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PRESENTACIÓ PRESIDENTA

Un seguit de tendències demogràfiques, socials i econòmiques, estan transformant la socie-
tat catalana i contribueixen a evidenciar la dependència amb la  necessitat de contemplar  
un conjunt de mesures que permetin donar resposta a una major demanda d’actuacions per 
apaivagar-ne els seus efectes.

Des de Fundació Pere Mata, a traves dels serveis que oferim, plantegem la identificació dels 
processos clau per construir una estratègia de futur,  i alhora incorporem tot el potencial de 
reflexió i proposta, a fi de fer possible tenir cura de les persones vulnerables per la seva de-
pendència.

Partim del reconeixement de la diversitat de persones i per tant de la diversitat de suports que 
conviuen  en el model d’atenció que incorporem,  acceptant incondicionalment les persones 
i la seva realitat, reconeixent que les persones són les protagonistes del seu procés, orientant 
les propostes, apuntant una resposta global i integrada i plantejant aspectes innovadors.

A través de la nostra memòria volem posar en valor l’important paper que tenim totes les 
persones que en formem part, per aconseguir l’èxit d’aquesta estratègia, comptant amb 
l’experiència i formació professional que aporten les nostres idees i actuacions i, sota el pa-
radigma de que la nostra tasca és una necessitat social i un repte que acceptem amb com-
promís a l’hora de desenvolupar i prestar serveis que acompanyin a les persones vulnerables 
per la seva dependència.

Glòria Salvador i Sedó

PRESIDENTA
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Oferir protecció i assistència a persones amb 
malaltia mental, discapacitat i dependència.

Aconseguir la integració comunitària 
millorant la rehabilitació i la qualitat de vida.

RESPECTE. L’acceptació incondicional de les persones i la seva realitat

COMPROMIS. Amb la societat, amb les persones i amb el que fem

CONSCIÈNCIA DE SERVEI. Sabem on volem ser i per què ho volem

TRANSPARÈNCIA. Una entitat oberta a la recerca de sinergies amb l’entorn

PARTICIPACIÓ. Les persones són les protagonistes del seu procés

INNOVACIÓ. El conformisme no és una opció

EXPERIÈNCIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL. 
Plus de qualitat que aporten les nostres idees i actuacions

Serveis d’Atenció Domiciliària

Formació i R+D

Serveis d’Acompanyament, 
Transport i Banc d’Ajudes Tècniques

Servei de Tutela i protecció jurídica

Serveis de Treball i Ocupació

Serveis d’Habitatge

Serveis d’Atenció a la Gent Gran

LES NOSTRES ACTIVITATS

LA NOSTRA 
MISSIÓ

1.1. PUNT DE PARTIDA

1.2. PROFESSIONALITAT 
        CONTRASTADA

1. ATENCIÓ I SERVEIS

ELS NOSTRES PRINCIPIS



| 5

576  PERSONES TREBALLADORES

ATENCIÓ I SERVEIS

1.3. CAPITAL HUMÀ

154 homes
(26,74%)

94 persones treballadores amb 
malaltia mental (16,32%)

422 dones
(73,26%)

3.934  PERSONES ATESES

886 
persones

SERVEIS DE TUTELA
I PROTECCIÓ JURÍDICA

1.074 
persones

PROGRAMES
COMUNITARIS

1.4. SERVEIS I ÀMBITS D’ACTUACIÓ

345
persones

SERVEIS
LABORALS

Treball protegit 132

Treball ordinari 72

Serveis prelaborals 100

Serveis ocupacionals 41

237
persones

SERVEIS
D’HABITATGE

Llar Residència 62
(serveis 24 h) 

Llars amb suport 53
(serveis 365 dies) 

Suport a l’Autonomia
a la Pròpia Llar 122

420 
persones

BANC D’AJUDES 
TÈCNIQUES

Terres de l’Ebre 243

Reus  177

SERVEIS D’ATENCIÓ
A LA GENT GRAN

Residència Bellpuig 84

Residència Poble Nou 153

Residència Vallbona 132

369
persones

SERVEI D’AJUT 
A DOMICILI

SAD Noguera 300

SAD Malgrat de Mar 93

SAD Pineda de Mar 210

603
persones
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Es manté la dinàmica de creixement en l’acceptació de nous casos 
(+5,2%, saldo net entre altes i baixes).

