SERVEIS FIE

“Hi ha gent que pensa que la seva aportació no pot canviar res;
en canvi, l’ aportació personal de moltes persones pot ocasionar
grans canvis”
Isidre Esteve
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CONSIDERACIONS PRÈVIES
Aquest document és un resum dels serveis, projectes i activitats que la Fundació Isidre Esteve (en
endavant, FIE) realitza o té previst realitzar.
S’estructura d’acord amb els quatre àmbits d’actuació de la FIE:
-

Serveis per a les persones amb les persones.

-

Serveis en i amb la comunitat.

-

Formació de professionals.

-

Investigació, innovació i coneixement.

Recull la situació a desembre de 2020. S’anirà actualitzant en funció de l’evolució d’aquestes
actuacions i d’altres que es puguin desenvolupar en un futur.

En aquest document s’utilitza el gènere femení per referir-nos a les i els usuaris, els i les
professionals, els i les joves… i en general a qualsevol persona. S’opta pel gènere d’aquest terme,
persona, sense que en cap cas respongui a una voluntat excloent ni a ideologies o posicionaments
polítics, tant sols a la intenció de fer més àgil la lectura del document.
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SERVEIS PER A LES PERSONES AMB LES PERSONES
CENTRE PONT
El Centre Pont és un servei que, mitjançant l’esport,
l’activitat física, les relacions interpersonals i
aprofitant l’experiència adquirida per l’Isidre
Esteve i la Lídia Guerrero durant i posteriorment al
procés de recuperació de l’Isidre, s’ajuda a
persones en situació de vulnerabilitat a conèixer les
seves possibilitats i a potenciar-les per millorar la
seva salut, la seva autonomia, la seva qualitat de vida i la de les persones del seu entorn més proper.
Persones usuàries en lloc de pacients, instal·lacions esportives de primer nivell en lloc d’entorns
sanitaris o entrenaments enlloc de sessions de rehabilitació… son alguns dels aspectes que més
destaquen en el treball que se realitza dia a dia en els Centre Pont.
Es tracta d’un espai que fa la funció de pont entre el procés de rehabilitació en els centres sanitaris
o altres serveis que actuen en els moment de crisis aguda

de les diferents situacions de

vulnerabilitat i la seva integració en les dinàmiques socials ordinàries. Així mateix, s’acompanya a
aquelles persones amb greus dificultats de mobilitat congènites que han decidit iniciar un procés
de millora mitjançant l’activitat física.
El procés d’atenció s’inicia amb una entrevista amb la persona i la seva família, l’estudi dels
informes mèdics i una sessió de valoració general.
A partir d’aquí es dissenya un pla d’entrenament totalment personalitzat que es va revisant
permanentment a partir de les capacitats, l’evolució i els interessos de cada persona.
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El temps d’estada és limitat, depèn de les necessitats de cada persona i del moment en què ella
mateixa considera que pot fer el pas als serveis comunitaris ordinaris. L’alta la demana la mateixa
persona i sempre que ella ho vulgui es continua fent seguiment amb posterioritat.
Les professionals son persones llicenciades en educació física o fisioteràpia. També intervenen
professionals de la medicina en l’àmbit de l’ esport o especialitats directament relacionades amb
els tractaments de salut de les persones usuàries.
En l’actualitat hi ha dos espais on es presta aquests serveis :
-

