s’ha
convertit en referent i en un model a seguir per grans institucions publiques.

2.- Visió, missió i valors
Visió
La fundació té com a visió convertir-se en un centre de referencia estatal per
aquelles persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social mitjançant el
desenvolupament de programes o serveis especialitzats en les necessitats de
les persones a través de l’esport

Missió
La Fundació té com a missió fomentar l’autonomia personal, la millora de la
salut i de la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat a
través dels valors universals que proporciona l’activitat esportiva i com a eina
de transmissió de l’esperit de superació i motivació.

Valors
L’esport mobilitza emocions i sentiments, però sobretot pot influir en les
actituds i comportaments de les persones a través dels valors que transmet:
esforç, superació, perseverança, igualtat, respecte, esportivitat, solidaritat, èxit
personal i col·lectiu, entre molts altres. L’esport és un escenari privilegiat per
treballar valors a qualsevol edat, per a qualsevol persona però en especial per
aquelles que poden patir una situació de vulnerabilitat per la seva situació
personal.
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L’esport coma eina de treball va més enllà, i en molts casos la pràctica de
l'esport és un mitjà excel·lent per prevenir i tractar malalties, és una via per
ampliar les relacions socials i una alternativa als estils de vida que són
perjudicials per a la salut.

La fundació vertebra tots els seus programes, projectes i activitats a través de
dels valors que ofereix l’esport, concretament:
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3.- Objectius de la fundació
La Fundació Isidre Esteve es constitueix como una entitat transmissora de l’experiència de
l’Isidre en un procés de rehabilitació llarg i dur, un coneixement que li permet traslladar a altres
persones eines per la millora de la seva qualitat de vida, el seu benestar emocional i social.
Aquest exercici de generositat es transmet en tots els programes i projectes que desenvolupa
la fundació en benefici de les persones usuàries i forma part de la missió irrenunciable dels seus
promotors en el model d’atenció a la persona.
Atendre a persones implica oferir resposta a múltiples aspectes. No només consisteix en
proporcionar una sèrie de serveis o programes sinó que es tracta d’oferir suports i noves
oportunitats de vida de manera personalitzada per a cada persona. No totes les maneres
d’atendre a persones amb discapacitat física i/o amb lesions medul·lars son iguals ni permeten
aconseguir aquests objectius. Des de la Fundació Isidre Esteve el model d’atenció centrat en la
persona és una aposta per la millora de la seva autonomia personal i qualitat de vida, un model
per atendre de manera professional a les persones, per guanyar en qualitat de vida i en
definitiva per fomentar l’autonomia personal compartint els valors universals que ofereix
l’esport com a eina terapèutica.
Per desenvolupar amb èxit aquest model es requereix compromís a diferents nivells, així com
un lideratge i implicació inqüestionable dels seus promotors. Des de la seva constitució
l’entusiasme i l’energia de l’Isidre i la Lidia són presents en tots els nivells de l’organització i
constitueix un dels actius més importants de la Fundació, així com un dels trets diferencials i
que la converteixen en una entitat de referència en el seu àmbit d’actuació.

Tot i això, el compromís de l’Isidre va més
enllà, i la fundació es constitueix també amb
l’objectiu de fomentar la investigació científica
i mèdica en les lesions medul·lars adquirides.
Des de els seus inicis, la fundació ha
col·laborat de manera molt estreta amb
Institucions sanitàries privades i públiques per
avançar i millorar els tractaments dirigits a
persones amb discapacitat fruit d’una lesió
medul·lar adquirida.
La creació del coixí intel·ligent es un clar
exemple de la col·laboració de la fundació
amb organismes públics i privats pel
desenvolupament d’un coixí que elimini les
lesions a persones amb lesions medul·lars, un
projecte d’èxit que parteix de la necessitat de
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l’Isidre i que una cop testat, millorat i contrastats els seus beneficis, s’ofereix i es comercialitza
per a qualsevol persona que el pugui necessitar.
Però l’esperit de generositat de la Fundació va més enllà, i anualment es celebra al Circuit de
Catalunya a Montmeló una jornada festiva oberta a la societat on l’esport uneix a persones
amb capacitats diferents. El Gran Premi de la Fundació Isidre Esteve és una jornada
participativa amb activitats lúdiques per als més menuts adreçades a fomentar la inclusió social
a través de l’esport, amb activitats esportives i de competició on persones amb discapacitat i
sense competeixen en equip, i amb espais d’intercanvi entre persones, entitats, empreses i
institucions per fomentar la inclusió social i la normalització de persones amb capacitats
diferents
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4.- Acceptació social
La fundació Isidre Esteve desenvolupada tres grans projectes en benefici de la societat, tres grans
projectes sobre els que pivota tota l’activitat de la Fundació i que des de la seva constitució han estat
els referents i objectius a assolir.