2. SERVEIS DE TUTELA 
I PROTECCIÓ JURÍDICA

MESURES DE SUPORT Total 2018 Total 2019

Tutoria 518 534

Curatela 138 158 

Mesura cautelar 4 3 

Defensa judicial 3 0

Assistent personal 5 8

TOTAL  MESURES DE SUPORT 668 703

Pretutela 127 117

Document de compromís 29 29 

Administrador provisional 2 2 

Valoracions 30 32

Gestions Administratives i Assessoraments familiars  16 2

ALTRES MESURES DE SUPORT NO FINANÇADES 204 183

TOTAL 872 886
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Respecte a la intervenció que requereixen els càrrecs tutelars: 

El 29,10% del total de càrrecs tutelars presenten factors de complexitat, en la interven-
ció social, jurídica i/o econòmica. 

90 noves mesures de suport acceptades al 2019. El 40 % d’aquestes presenta factors 
de complexitat. 

Els principals factors de complexitat del conjunt de càrrecs tutelars:  

FACTORS DE COMPLEXITAT (dades 2019) 

Conductes adictives: consum actiu de tòxics, 
ludopaties, noves tecnologies, ...  72  10,24%

Insuficiència de recursos econòmics
per cobertura de necessitats bàsiques  78 11,09%

Causes judicials obertes de tipus penal 22 3,13%

Causes judicials obertes de tipus civil 60 8,53%

703 CÀRRECS TUTELATS TOTALS

TOTAL càrrecs 
tutelars afectats 

Percentatge %

DIAGNÒSTIC  PRINCIPAL DE LES MESURES DE SUPORT   Totals: 703

Trastorn mental sever 378

Discapacitat 214

Toxicomanies i Altres Diagnòstics Associats  22

Demències 72

Altres Tipologies Diagnòstiques  17

Tipologia diagnòstica de les mesures de Suport: 
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3. SERVEIS  
    DE TREBALL  
    I D’OCUPACIÓ SERVEI Places    

 
Treball Ordinari 
(SIOAS/ INCORPORA)   72  19

Treball Protegit (CET)  94 132 80%

Prelaboral (SPL) 50 100 76% 20

Ocupacional (STO) 40 41 100%

Destaquem: 
Treball Ordinari: Realització per 8è any consecutiu del Programa INCORPORA i finalització 
del segon any de Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport (SIOAS) destacant el 
contacte amb 23 empreses que han permès gestionar 30 ofertes de treball de les quals 19 
contractacions han estat de persones amb malaltia mental. Representa un increment en la 
inserció del 26,7% ( 2019/2018). 

Treball Protegit: 26 clients amb un volum de facturació directe a clients de 829.685,70 € 
(+ 6,7 % 2019/2018 en termes comparatius).

Suport Prelaboral: Realització de 99 accions individuals formatives externes en recursos 
normalitzats i amb titulació homologada i es manteniment dels 7 convenis amb entitats 
per fer formació i per a la realització d’entrenament en hàbits i habilitats laborals.

Suport Ocupacional: Servei seleccionat per a dur a terme el Projecte Pilotatges organitzat 
per DINCAT i Plena Inclusió per a promoure l’autodeterminació de les persones amb disca-
pacitat. 

Un dels nostres reptes és l’inclusió social. El treball ordinari, protegit, prelaboral i ocupa-
cional són els nostres instruments per aconseguir-ho.
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Persones ateses
/contractades

% Persones amb 
discapacitat
= o > a 65%

Insercions
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4. SERVEIS 
 D’HABITATGE

Els Serveis d’habitatge són serveis substitutius de la Llar que amb caràcter temporal o 
permanent ofereixen suport a les Activitats de la Vida Diària per a persones amb proble-
màtica derivada de malaltia mental per tal de que puguin desenvolupar-se de manera 
normalitzada i autònoma dins la comunitat.

Destaquem: 

Posada en funcionament de 12 places més de Llars amb Suport: 6 Places al 
Montsià (Amposta) i 6 al Baix Penedès (Vendrell). 

Celebració de 15 anys de la Llar Residència Tarragona que atén 30 persones amb 
trastorn mental sever.

Només s’han produït 5 altes als serveis per la tipologia de derivacions de 
persones ateses, amb fortes necessitats socials d’habitatges i amb problemes 
d’envelliment.

SERVEI Tipologia d’atenció Places Persones ateses

Llar Residència 365 dies/24 hores 59 62

Llars amb Suport  365 dies/2 hores diàries 51 53

Suport a l’Autonomia 
a la Pròpia Llar Assistència Domiciliària 122 122
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5. SERVEIS D’ATENCIÓ
    A LA GENT GRAN

Les Residències Assistides i els Centres de Dia ofereixen un servei d’acollida i d’atenció 
integral a les persones grans tenint en compte els valors, preferències i historia de vida, 
amb l’objectiu de garantir un servei personalitzat i de qualitat.