Centre Pont al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallés

-

Centro Ponte a Vigo.
Des del Centre Pont s`organitza també
activitats externes per fer en entorns naturals:
muntanya, platja... tot allò que es treballa al
Centre. D’aquesta manera, s’enforteixen també
les relacions socials i la confiança i seguretat de
les persones per a “la normalització”.
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Centre Pont virtual
La pandèmia de la COVID 19, que ha tingut un gran impacte en la nostra societat a partir de març
de 2020, ens ha fet pensar en noves maneres de continuar prestant els serveis dels Centres Pont.
Hem aprofitat aquesta situació negativa com una oportunitat per redefinir-los i han sortit reforçats.
Hem adaptat un canal de YouTube i hem articulat suports per arribar a la casa de les persones per
continuar guiant les sessions d`activitat física i estant al seu costat en el procés de superació
personal.
Aquest nou sistema ha permès arribar a persones de qualsevol lloc, més enllà dels entorns propers
als Centres pont presencials. A partir d’aquest moment, els serveis dels Centres Pont es presten en
les dues modalitats: presencial i virtual.
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CENTRE PONT PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA
MASCLISTA
Aquest projecte s’ha dissenyat com una experiència pilot que es portarà a terme en el Centre Pont
CAR Sant Cugat. En funció dels resultats obtinguts podrà ser un servei fixe de la FIE.
ANTECEDENTS
La violència masclista té diferents formes: violència física, psicològica, sexual i econòmica i es pot
donar en diferents àmbits: en la parella, en l’entorn familiar, en l’àmbit laboral i en el social i
comunitari.
Té un origen multicausal i estructural, per tant per erradicar-la i reparar els danys s’ha de partir
d’un abordatge integral i multidisciplinar en què s’impliqui el major nombre possible d’agents.
Totes les dones en situació de violència masclista tenen dret a ser ateses, a ser informades, a la
recuperació i a la reparació; per tant, també a accedir a recursos i a serveis per a ser ateses d’acord
amb les seves necessitats.
COLECTIU A QUÈ S`ADREÇA
Aquest projecte s’adreça a dones que pateixen o han patit violència masclista en qualsevol de les
seves modalitats i en qualsevol àmbit.
Principals trastorns psicopatològics que desenvolupen aquestes dones:
-

Lesions diverses: contusions, traumatismes, ferides, cremades, ... que poden arribar a
produir una discapacitat.

-

Deteriorament funcional.

-

Símptomes físics inespecífics (por exemple, cefalees) .

-

Pitjor salut, en general.

Conseqüències en les condicions de salut:
-

Dolor crònic.

-

Síndrome de l’intestí irritable.

-

Altres trastorns gastrointestinals.

-

Símptomes somàtics.

Conseqüències en la salut social:
-

Aïllament social.

-

Pèrdua d’ocupació.

-

Absentisme laboral.

-

Disminució del nombre de dies de vida saludable.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El Centre Pont per a dones és un espai destinat a l’activitat física i l’entrenament pensat i organitzat
especialment per a dones que pateixen o han patit violència masclista.
Té com objectiu la millora de la condició física d’aquestes dones amb la finalitat de contribuir a
l’augment de l’autoestima i autoconfiança, la seguretat i l’empoderament de les dones.
És un bon complement als recursos de la xarxa d’atenció i recuperació integral per a dones víctimes
de violència masclista. Se situa en la part de la xarxa dedicada a les fases de recuperació i reparació.
L’activitat es realitza en el Centre Pont del CAR de St. Cugat. Aquest entorn, que ja de per si és
motivador, és idoni per a un treball relaxat, integrador i de superació personal per a elles.
Participaran grups de cinc dones, com a màxim, per franja horària durant sis mesos. Una vegada
finalitzat el programa presencial es farà un seguiment de la seva evolució.
El programa es realitzarà en coordinació amb les entitats i serveis de la xarxa de serveis públics que
atenen a les dones.
OBJECTIUS
Objectius generals
-

Empoderar les dones.

-

Millorar la confiança en ella mateixa.

-

Fomentar l’autoestima.

-

Treballar l’autonomia personal.

-

Superar la inseguretat.

-

Millorar la salut i condició física.

-

Oferir recursos d’entrenament de la condició física.

-

Superar la por a anar a llocs públics.

-

Disminuir els nivells d’estrès.

Objectius específics
-

Treballar habilitats, rutines i constància.