4.1.- Centre Pont de Sant Cugat del Vallés

Dades
Centre Pont CAR
Centre Alt Rendiment (CAR)
Avda Alcalde Barnils 3-5
08174 Sant Cugat del Valles

Descripció servei
El Centre Pont ofereix un servei de rehabilitació per persones en situació de
vulnerabilitat on a través de l’entrenament i l’activitat física es proporciona a l’usuari
una millora de la seva autonomia personal, la seva salut i en definitiva, la seva qualitat
de vida. Es tracta d’un espai que fa la funció de Pont entre la rehabilitació de les
persones amb discapacitat i la seva integració a la societat

Col·lectiu
El Centre Pont va dirigit a totes aquelles persones en situació de vulnerabilitat o en risc
d’exclusió social, preferiblement i de manera prioritària a aquelles persones amb
discapacitat física i/o amb una lesió medul·lar sobrevinguda

Característiques tècniques
El Centre Pont s’ubica dins de les instal·lacions de Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat
del Vallès, en un espai cedit gratuïtament i exclusivament a la fundació. Aquest espai
ocupa una superfície de 220,77 m2. Aquest espai inclou
 Sala per la realització de les activitats físiqus
 Despatx i sala de reunions
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Planells i fotografies

Imatge 1. Centre Alt Rediment de Sant Cugat

Centre Pont

Afegir video 1 – historia usuaris
Afegir video 2 – Centre pont 2018
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4.2.- Desenvolupament Coixí Inteligent
L’any 2007, després del greu accident que va patir l’Isidre Esteve al Rally d’Almeria mentre
corria amb moto, va suposar l’adaptació a una nova realitat i a un nou món que no l’impedien
participar en allò que més desitjava, les curses de competició. Un any i mig més tard va creure
que estava a punt per competir novament, i va córrer amb cotxe el Ral·li Dakar del 2009. Dies
després d’acabar-se la cursa, les llagues que es va fer a les natges, a conseqüència del
fregament continu amb el seient, provocades per la duresa del recorregut i la seva
immobilitat, el van obligar a una convalescència molt dura d’un any i mig, pràcticament estirat
de bocaterrosa de manera permanent. Una situació que el va condicionar més que la pròpia
lesió com a conseqüència de l’accident.
A partir d’aquell moment l’Isidre va començar el seu projecte vital: fer un coixí intel·ligent que
evités aquesta mena d’úlceres per pressió a la pell, molt habituals en les persones amb
discapacitats motrius.
Després de 7 anys d’assajos, proves i test, la Fundació Isidre Esteve, amb el suport de Josep
M. Lloreda, propietari de la firma de Canovelles KH7 i amb la col·laboració amb l’Hospital Vall
d’Hebron, el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, l’empresa de l’automoció DOGA i
Mengibar SA, han creat un coixí intel·ligent que millora els prototips dissenyats fins al
moment, amb l’objectiu d’evitar úlceres per pressió en persones amb problemes de mobilitat
reduïda. Els productes que es fabricaven anteriorment limitaven els usuaris a un ús màxim
continuat de vuit hores. El nou coixí impulsat des de la Fundació Isidre Esteve permet
recolzar-s’hi fins a setze o divuit hores sense risc de patir una úlcera per pressió.
L’èxit de la proposta es basa en el mecanisme d'inflat i desinflat automàtic del coixí que fa
variar les pressions segons la zona, fet que assegura la relaxació i el bon estat de la pell. Així,
l’Isidre Esteve pot estar assegut davant del volant d’un vehicle de competició durant setze
hores sense necessitat de descansar ni reposicionar-se. Aquestes prestacions van permetre-li
competir durant el 2018 al Ral·li París Dakar, una dècada després d’haver-lo disputat en
motocicleta, just abans de patir una lesió medul·lar.
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El coixí intel·ligent està format per vuit zones programables alimentades elèctricament a
través d’una centraleta connectada al sistema motriu. Cadascuna està controlada per dues
electrovàlvules i dos sensors de pressió amb un programari que gestiona cada zona. Aquesta
centraleta regula el cabal d'aire de la bomba per mantenir el rang de pressions de manera que
l'aire que circula a través del coixí sempre és nou i fresc. Aquest fet permet que no se
n’incrementi la temperatura durant l’ús. El sistema es pot adaptar a les necessitats concretes
de cada persona ja que treballa amb el mínim de pressió possible a cada zona. Així es genera
un moviment continu i aleatori que afavoreix el rec sanguini del teixit que pressiona i
l’alleugereix sense necessitat que el cos es mogui.

