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Quan fa 10 anys nosaltres volíem ajudar a aquelles persones que havien patit un accident amb
conseqüències de gran impacte per la seva vida i la del seu entorn, com ens va passar a nosaltres, i ens
van aconsellar crear una fundació, mai vam pensar en el que ara és la FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE.
Vam començar atenent en un petit espai, persones amb lesions medul·lars, repetint el mètode de treball
diari que havíem seguit nosaltres per tenir una major autonomia i una millor qualitat de vida. El nombre
de persones es va anar ampliant i vam veure com aquest mètode donava també molts bons resultats en
altres situacions de discapacitat física, tant congènita com adquirida. La nostra IL·LUSIÓ ha anat
augmentat quan hem vist que l’impacte era també molt positiu en altres situacions de vulnerabilitat com
la de les dones víctimes de violència masclista o la de joves migrants sense referents familiars propers.
A la vegada que esteníem els àmbits de treball volíem saber més de com ajudar a les persones mitjançant
les noves tecnologies i els coneixements de professionals de disciplines molt diverses. Després d’anys de
treball d’un equip format per experts i expertes del mon de la medicina, la rehabilitació, l’autonomia
personal, la producció industrial… hem aconseguit posar en el mercat el coixí antiescares NUBOLO, que
continuem millorant perquè contribueixi a la millora de la qualitat de vida de les persones que utilitzen
cadira de rodes.
Aquest resultat ens ha portat a no parar en la recerca i innovació en nous productes i serveis que potenciïn
les capacitats de totes les persones, especialment les d’aquelles que viuen situacions d’especial
vulnerabilitat.
Estem especialment satisfets de la il·lusió que desperten en tantes persones les jornades anuals d’esport
inclusiu accessible: el Gran Premi FIE i la Coruxo Móvese. Us convidem a participar-hi, son una gran festa
PER A TOTHOM!.
No ha estat una tasca només nostra, la FIE és el que és gràcies a l’esforç de molta gent, de molts i moltes
professionals, empreses, persones voluntàries i sobretot al que ens aporten cada dia les persones en
situació de vulnerabilitat i el seu entorn més immediat. Així que GRÀCIES, MOLTES GRÀCIES per fer realitat
un somni, de fet, molts somnis, els de moltes persones que ens esforcem cada dia perquè nosaltres i la
resta de persones puguem contribuir al bé comú amb la suma de les CAPACITATS DE TOTHOM.

Isidre Esteve Pujol i Lídia Guerrero Sánchez
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SERVEIS I ACTIVITATS
CENTRES PONT
Centres pont presencials
El Centre Pont es 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 conèixer les
seves capacitat i a potenciar-les per millorar la seva salut, 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 en lloc de sessions de rehabilitació... son alguns dels aspectes que més destaquen en el
treball diari dels Centres Pont
Es tracta d’un espai que fa la funció de pont entre el procés de rehabilitació en els centres sanitaris o altres
serveix que actuen en els moments de
crisis aguda de les diferents situacions de
vulnerabilitat i la seva integració en les
dinàmiques

socials

ordinàries.

Així

mateix, s’acompanya aquelles persones
amb dificultats de mobilitat congènites
que han decidit millorar la seva qualitat
de vida mitjançant l’activitat física.
El procés d’atenció s’inicia amb una entrevista amb la persona i amb la família, l’estudi dels informes
mèdics i una sessió de valoració general.
A partir de 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 cadascú.
El temps d’estada en el centre depèn de les necessitats de cada persona i del moment en què cadascuna
considera que pot fer el pas als serveis comunitaris ordinaris. L’alta la demana la mateixa persona i sempre
que ho desitgi, es continua fent seguiment amb posterioritat.
Els/les professionals son persones llicenciades en educació física i esport o fisioteràpia. També intervenen
professionals de la medicina en l’àmbit esportiu o amb especialitzats directament relacionades amb els
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tractaments de salut de les persones usuàries. Fent tasques de suport a aquest equip professional i a les
persones que assisteixen als serveis hi ha un equip de persones voluntàries.
En el 2021 han pogut funcionar sense interrupcions, adaptant-se en tot moment al compliment de les
mesures vigents prescrites per les autoritats sanitàries en relació a la pandèmia COVID 19.
En l’actualitat, hi ha 2 centres pont presencials: Centre Pont CAR a Sant Cugat del Vallés i Centro Ponte a
Vigo.
PERSONES ATESES AL 2021
Centre
CP CAR