-

Interpretar l’empatia de l’altre.

-

Fomentar la inclusió d’aquestes dones en diferents àmbits ordinaris.

-

Assumir l’activitat física com un hàbit personal.

-

Fomentar el treball en equip.

-

Seguir un programa d’entrenament físic.

-

Realitzar exercicis per ella mateixa.
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FONAMENTS JOVES, INTEGRACIÓ SOCIAL I PERSONAL
ANTECEDENTS
MENA ... un concepte estigmatitzador
Les administracions i els mitjans de comunicació sovint els anomenen amb l’acrònim MENA
(menors estrangers no acompanyats), és a dir, aquells infants i joves de menys de divuit anys que
han migrat des del seu país d’origen fins a un altre i no estan sota la cura d’un adult.
Algunes entitats de drets humans posen en qüestió l’acrònim MENA, perquè consideren que els
deshumanitza i estigmatitza ja que se’ls relaciona fàcilment amb robatoris, inseguretat i falta
d'adaptació. En el fons, es tracta de persones menors d’edat que han migrat soles des del seu país
d’origen, és a dir, es tracta d’infants i joves migrants soles.
Perfil d’aquest col·lectiu
Les joves estrangeres no acompanyades que arriben a Catalunya i a Galícia son majoritàriament
nois propers a la majoria d’edat procedents majoritàriament de Marroc, que venen en busca de
treball per ajudar les seves famílies. Moltes d’elles asseguren que han acordat amb els seus
progenitors el seu projecte migratori. Per tant, el retorn no és una opció, ja que aquestes menors
assumeixen la responsabilitat de no defraudar la família.

Arribades de menors i joves migrants no acompanyades a Espanya fins 2018
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L’arribada d’infants i joves migrants soles no és un fenomen que es limiti a l’estat espanyol: es tracta
d’un fenomen europeu i global. Durant el 2018, 12.700 menors no acompanyades van arribar a la
Unió Europea. La majoria ho va fer a tres països: Espanya (50%), Itàlia (28%) i Grècia (19%). Espanya
va rebre 6.331 joves. Però la migració d’infants i joves no acompanyades va més enllà de la Unió
Europea. El 2015 i el 2016, es van registrar 300.000 infants que travessaven fronteres en 80 països
diferents, segons l’UNICEF. Això és cinc vegades més que el 2010.
Ens trobem davant l'enorme repte de deixar a un costat els estereotips i l'estigmatització, i assumir
que existeixen joves que es veuen forçades a migrar soles, i començar a pensar en comú en com
acompanyar-les, pensant, proposant i desenvolupant iniciatives i polítiques públiques que ofereixin
una cura que pel fet de viatjar soles no tenen.
És per aquest motiu que neix aquest projecte, un projecte per ajudar a cercar un futur social,
personal i professional per aquestes persones en plena integració a la nostra societat.
COLECTIU A QUÈ S’ADREÇA
El projecte s’adreça al col·lectiu de joves migrants soles que arriben a Catalunya i a Galicia i son
tutelades per la Generalitat de Catalunya i la Xunta de Galicia, respectivament. Per formar part
del projecte caldrà que les joves mostrin interès i motivació per desenvolupar la seva carrera
professional en l’àmbit de l’esport, la fisioteràpia o l’atenció a persones amb necessitats especials.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte parteix de la realitat del nostre país i consisteix en la incorporació de joves migrants
soles al Centre Pont de la FIE com ”alumnes” en pràctiques durant un període de temps específic
per a què coneguin la tasca que realitzen les tècniques de la FIE i rebre una formació personalitzada
i adquireixin interès i motivació per desenvolupar la seva carrera professional en el món de
l’educació esportiva, la fisioteràpia o qualsevol modalitat d’aquest àmbit.
El projecte no acaba en aquesta fase de pràctiques, sinó que des de la FIE també se’ls oferirà suport
i assessorament per obtenir beques i ajudes per a la realització d’estudis superiors reglats en
l’àmbit de l’educació física o la fisioteràpia.
Les tècniques de la FIE realitzaran les funcions de mentores i tutores de les joves, realitzant un
treball conjunt en l’atenció diària a les persones del Centre Pont, desenvolupant dinàmiques,
activitats i projectes que generen un aprenentatge continu a les joves acollides en aquest projecte.
TEMPORALITAT
Està previst iniciar el projecte al gener del 2021, amb una temporalitat d’un any i sense data de
finalització, ja que una vegada les joves hagin passat a estudis reglats, un altre grup s’incorporarà
al projecte.
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OBJECTIUS
Objectius generals
Objectiu 1 - Acompanyament
El principal objectiu d’aquest projecte consisteix en realitzar un acompanyament especialitzat en la
transició a la vida adulta, en aquest cas orientat a formar joves en l’àmbit de l’atenció social i
esportiva.
Objectiu 2 – Benestar Emocional
Les professionals socials, i les mateixes joves defensen la idea que necessiten un acompanyament
emocional durant el procés socioeducatiu i laboral. Es manifesten experiències vitals que els han
generat gran malestar emocional, ja que han viscut ruptures al llarg de la seva vida, desencadenants
de desconfiança en elles mateixes i en qui es suposa que les protegeix.
Objectius específics
-