Des de l’abril de l’any 2018, el coixí intel·ligent anomenat “nubolo” ja es pot comercialitzar i és a
disposició de totes aquelles persones amb discapacitat i problemes motius.
Tres versions
El 'Núbolo Cell' està destinat a pacients amb baix risc de patir úlceres, amb la qual cosa l'aire en el seu
interior és estàtic amb 4 zones diferenciades, i la possibilitat de recanviar els alvèols, valor afegit de les
tres versions respecte als coixins que ja estan al mercat.
Per a pacients que tenen més risc de patir-les recomanen el 'Núbolo Pro', amb 4 zones diferenciades
amb unitat de control integrada per generar aire de flux dinàmic, amb diferents pressions i tres
programes diferents.
Finalment, aquells que ja han patit úlceres o tenen alt risc de patir-les, haurien d'utilitzar el 'Núbolo
Med', ja que conté cel·les farcides d'aire de flux dinàmic amb 8 zones diferents i una unitat de control
externa i personalitzada.
El coixí, a part de la millora en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat més propenses a
patir úlceres, pot suposar un estalvi en els tractaments sanitaris d’aquestes persones d’entre els
58.000 eur i als 112.000 euros, impacte calculat per l’Hospital Vall d’Hebron.
Afegir video 3 – coixí
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4.3.- Gran Premi FIE
La Fundació Isidre Esteve celebra anualment al Circuit de Catalunya Montmeló, una jornada d’esport
inclusiu oberta a tota la societat. Es tracta d’una jornada festiva i lúdica en la que hi participen des
d’escoles, empreses, esportistes o persones aficionades a l’esport, i on es fomenta l’esport inclusiu,
els valors de l’esport i on s’explica la tasca que es desenvolupa des de la fundació amb els diferents
projectes en curs.

El Gran Premi FIE té com a objectiu principal demostrar que persones amb i sense discapacitat poden
competir juntes i compartir l’esport, els seus valor i fomentar el treball en equip i la cooperació. Aamb
aquest objectiu es permet igualment que els paticipants puguin competir en un lloc emblemàtic com
és el Circuit de Barcelona Catalunya, compartir l’esdeveniment conjuntament i mostrar a les empreses
i entitats que les persones amb discapacitat tenen una gran capacitat quan tenen l’oportunitat de
demostrar-ho.
El programa d’activitats de la jornada, per a tots els públics, s’inicia al matí amb la zona infantil, en la
qual els més petits podran experimentar i conèixer el que suposa una discapacitat física mentre
practiquen esport. A la tarda, s’organitzen tandes de voltes solidàries en cotxe per la pista de
Montmeló, com a aperitiu a l’esperada cursa de relleus en handbike o bicicleta entre equips formats
per col·laboradors i amics de la Fundació. Entre els participants hi ha nombroses cares conegudes, com
esportistes, cantants, actores, periodistes, etc.
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El final de festa arriba sempre amb l’esperat sopar de gala a la recta principal del traçat català amb
diferents actuacions musicals mentre s’expliquen els diferents projectes de la fundació i es posa de
manifesta la tasca social que desenvolupa.

Afegir video 4 – GPFIE 2018
Afegir video 5 – GPFIE 2019
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5.- Grau de transcendència de l’acció
La fundació en xifres

Durant el 2018 ….

80
Usuaris

8
Usuaris en competició

37
Empreses compromeses

95
aparicions en prensa en 2018

16 alumnes en pràctiques durant el 2018

Impartició formació per a 20
técnics en discapacitat

600 participants a la Coruxo Movese
Més de 500 persones al GPFIE
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6.- Viabilitat i durabilitat en el temps
Des de la constitució de seva constitució l’any 2011 , la Fundació no ha parat de créixer i de
desenvolupar contínuament nous projectes vinculats amb els seus objectius. L’empremta de l’Isidre es
respira en qualsevol espai, el seu esperit de superació és palès en cadascun dels projectes i la seva
generositat és al servei de la societat com així ho demostren tots els projectes que es duen a terme
des de la Fundació.
La Fundació hi és per quedar-se i per esdevenir un actiu en favor de la societat i de les persones més
vulnerables.
En aquest sentit la fundació està desenvolupant nous projectes adreçats a col·lectius amb risc
d’exclusió social, col·lectius que puguin beneficar.se dels valors que ofereix l’esport com a eina de
rehabilitació i de superació personal per fer front a nous reptes. Des de la Fundació, juntament amb
les administracions s’estan desenvolupant projectes per atendre a dones víctimes de violència de
gènere, persones sense referents familiar o infants en situació de risc d’exclusió social.
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“Hi ha gent que pensa que la seva aportació a la vida no pot
canviar res; en canvi, l’aportació personal de moltes
persones pot ocasionar grans canvis”
Isidre Esteve

Fundació Isidre Esteve
Centre Alt Rendiment (CAR)
Avda Alcalde Barnils 3-5
08174 Sant Cugat del Valles
https://fundacioisidreesteve.org
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