Home
26

Dona
26

No binari
0

TOTAL
52

CP Vigo

15

17

0

32

Total

41

43

0

84

Sortides realitzades en el 2021
En els Centres Pont s’organitzen també activitats en entorns naturals: muntanya, platja… posant en
pràctica allò que es treballa en el centre per afavorir la relació en i amb la comunitat.
Els primers mesos de 2021 no es van poder realitzar sortides en compliment de les mesures de prevenció
i contenció de la COVID 19. Es van reprendre el mes de maig i es va poder constatar de nou que són una
activitat indispensable per a la millora de la qualitat de vida de totes les persones.
Canal Olímpic Castelldefels 24 de maig. Pràctica esportiva amb Handbikes, Kayak, Tir amb arc i Kart

5

MEMORIA 2021
Submarinisme: bateig en piscina i marítim: 20 de juny i 22 de setembre

Jornada Decathlon. 2 de juny. Pràctica esportiva: Badminton, Padel, Boccia, Slalom, Tir amb arc

Puigcerdà, 19 i 20 d’octubre. Excursions a Cap del Ras i al Llac de Matemale. Vol en helicòpter
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Centro Puente virtual
La pandèmia de la COVID 19 va ser una oportunitat per pensar noves maneres de continuar prestant els
serveis dels Centres Pont. Es va aprofitar aquesta situació negativa com una oportunitat per redefinir-los
i n’han sortit reforçats.
S’ha adaptat un canal de YouTube per arribar a casa de les persones amb l’objectiu de seguir guiant les
sessions d’activitat física i estant al
seu costat en el seu 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 dues
modalitats: presencial i virtual.

Centre Pont per a dones víctimes de violència masclista
El Centre Pont per a DONES és un espai d’activitat física i
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 augmentar la seva autoestima,
autoconfiança, la seguretat en elles mateixes i el seu
empoderament.
És un bon complement als recursos de la xarxa pública d’atenció
i recuperació integral per a dones víctimes de violència masclista.
Es situa en la part de la xarxa dedicada a la recuperació i reparació.
És un projecte que es porta a terme de manera conjunta amb els
Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) que formen part de la
xarxa pública d’atenció a aquest col·lectiu, concretament amb els tres equips que atenen el territori de
les comarques del Vallès Oriental i Vallès Occidental. També han participat el Servei d’Informació i
Orientació a les Dones (SIAD) de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
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S’han realitzat dues edicions del projecto: una de maig a agost i l’altra de setembre a desembre.

DONES ATESES AL 2021
1a Edició
9

2a Edició

TOTAL

10

19

Què ens han dit aquestes dones?
“He tornat a connectar amb el meu cos”
“He après a tenir control corporal”
“Me parece un proyecto fantástico, me habéis dado vida”
“Me he sentido arropada y comprendida sin tener que explicar mi historia”
“Aquest projecte és 100% efectiu”
“Vengo feliz y salgo feliz. Me gustaría seguir así más adelante. Ser feliz siempre”
“M’he relacionat, he guanyat en confiança, he millora la meva forma física, començo a menjar i a dormir
millor. Em sento més forta”
“M’ha agradat molt entrenar, el bon “rotllo” que hi ha, M’ho passo genial. Gracies, sou genials”
“ Aquest projecte m’ha ajudat molt. Dono les gràcies a totes les persones i col·laboradors o entitats que
el fan possible, Mil gràcies!!!”
“Pensaba que no podía hacer cosas, gracias a este proyecto me he dado cuenta de que los límites no
existen, sólo los pone uno mismo, que uno cambia dejándose ayudar y ayudando. Me siento muy
motivada con este proyecto, gracias a este espacio me doy cuenta del cambio”
“El proyecto debería ser más largo, pero me voy contenta en general. Muchas gracias”

Projecte “Fonaments JOVES”
Aquest projecte parteix d’una realitat de país de gran impacte en els últims anys, l’arribada joves migrants
que han arribat sols/es, molts/es d’ells/es menors d’edat.
Amb aquest projecte es pretén afavorir la incorporació d’aquests/es joves a la nostra comunitat en una
situació que els permeti desenvolupar una vida personal i laboral satisfactòria.
Es sumen al CP com ”alumnes” durant un període de temps específic per conèixer la labor que realitzen
els/les tècnics/ques de la Fundació, col·laboren amb ells/es i amb les persones usuàries del Centre PontReben una formació personalitzada i se’ls motiva per desenvolupar la seva formació i la seva inserció
laboral en l’àmbit de l’educació esportiva, la fisioteràpia i la atenció a persones en situació de
dependència. Es reforcen les seves habilitats socials i el coneixement de la cultura i l’idioma de la nostra
societat per a que se sentint integrats/des en ella.
El procés de suport a la inserció sociolaboral de cada jove té una duració màxima de 12 mesos.
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Aquest projecte s’ha realitzat en col·laboració amb la cooperativa EDUVIC, entitat especialitzada en
l’atenció d’aquest col·lectiu i amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la
Generalitat de Catalunya.