Desestigmatitzar aquest col·lectiu facilitant la seva integració mitjançant un treball en
equip amb les professionals de la FIE.

-

Donar a conèixer la realitat de les joves no acompanyades.

-

Intercanvi lingüístic (importància del català i el gallec a la nostra societat) i cultural.

-

Millora de l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal.

-

Enfortir les xarxes comunitàries.

-

Reduir les dificultats que té aquest col·lectiu per a la seva inserció laboral i evitar un procés
de desemparament associat a la seva estigmatització.

-

Desenvolupar un itinerari formatiu en l’àmbit de l’esport i l’atenció social.

-

Treballar de manera interdisciplinar i en col·laboració amb altres entitats amb experiència
en l’atenció de joves migrants soles.

-

Crear un vincle afectiu necessari per a captar la singularitat d’aquestes joves fomentant una
relació de confiança mútua.

-

Crear oportunitats de promoció social per a les joves migrants soles.

-

Actuar com a model d’esforç i dedicació a les joves, fomentant la seva habilitat de lluitar
pels seus objectius personals.

METODOLOGIA DE TREBALL
El projecte es desenvoluparà en col·laboració i en xarxa amb altres entitats. La metodologia de
treball contempla diferents etapes o fases:
1. Contacte amb entitats que atenen joves migrants coneixedores de la seva situació personal,
social i familiar, per a valorar quins poden encaixar en aquest projecte.

Fundació Isidre Esteve
CAR St Cugat
Av. Alcalde Barnils, 3-5
08174 Sant Cugat del Vallès

Pàgina 11 de 21

902 151 751
info@fundaciosidreesteve.org

Serveis, projectes i activitats

W

2. Entrevista i anàlisi per part de les professionals de la FIE amb les joves que formaran part
del projecte.
3. Acord d’uns objectius personals amb cadascuna de les joves.
4. Formació prèvia amb les professionals de la FIE.
5. Confecció d’un calendari de sessions setmanals.
6. Valoració parcial i final dels objectius.
7. Definició de l’itinerari educatiu reglat.
8. Cerca de beques i ajudes disponibles.

ACTIVITATS EN I AMB LA COMUNITAT
JORNADES AMB CENTRES EDUCATIUS
Si volem que la societat canviï i sigui més tolerant i inclusiva hem de començar per treballar des de
la base: les nenes i els nens són el futur. Tenen una capacitat d’aprenentatge increïble. Si les ajudem
a conèixer què és una discapacitat perdran la por al desconegut i aprendran a relacionar-s’hi amb
respecte. La millor manera d’aprendre és experimentar i això és fàcil al Centre Pont.
Organitzem jornades amb centres educatius moguts per aquest interès, amb aquest ordre del dia
-

Benvinguda. Una esportista paralímpic dona la benvinguda i explica la seva experiència.

