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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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Servei de tuteles  Serveis laborals  Serveis d’habitatge  

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)   Geriatria

Programes comunitaris i de voluntariat             Formació i R+D

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

LES NOSTRES ACTIVITATS

LA NOSTRA 
MISSIÓ

1.1. PUNT DE PARTIDA

1.2. PROFESSIONALITAT 
        CONTRASTADA

1. ATENCIÓ I SERVEIS

ELS NOSTRES PRINCIPIS
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501  PERSONES TREBALLADORES

ATENCIÓ I SERVEIS

1.3. CAPITAL HUMÀ

142 homes
(28,4%)

114 persones treballadores 
amb malaltia mental (22,7%)

359 dones
(71,6%)

872
persones

2.665
persones

233
persones

350 
persones

SERVEIS DE TUTELA
I PROTECCIÓ JURÍDICA

PROGRAMES 
COMUNITARIS

SERVEIS D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

SERVEIS
D’HABITATGE

BANC D’AJUDES 
TÈCNIQUES

5.366  PERSONES ATESES

1.4. SERVEIS I ÀMBITS D’ACTUACIÓ

365
persones

SERVEIS DE TREBALL 
I OCUPACIÓ

Treball protegit 114

Treball ordinari 107

Serveis prelaborals 98

Serveis ocupacionals 46

SAD Noguera 284

SAD Malgrat de Mar 113

SAD Pineda de Mar 201

Llar Residència 66
(serveis 24 h) 

Llars amb suport 45
(serveis 365 dies) 

Suport a l’Autonomia
a la Pròpia Llar 122

Terres de l’Ebre 211

Reus  139

598
persones

SERVEIS D’ATENCIÓ
A LA GENT GRAN

Residència Bellpuig 69

Residència Poble Nou 108

Residència Vallbona 106

283
persones
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Evolució de l’activitat del servei: 
Es manté la dinàmica de creixement en l’acceptació de nous casos (+3,24% 2018/2017, 
saldo net entre altes i baixes).

2. SERVEIS DE TUTELA 
I PROTECCIÓ JURÍDICA

CÀRRECS Total 2018 Total 2017

Tutoria 518 515

Curatela 138 120 

Mesura cautelar 4 7 

Defensa judicial 3 2

Assistent personal 5 3

TOTAL CÀRRECS TUTELARS 668 647

Pretutela 127 115

Document de compromís 29 29 

Administrador provisional 2 2 

Valoracions 30 32

D. F. Herències 0 0

Gestió Administrativa 16 3

Altres tràmits 0 0

ALTRES FIGURES 204 181

TOTAL 872 828
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Respecte a la intervenció que requereixen els càrrecs tutelars: 

El 19,31% dels càrrecs tutelars presenten factors de complexitat, en la intervenció 
social, jurídica i/o econòmica.

73 noves mesures de suport acceptades al 2018. El 50,6% d’aquestes presenta factors 
de complexitat

Els principals factors de complexitat del conjunt dels càrrecs tutelars: 

FACTORS DE COMPLEXITAT 

Consum actiu de tòxics. Conductes addictives  9,38%

Insuficiència de recursos econòmics 
per cobertura de necessitats bàsiques   6,37%

Causes penals  5,8%

581 CÀRRECS TUTELATS TOTALS

Percentatge %

Altres actuacions del servei de protecció i suport legal: 

Augment de la intervenció en casos comunitaris. El nombre de persones ateses 
en domicilis particulars és de 241 persones (l’any 2010 eren 35).

CÀRRECS Totals

Trastorn mental sever 318

Discapacitat intel·lectual 249

Toxicomanies i Altres Diagnòstics Associats  16 

Demències 68

Altres Tipologies Diagnòstiques  17

Tipologia diagnòstica dels càrrecs tutelars. El diagnòstic principal dels càrrecs 
tutelars són:
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3. SERVEIS  
    DE TREBALL  
    I D’OCUPACIÓ

SERVEI Places    

 
Treball Ordinari 
(SIOAS/ INCORPORA)   80  15

Treball Protegit (CET)  89 114 81,5%

Prelaboral (SPL) 50 98 75,5% 24

Ocupacional (STO) 40 46 100%

Destaquem: 
Treball Ordinari: Realització per 7è any consecutiu del Programa INCORPORA i finalització 
del primer any de Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport (SIOAS) destacant 
el contacte amb 50 empreses que han permès gestionar 25 ofertes de treball de les quals 
15 contractacions han estat de persones amb malaltia mental.

Treball Protegit: 25 clients amb un volum de facturació directe a clients de 777.563,91. (+5,3% 
2018/2017 en termes comparatius). 

Suport Prelaboral: Realització de 37 accions individuals formatives externes en recursos 
normalitzats i amb titulació homologada i signatura de conveni amb Riet Vell amb l’objectiu 
de mantenir i recuperar espais naturals del Delta de l’Ebre de la Reserva de SEO/BIRDLIFE 
a Amposta.

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 discapacitat.