JOVES ATESES/ES AL 2021
TOTAL
4

JORNADES ESCOLARS
Al 2021 no s’han pogut realitzar jornades escolars de sensibilització, experimentació i aprenentatge
sobre la discapacitat i la inclusió social degut a les restriccions per la COVID-19.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Al 2021 no s’han pogut realitzar pràctiques amb estudiants ni les sessions de formació teòrica i pràctica
amb professionals de fisioteràpia, ciències de l’esport i l’activitat física i atenció a persones en situació
de dependència degut a les restriccions per la COVID-19.
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JORNADES D’ESPORT INCLUSIU ACCESSIBLE
Gran Premi FIE

La FIE celebra anualment en el Circuit de Barcelona Catalunya, una jornada d’esport inclusiu oberta a tota
la societat. Es tracta d’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 s’explica la labor
de la FIE amb els diferents projectes en curs.
El Gran Premio té com objectiu principal demostrar que persones amb i sense discapacitat poden
competir juntes, compartir els esports, els seus valora i fomentar el treball en equip i la cooperació.
Després que al 2020 no es pogués realitzar degut a les mesures de prevenció i contenció de la COVID 19,
al 2021 s’ha celebrat de nou el 28 de juliol, en un formato adaptat a les mesures vigents arran de la
pandèmia.
S’ha realitzat la ja tradicional carrera de relleus entre equips formats per tres persones, amb i sense
discapacitat física i les voltes solidàries al Circuit.
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A la nit ha tingut lloc l’experiència gastronòmica i les actuacions musicals mentre s’explicaven els
resultats de la Fundació durant els 10 anys de funcionament i els nous projectes.

PARTICIPACIÓ EN EL III GRAN PREMI FIE
Participants
en activitats

267

Persones
voluntàries

28

11

Entitats públiques i
privades

28
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Coruxo Móvese
L’edició 2021 de la Coruxo Móvese estava prevista per al 5
de setembre, però la situació en aquell moment de la
pandèmia COVID 19 i les mesures de prevenció i
contenció que les autoritats havien dictat per a la ciutat
de Vigo va fer necessari posposar la jornada fins el 14 de
novembre, amb les següents activitats:

Joc d’orientació: equips inclusius
de 3 a 5 persones han de
col·laborar entre sí per trobar les
diferents pistes.

Andaina accesible. Es
tracta d’una caminada
accessible oberta a totes
les persones, sigui quina
sigui la seva condició
física. Es un recorregut
de 5 kilòmetres per un
entorn extraordinari que
inclou l’Illa de Toralla i el
Porto de Canido.

12

MEMORIA 2021

PARTICIPACIÓ EN LA CORUXO MÓVESE 2021
Participants
en activitats

Persones
voluntàries

25

400

13

Entitats públiques i
privades

35
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RECERCA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT
Cixí inteligent NUBOLO

NUBOLO és un coixí de prevenció i cura de les úlceres per pressió en persones que utilitzen cadira de
rodes. Ha estat un projecte de gairebé 10 anys de processos d’investigació, disseny, elaboració de
prototips, proves i accions de millora per a la seva sostenibilitat tècnica i econòmica que s’ha portat a
terme per la Fundació Isidre Esteve amb la col·laboració d’empreses y organitzacions de diferents sectors:
Josep M Lloreda de KH7, Hospital Vall d’Hebron, CAR de Sant Cugat, empresa d’automoció DOGA y la de
comunicació Mengibar SA.
Després de la suspensió dels treballs d’investigació sanitària per les mesures de restricció relatives a la
COVID 19, al 2021 s’ha pogut reprendre els treballs de l’assaig clínic del coixí intel·ligent NUBOLO, en
col·laboració amb l’Institut de Recerca del Hospital Vall d’Hebron (VHIR).
Existeixen tres prototips per adaptar-se millor a les necessitats de cada persona:

Actualment, s’està treballant en la millora del procés de producció i de qualitat.
Al 2022 està prevista la finalització de l’assaig clínic.
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Projecte “Neuroplasticitat, realitat virtual i entrenament”
Mitjançant la realitat virtual s’ha dissenyat un protocol específic que permeti crear noves vies neuronals
per a millorar certes capacitats “adormides” en persones amb lesions cerebrals i mobilitat reduïda, tal i
com demostra l’evidència científica.
El protocol d’entrenament es realitza mentre es visualitzen
vídeos gravats per esportistes d’alt nivell per a que la
persona amb mobilitat reduïda pugui viure diverses
pràctiques esportives i tenir la major varietat de
sensacions “oblidades” per crear noves vies neuronals. Se
li proporcionen una gran varietat d’estímuls d’alta qualitat.