-

Experimentació: organitzem diferents grups que alternen les activitats:
o

Grupo 1: Visita al Centre Pont. Observen com entrenen les persones amb
discapacitat física. Els expliquem les diferents discapacitats, el que suposen per a
les persones que les tenen, les seves necessitats i què coses sí que poden fer.

Fundació Isidre Esteve
CAR St Cugat
Av. Alcalde Barnils, 3-5
08174 Sant Cugat del Vallès

Pàgina 12 de 21

902 151 751
info@fundaciosidreesteve.org

Serveis, projectes i activitats

W

o

Grupo 2: Realitzen algun esport posant-se “en la pell” d’una persona amb
discapacitat i així aconsegueixen major empatia amb ella.
o

-

Reflexió: Xerrada final amb les persones de la direcció del Centre Pont i la doctora Empar
Cuxart, excap de Rehabilitació de l’Hospital de la Vall d’Hebron i assessora de la FIE. Durant
la xerrada s’intenta donar resposta a tots aquells dubtes que els nens i les nenes han
plantejat a classe. També se’ls fa preguntes per a què reflexionin sobre el que han viscut
durant aquesta jornada.

-

Seguiment posterior a la visita, conjuntament per part del professorat i la direcció de la FIE
per avaluar l’impacte d’aquesta acció sobre l’alumnat.
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GRAN PREMI FIE
La FIE celebra anualment al Circuït de
Catalunya Barcelona a Montmeló, una
jornada d’esport inclusiu oberta a tota la
societat. Es tracta de una jornada festiva i
lúdica en què participen escoles, empreses,
esportistes i persones aficionades a l’esport, on es fomenta l’esport inclusiu i els valors de l’esport
i on s’explica la labor que se desenvolupa la FIE amb els diferents projectes en curs.
El Gran Premi té com objectiu principal demostrar que persones amb i sense discapacitat poden
competir juntes, compartir els esports, els seus valors i fomentar el treball en equip i la cooperació.
Amb aquest objectiu s’ofereix a les persones participants, siguin quines siguin les seves capacitats,
poder competir en un lloc emblemàtic com es el Circuït de Catalunya Barcelona, compartir
l’esdeveniment i mostrar a les empreses, a les
organitzacions i a la societat que les persones amb
discapacitat tenen una gran capacitat quan tenen
l’oportunitat de demostrar-ho.
El programa d’activitats per a tots els públics s’inicia
al matí amb un espai infantil, en què les més petites
podran experimentar el que suposa una discapacitat
física mentre practiquen esport.
A la tarda, s’organitzen voltes solidàries en cotxe per
la pista del Circuït, com aperitiu a l’esperada carrera
de relleus en handbike i bicicleta entre equips
formats per col·laboradores i amigues de la FIE.
Entre les participants hi ha nombroses cares
conegudes d’esportistes, cantants, actors i actrius,
periodistes…
El final de festa arriba amb el sopar de gala a la recta
principal del traçat de cursa amb diferents
actuacions

musicals

mentre

s’expliquen

els

diferents projectes de la FIE i es posa de manifest la
labor social que desenvolupa.
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CORUXO MÓVESE
La Coruxo Móvese és l’esdeveniment
esportiu que la FIE organitza cada any a Vigo,
concretament, a les instal·lacions del Coruxo
CF i el seu entorn.
És un acte obert a la societat, en que totes
les persones poden participar d’alguna manera: en "l'Andaina" accessible amb amigues i familiars,
en la “carrera d’orientació", que es fa per equips i en la qual poden participar companyes amb o
sense mobilitat reduïda, equips mixtes, amb altres esportistes...
Les més petites també tenen l’oportunitat de practicar esports adaptats com baloncesto i
bádminton en cadira de rodes, goal ball... en la zona "ponte na súa pel".
El