Places
Pressupost RRHH

RS           CD

Fets destacats: 

Celebració del XXVè aniversari de la posada en marxa de la residència St. Barto-

meu de Bellpuig. L’acte el va president l’Honorable Conseller de Treball, Afers Socials 

i Família, Sr. Chakir El Homrani. 

Desenvolupament d’un pla de formació ajustat a cada perfil professional, amb 

objectius específics basats en l’adquisició, manteniment i actualització de compe-

tències. 

Treball sobre l’efectivitat i la vivència de la sexualitat per respondre tabús i este-

reotips al voltant de la sexualitat i l’edat i saber abordar situacions pràctiques. 

Actualització del protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament moral, 

sexual i/o per raó de sexe al treball. 

Auditories de qualitat d’acord a la norma ISO 158101 i la SO 9001 : 2018. 

DISPOSITIU 

St. Bartomeu de Bellpuig 61 8 1.213.456 35

Jaume Batlle Barcelona  78 30 1.700.308 56

Vallbona Barcelona 90 16 1.853.750 61

TOTAL 229 54 4.767.514 152
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Un SAD que assegura una atenció directa al propi domicili, per mitjà d’un servei integral, 
individualitzat i adaptat a les necessitats de cada usuari/a i a les peculiaritats de cada 
llar; vetllant pels drets de les persones a viure dignament i garantint un servei de qualitat.

6. SERVEIS D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA (SAD)

ÀMBIT TERRITORIAL Usuaris Hores de servei RRHH

Noguera 300 57.831 39,17

Malgrat de Mar  93 15.804 10,17

Pineda de Mar 210 23.541 19,33

TOTAL 603 97.176  68,67

Destaquem: 
S’ofereix un canal de comunicació permanent i directe entre la persona usuària/
familiar de referència i la coordinadora tècnica responsable de cada servei. 
Aquest fet aporta: immediatesa en la gestió de qualsevol incidència sobrevinguda 
i la possibilitat d’oferir una atenció personalitzada i adaptada a cada necessitat 
emergent i concreta.

L’organització dels serveis de SAD, basada en un model de gestió per processos, 
empodera a cada professional i basa les relacions laborals en criteris de competèn-
cies  professionals i actituds de respecte personal en relació a totes les treballadores 
d’atenció directa; aconseguint d’aquesta manera, una confiança de cada treballado-
ra vers la nostra empresa i una major implicació d’aquesta en les seves dinàmiques 
laborals diàries.
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Voluntariat, activitats d’oci, lleure i esport.                                   

Acompanyaments mèdics i hospitalaris i la realització de tota mena de gestions.

Transport assistit.

7. PROGRAMES 
 COMUNITARIS PER A
 PERSONES AMB
 MALALTIA MENTAL 
 I/O DISCAPACITAT    
 INTEL·LECTUAL 

SERVEI

Acompanyaments hospitalaris, 
sortides programades i urgents 365/24 hores 22.296

Voluntariat, activitats  
d’oci, lleure i esport Segons programa 9.854

Transports assistit  De dll. a dv. de 8 a 18 h. 11.900 serveis / 28 places

Hores de
servei/places

Tipologia
de servei

8. BANC D’AJUDES 
 TÈCNIQUES 
 (Reus i Terres de l’Ebre) 

Servei que engloba l’assessorament tècnic gratuït domiciliari per part d’una terapeuta 
ocupacional en matèria d’accessibilitat i ajudes tècniques. Al mateix temps, ofereix l’accés 
a ajudes tècniques en condicions de lloguer assequible. 

SERVEI

BAT Terres de l’Ebre 243 466 115
(Servei concertat amb els Consells 
Comarcals del Montsià, Baix Ebre, 
Terra Alta, Ribera i Ajuntaments 
d’Amposta i Tortosa)

BAT Reus  177 455 162
(Servei concertat amb 
l’Ajuntament de Reus)

Intervencions
realitzades

Persones
ateses

Material cedit
(ajudes técniques)



| 13

9. FORMACIÓ     
    I PRÀCTIQUES  
    DOCENTS

   Formació continuada

48 accions formatives 
per a professionals dels 

Serveis per a Persones amb 
Malaltia Mental i Discapacitat

107 Accions formatives 
per a professionals 

de Serveis d’Atenció 
a la Dependència

155
accions formatives  

en total

   Formació dual

Aquesta formació permet en règim d’alternança i formació dual la realització del cicle 
formatiu de grau superior d’Integració Social al Centre de Formació i a l’Empresa. Du-
rant el 2019 tres estudiants del CFGS d’Integració Social de l’ IES Gaudí de Reus han re-
alitzat la seva estada formativa a diferents Serveis de la Fundació Pere Mata mitjançant 
un contracte laboral.