El projecto consta de tres fases:
•

Preparació de protocols i gravació de vídeos.

•

Sessions d’entrenament visualitzant els vídeos

•

Anàlisi de dades i conclusions.
En el 2021 s’ha iniciat el projecte i està previst que
finalitzi al 2022.
S’està portant a terme en col·laboració amb el
Departament de Drets Socials , el CTTI i el Centre de
Alto Rendiment de la Generalitat de Catalunya i les
empreses tecnològiques T-Systems i DepSolutions.

15

MEMORIA 2021

AVALUACIÓ D’IMPACTE EN LA QUALITAT DE
VIDA DE LES PERSONES
En 2021 s’ha iniciat la implantació del model de qualitat de vida GECAT, adaptació de l’escala Schalock –
Verdugo. Al 2022 es podrà analitzar l’evolució d’aquesta implantació. 2021 2022.
Així mateix, s’han ampliat els protocols de seguiment i avaluació de determinades àrees de millora de la
salut, condició física i qualitat de vida, com la de millora de la marxa o el de millora del dolor d’espatlla
per adaptar contínuament el pla de treball de cada persona a les seves necessitats reals i la seva
evolució.

ORGANITZACIÓ
Modernització de la web

Amb motiu del desè aniversari de la Fundació hem renovat la seva web. És un pas endavant en
accessibilitat, transparència, comunicació i modernització.
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Aprovació del Pla de Voluntariat FIE
En el seu desè aniversari, la FIE ha volgut reforçar el seu compromís amb el voluntariat, com part essencial
de l’organització per aconseguir la seva finalitat. S’ha aprovat el Pla de Voluntariat FIE, supervisat per la
Generalitat de Catalunya i s’ha aprovat la seva inscripció en el Cens d’Entitats del Voluntariat de
Catalunya.
La FIE també està inscrita en el Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
L’equipo de voluntariat de la FIE ha participat activament tant en el dia a dia dels serveis de la Fundació
com en les activitats extraordinàries que s’han celebrat dins i fora dels centres.

Aliances
S’han mantingut les aliances d’anys anteriors amb FIT, Creu Roja, Universitat de Vigo, Hospital de Vall
d’Hebron, INEFC i Decathlon.
S’han formalitzat nous acords amb :
➢ Centre d’Alt Rendimient (CAR). S’ha renovat el Conveni de col·laboració per fomentar la
responsabilitat social corporativa.
➢ Able Human Motion. S’ha signat un Conveni de col·laboració per a la realització de proves dels
dispositius d’ABLE per al desplaçament de les persones amb lesió medul·lar.
➢ Cooperativa ECUVIC. S’ha signat un Conveni per a la inserció de joves migrants.
➢ Xarxa pública d’atenció i recuperació integral de dones víctimes de violència masclista. S’ha
constituït un grup tècnic de treball amb els Serveis d’Intervenció Especialitzada i la Subdirecció
de lluita contra la violència masclista per al desenvolupament dels serveis del Centre Pont per a
dones víctimes de violència masclista.

Participació en actes de la comunitat

Festes Tardor 2021. Sant Cugat del Vallès

30 aniversari del Circuit Barcelona Catalunya.

La FIE ha participat en la taula rodona

La FIE ha organitza un espai d’esport inclusiu

“El paper de les entitats en l’emancipació

amb un torneig de handbike i un slalon amb cadira de

I la justícia social”.

rodes per a persones amb i sense discapacitat física.
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RESULTAT ECONÒMIC
DESPESES

INGRESSOS

Públics

Privats

Propis

Procedència d’ingressos públics
ADMINISTRACIÓ
Generalitat Catalunya
Administració Central
Diputació de Barcelona

IMPORT
(mil·lers €)

5,9

Concello de Vigo

2,3

Quotes
Captació de fons
Prestació serveis

Comunicació

Inversions

Altres

SERVEIS

IMPORT
(mil·lers €)

106,0
8,4
45,7

Procedència d’ingressos propis
ORIGEN

Subministraments

Despesa per serveis

Procedència d’ingressos privats
Fundació La Caixa
Fundació ONCE
Altres empreses i particulars

Reparacions

126,9
21.0
1,8

Diputació de Pontevedra

ORGANITZACIÓ

Personal

IMPORT
(mil·lers €)

51,9
1.9
2,0
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IMPORT
(mil·les €)

Centres Pont

134,0

Coixí NUBOLO

10,5

Neuroplasticitat

61,9

DONES

67,6

JOVES

29,8

Gran Premi FIE

55,6

Serveis generals

14,7
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AMB EL SUPORT DE
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