dia

d’abans

es

fa

una

jornada

lúdicomusical, en què a la tarda, diferents
animadores infantils fan actuacions de
conscienciació en diferents àmbits a més de
la discapacitat.
Una vegada acabades les activitats es fa
entrega dels trofeus i premis.
Es comparteix experiències en un àpat
popular, a què totes les participants estan convidades.
A la nit comencen els concerts a càrrec de músics i cantants gallegues, de forma desinteressada.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA PER A PROFESSIONALS
La FIE disposa d’un programa de formació
propi basat en l’evidència científica i en els
anys d’experiència en l’entrenament tant
d’alt nivell com en el de persones que tan sols
volen millorar la seva salut i condició física.
A més de les professional contractades té
personal voluntari de suport, amb qui treballa
en equip per desenvolupar un model d’intervenció innovador i totalment personalitzat.
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S’ha establert acords de col·laboració amb universitats i centres de formació per a què estudiants
de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Tècniques Superiors en Animació i Activitat Física,
Fisioteràpia… puguin fer pràctiques obtenint una formació pràctica especialitzada que els obri el
camp d’intervenció amb persones amb necessitats especials, generalment desconegudes en els
entorns esportius comunitaris.

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT
COIXÍ NUBOLO
L’any 2007, després del greu accident de moto que va patir en el Rally de Almería l’Isidre Esteve va
haver d’adaptar-se a una nova realitat però no va voler renunciar al que més li agradava, les carreres
de competició. Un any i mig més tard, va considerar que estava a punt per a competir de nou i va
corre en cotxe el Dakar 2009. Després de finalitzar la competició va patir diverses úlceres com a
conseqüència del frec continuo amb el seient del cotxe, 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 bocaterrosa de manera permanent.
Aquells moments el van portar a afrontar un nou repte: fer un coixí que evités aquell tipus 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 FIE,
amb el suport de Josep M. Lloreda, propietari
de la firma de Canovelles KH7 i en col·laboració
amb l’Hospital Vall d’Hebron, el CAR de Sant
Cugat i l’empresa d’automoció DOGA i
Mengibar SA, han creat un coixí intel·ligent que
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suposa un avenç respecte els existents fins el moment en el mercat, és el coixí NUBOLO.
Els coixins que es fabricaven amb anterioritat limitaven l’ús a un període màxim continuat de vull
hores. El coixí NUBOLO permet el seu ús fins a 16 o 18 hores sense risc de tenir úlceres per pressió.
L’èxit d’aquest producte 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. Està format per
vuit zones programables alimentades elèctricament mitjançant una centraleta connectada al
sistema motriu. Cadascuna està controlada per dues electrovàlvules i dos sensors de pressió amb
un programa que gestiona cada zona. Aquesta centraleta regula el caudal d’aire de la bomba per a
mantenir el rang de pressions de manera que l’aire que circula pel coixís empre és nou i fresc. Això
permet que no s’incrementi la temperatura durant l’ús. Així es genera un moviment continu i
aleatori que afavoreix el reg sanguini del teixit que pressiona i el fa més lleuger sense necessitat
que el cos es mogui. El sistema es pot adaptar a les necessitats concretes de cada persona i en
diferents situacions ja que treballa amb el mínim de pressió possible en cada zona. Des d’abril del
2018, el coixí NUBOLO ja es pot comercialitzar i està a disposició de totes aquelles persones amb
discapacitat i problemes motrius. Hi ha tres versions:
- El Núbolo Cell: destinat a persones amb baix risc de tenir úlceres.
- El Núbolo Pro: per a persones que tenen major risc de patir-ne.
- El Núbolo Med: per a persones que ja han patit úlceres o tenen alt risc de patir-les.