Proveir als professionals d’una formació adequada és la millor estratègia de cara a en-
frontar els reptes actuals i de futur que es plantegen a la nostra entitat.

   Pràctiques docents  

Durant l’any 2019 han fet pràctiques 99 alumnes

Grau Universitari 24% / 24 alumnes Altres formacions
homologades 19% / 19 alumnes

CFGS 11% / 11 alumnes
CFGM 45% / 45 alumnes

IES Gaudí (Reus) · IES Vidal i Barraquer (Tarragona) · IES Institut de l’Ebre ( Tortosa) · IES Montsià ( Amposta) · IES Pla d’Urgell (Bellpuig) · Funda-
ció Pere Tarrés ( Barcelona) · IOC Institut Obert de Catalunya (Barcelona) · IES Ribot I Serra · IES La Ferreria · IES Miquel Bosch I Jover · Institut 
Llobregat · IES Les Salines · Escola Professional Salessians · Ajuntament de Cerdanyola del Vallès · Ajuntament de Badia del Vallès · Ajuntament 
de Sant Celoni · Ajuntament de Granollers · Ajuntament del Prat · Intermedia Sl · Nascor Formació SLU · Escola Joviat · Barbara Promocions

   Procedència dels alumnes de pràctiques 
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Activitat de recerca realitzada conjuntament amb l’Àrea de recerca i la Unitat docent de 
l’Hospital Universitari Institut Pere Mata

Projectes

S’ha iniciat el projecte de recerca “Implicación del ADN mitocondrial en las psicosis tempranas: re-
lación con el riesgo de enfermedad, estrés, rendimiento cognitivo, sintomatología clínica y síndrome 
metabólico” (codi PI18-00541), liderat per la doctora Lourdes Martorell i finançat per l’Instituto de 
Salud Carlos III (81.070.00 €). En el projecte hi participaran usuaris de l’equip d’intervenció precoç de 
l’Hospital Universitari Institut Pere Mata. 

S’ha aconseguit el finançament també per convocatòria competitiva del Instituto de Salud Carlos III 
un contracte de 4 anys per a la realització de la tesi doctoral per a una biòloga estrangera (codi: 2020 
FI_B 00650).

Publicacions

Autors: Martorell L, Muntané G, Porta-López S, Moreno I, Ortega L, Montalvo I, Sanchez-Gistau V, Mon-
seny R, Labad J, Vilella E. 

Títol: Increased levels of serum leptin in the early stages of psychosis. 

Revista: J Psychiatr Res. 2019 Apr; 111:24-29. 

10. RECERCA I  
   INVESTIGACIÓ
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D’acord amb el principi de respecte  que implica l’acceptació incondicional de les persones i 
la seva realitat,  l’objectiu del Pla d’Igualtat és que l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 
de sexe, i assetjament moral, no siguin permesos, tolerats ni ignorats al sí de l’entitat sota cap 
circumstància i en el decurs de l’any 2019 les accions dutes a terme han estat les següents:

Integració de l’assetjament moral al protocol d’assetjament laboral

Realització de formació en Igualtat a persones responsables,  
coordinadores i directives de Centres i Serveis

Elaboració de l’entrevista de selecció de personal des d’una perspectiva igualitària

11. INFORME 
 D’AVALUACIÓ 2019 
 I SEGUIMENT DE LES ACCIONS   
 PLANTEJADES AL PLA D’IGUALTAT  
 DE FUNDACIÓ PERE MATA

INGRESSOS € % S/ingressos

Prestació de serveis 14.266.196,57 93,66

Rendiment d’actius 234.384,48 1,54

Col·laboracions, subvencions i donacions  545.335,69 3,58

Subvenció a la inversió 105.714,92 0,69

Altres ingressos 79.698,43 0,52

TOTAL 15.231.330,09 100,00

DESPESES € % S/ingressos

Personal  11.316.807,64 74,30

Ajuts concedits  139.155,19 0,91

Consums d’explotació  1.891.362,37 12,42

Altres despeses  1.394.670,89 9,16

Amortitzacions  364.439,72 2,39

Financers  101.268,44 0,66

TOTAL 15.207.704,25 99,84

RESULTAT DE L’EXERCICI 23.625,84 0,16

12. BALANÇ ECONÒMIC
      I RESULTATS DE
     L’EXERCICI 2019



FUNDACIÓ PERE MATA

Carretera de l’Institut Pere Mata, s/n
43206 Reus

www.fundacioperemata.cat