El Coixí NUBOLO, a més de millorar la qualitat de vida de les persones en cadira de rodes més
propenses a tenir úlceres, pot suposar una reducció de costos en els tractaments sanitaris
d’aquestes persones d’entre 58.000 i 112.000 euros, segons l’impacte calculat per experts de
l`Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
Actualment, se estan resolent algunes deficiències aparegudes en el procés de fabricació. Està
previst que en un curt termini de temps es pugui reprendre la producció i distribució a escala
internacional.

Fundació Isidre Esteve
CAR St Cugat
Av. Alcalde Barnils, 3-5
08174 Sant Cugat del Vallès

Pàgina 17 de 21

902 151 751
info@fundaciosidreesteve.org

Serveis, projectes i activitats

W

REALITAT VIRTUAL, PLASTICITAT NEURONAL I ENTRENAMENT
ANTECEDENTS
La FIE, mitjançant els Centre Pont, es troba en el més avançat de l’entrenament per a persones amb
mobilitat reduïda. Tant els entrenaments que s’hi realitzen com les investigacions i la formació de
professionals, són úniques i basades en els últims avenços científics i en l’experiència de més de 30
anys en l’entrenament d’alt nivell. Amb aquesta inquietud sorgeix aquest projecte.
Mitjançant la realitat virtual i tal i com demostra l’evidència científica, es vol dissenyar un protocol
específic que permeti crear noves vies neuronals per a millorar certes capacitats “dormides” en
persones amb diversitat funcional.
Neuroplasticitat
El nostre cervell té la capacitat d’adaptar-se i canviar creant i
modificant les seves neurones. Al sistema nerviós el podem
comparar amb una xarxa de carreteres. Té la capacitat de
reorganitzar “les rutes neuronals”, pot crear noves connexions
entre elles i fins i tot crear noves carreteres per a que la informació
pugui arribar al lloc que correspongui. Quan, degut a un accident,
hi ha carreteres que es bloquegen, el sistema nerviós pot buscar
variants per “esquivar” el problema creant noves vies mitjançant la neuroplasticitat, sense data de
caducitat i per a totes les persones al llarg de tota la vida. La neuroplasticitat assegura una ràpida
recuperació funcional.
La realitat virtual
La realitat virtual s’ha mostrat eficaç en la millor funcional a curt i llarg termini.
Amb aquest projecte es pretén utilitzar vídeos gravats per esportistes d’alt nivell per a que la
persona amb mobilitat reduïda pugui amb la realitat virtual vivenciar diverses pràctiques esportives
i tenir la major varietat de sensacions “oblidades” per crear les noves vies neuronals. Es
proporcionarà una gran varietat d’estímuls i d’una qualitat excepcional.
COLECTIU A QUÈ S’ADREÇA
-

Totes aquelles persones que per qualsevol causa han tingut alguna lesió cerebral que ha
afectat la seva mobilitat.

-

Professionals que participen en el tractament d’aquestes persones mitjançant l’activitat
física.

-

Tota la comunitat que veurà com les noves tecnologies ajuden les persones, de manera
molt especial la comunitat científica i mèdica.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Per primera vegada s’utilitzaran vídeos de modalitats esportives reals, realitzades per esportistes
d’alt nivell, gravats amb càmeres 360 en entorns naturals: bicicleta de muntanya, carreres d’asfalt,
de muntanya, en aigua, platja... Es tracta de generar una gran varietat d’estímuls per al cervell
mitjançant totes les vies possible per ajudar a crear noves vies, noves connexions neuronals. En
definitiva, facilitar la neuroplasticitat cerebral posant-li les coses el més fàcils possible.
El projecte té tres fases:
1.- Gravació de vídeos.
2.- Intervenció amb les persones amb mobilitat reduïda.
3.- Anàlisi de les dades
1.- Gravació de vídeos.
Amb càmeres 360 es gravaran vídeos amb diferents esportistes
professionals d’alt nivell de modalitat tan diferents com DH, trail,
croos contry, raid, rally raid, BMX, enduro en bici, en moto,
waterpolo, natació, natació sincronitzada, voleibol, voleibol platja,
tennis taula i altres. També es realitzaran vídeos amb estímuls
sensorials i kinestèsics de tot tipus com caminar sobre sorra,
habilitats manuals, coordinatives...
2.- Intervenció amb les persones amb mobilitat reduïda. Tindrà una
duració de 20 setmanes d’intervenció amb cada persona.
S’enregistraran les dades a l’inici, a la dècima setmana i al final de
l’entrenament.
Cada persona visualitzarà els vídeos i seguirà el protocol definit. Cada setmana es realitzarà una
sessió i s’anotaran les dades corresponents.
3.- Anàlisi de dades. Cada vegada que finalitzin les 20 sessions d’una persona que hagi seguit el
protocol, es realitzaran els text finals. S’analitzaran les dades per comprovar els resultats obtinguts
i s’emetran les corresponents conclusions.
TEMPORALITAT
El projecte tindrà una duració total de 30 mesos. La primera i tercera fase tindran una duració de 6
mesos cada una i la fase dos durarà 18 mesos.

Fundació Isidre Esteve
CAR St Cugat
Av. Alcalde Barnils, 3-5
08174 Sant Cugat del Vallès

Pàgina 19 de 21

902 151 751
info@fundaciosidreesteve.org

Serveis, projectes i activitats

W

ALTRES TREBALLS
Els treballs en aquesta àrea son constants:
- L'entrenament cardiovascular d'alta intensitat millora la capacitat aeròbica de les persones amb
lesió medul·lar. El treball demostra l'eficàcia d'un protocol de 12 sessions d'entrenament d'alta
intensitat en persones amb medul·les lesionades. Es va presentar en el X Simposio internacional de
actualitzacions en entrenamientos de la fuerza, Madrid, desembre del 2017.
- Influència de l'entrenament intervàlic d'alta intensitat sobre la capacitat aeròbica de les persones
amb lesió medul·lar. El treball proposa i demostra l'eficiència d'un protocol d'entrenament d'alta
intensitat amb bicicleta de mà i Skierg en persones amb medul·les lesionades, de manera que les
persones amb mobilitat reduïda treballin el sistema cardiovascular d'una manera eficient i segura.
Es va presentar en el XIV Congrés Internacional de Ciències de l'Esport i de la Salut SPORTIS.
- Efectes d’un programa d’entrenament amb electroestimulació de cos complet en l’estabilitat de
raquis d’una persona amb lesió medul·lar. Es tracta d’un protocol amb l’armilla d’electroestimulació
per a millorar l’estabilitat central d’una persona amb lesió medul·lar. Es va presentar al Congrés
Internacional de Ciències de l’ Esport i de la Salut SPORTIS 2019.
- Protocol específic per a lesions d’espatlla.
- Treball d’estabilitat central per a persones amb lesió medul·lar
- Bateria de test de condició física i qualitat de vida ATIEF, basada en les recomanacions de l’ACSM.
Es vol potenciar l’activitat en aquesta àrea, tant impulsant projectes propis com participant en els
d’altres entitats. El desig de contribuir a la investigació mèdica i científica ja portat a la FIE a aliarse amb Wings For Life, fundació internacional que va néixer l’any 2004 de la mà de Dietrich
Mateschitz, fundador de Red Bull y Heinz Kinigadner, campió del món de motocròs i director
esportiu de KTM, amb l’objectiu de donar suport i fomentar la investigació clínica innovadora i
d’alta qualitat per aconseguir la regeneració de la medul·la espinal, finançant projectes
d’investigació clínica i avaluadora amb aquesta finalitat. Des de la FIE realitzem accions de
comunicació i visualització.
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