Presentació a Belgrad a la IFLA Metlib 2018 ( IFLA Section on Metropolitan Libraries) del pro-
jecte “Biblioteques públiques i construcció comunitària” sobre l’activitat de voluntariat a la 
Biblioteca Xavier Amorós de Reus de 2 persones usuàries del STO, persones amb 65% o més de 
discapacitat intel·lectual. http://www.fundacioperemata.cat/cat/item/FPM_IFLA_2018.html

Un dels nostres reptes és la inclusió social. El treball ordinari, protegit, prelaboral i ocu-
pacional són els nostres instruments per aconseguir-ho.

| 8

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 
problemàtica derivada de malaltia mental per tal de que puguin desenvolupar-se de 
manera normalitzada i autònoma dins la comunitat.

Destaquem: 

Adquisició de noves Llars amb Suport: Durant l’any 2018 s’han adquirit 3 noves 
llars amb Suport a El Vendrell. Aquestes noves llars  tenen capacitat per a 6 persones 
en total. 

Celebració de 10 anys de prestació del Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar: 
que presta servei tant al Camp de Tarragona com a Terres de l’Ebre.

Canvis en l’atenció deguts als canvis en la tipologia de persones ateses: 
l’envelliment de les persones ateses, juntament amb l’emergència de nous perfils 
amb necessitats socials d’habitatge,  fan que haguem hagut d’incorporar  canvis en 
els programes d’atenció, adaptant-los a nous suports necessaris per atendre aques-
ta nova població.

SERVEI Tipologia d’atenció Places Persones ateses

Llar Residència 365 dies/24 hores 59 66

Llars amb Suport  365 dies/2 hores diàries 39 45

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: 
Desenvolupament d’una App per facilitar la comunicació dels centres amb les 
famílies, aquest aplicatiu vol ser una eina de comunicació més dinàmica en la relació 
amb les famílies tant a nivell individual o grupal, com una manera de fomentar 
l’apropament als centres i promoure la participació en les activitats.

Dins de les diferents estratègies per aplicar el Model d’Atenció Centrada en la Per-
sona, s’ha definit un Pla d’Atenció i Vida de les persones usuàries basat en aquest 
model, donant continuïtat als valors, preferències i història de vida de la persona, i amb 
entrevistes a les famílies per implicar-les en el procés.

Consolidació dels diferents Espais de Reflexió Ètica en les residències de gent gran i 
formació en principis bàsics en reflexió ètica dels professionals d’aquests espais.

Participació en programes intergeneracionals amb escoles i instituts de l’entorn, així 
com projectes d’inclusió social.

DISPOSITIU 

St. Bartomeu de Bellpuig 61 8 1.237.469 36

Jaume Batlle Barcelona  78 30  1.705.461 56

Vallbona Barcelona 90 16 1.852.596 60

TOTAL 229 54 4.795.526 152
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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 284 55.248 35,13

Malgrat de Mar  113 14.255  6,54

Pineda de Mar 201 25.877 20,30

TOTAL 598 95.380 61,97

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, hospitalaris i a la realització de tota mena de gestions.

Transport assistit.

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.

7. PROGRAMES
    COMUNITARIS I DE 
    VOLUNTARIAT

SERVEI

Acompanyaments hospitalaris, 
sortides programades i urgents 365/24 hores 22.737

Voluntariat, activitats  
d’oci, lleure i esport segons programa 10.167

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

SERVEI

BAT Terres de l’Ebre 211 397 105
(Servei concertat amb els Consells 
Comarcals del Montsià, Baix Ebre, 
Terra Alta, Ribera i els Ajuntaments 
de Tortosa i Amposta)

BAT Reus  139 370 143
(Servei concertat amb 
l’Ajuntament de Reus)

7.1. PROGRAMES COMUNITARIS

7.2. BANC D’AJUDES TÈCNIQUES (REUS I TERRES DE L’EBRE)

Hores de
servei/places

Intervencions
realitzades

Tipologia
de servei

Persones
ateses

Material cedit
(ajudes técniques)
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8. 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 2018 cinc estudiants del CFGS d’Integració Social (2 de l’ IES Gaudí i 3 del Vidal 
i Barraquer) han iniciat 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 
enfrontar els reptes actuals i de futur que es plantegen a la nostra entitat.

   Pràctiques docents  

Durant l’any 2018 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 



| 14

Activitat de recerca realitzada conjuntament amb l’Àrea de recerca i la Unitat docent de 
l’Hospital Universitari Institut Pere Mata.

Projectes
PI18/00514 Implicación del ADN mitocondrial en las psicosis tempranas: relación con el riesgo de enfermedad, estrés, 
rendimiento cognitivo, sintomatología clínica y síndrome metabólico. Investigadora principal IP: Lourdes Martorell, Co-IP: 
Gerard Muntané.  

Publicacions
Viñas-Jornet M, Esteba-Castillo S, Baena N, Ribas-Vidal N, Ruiz A, Torrents-Rodas D, Gabau E, Vilella E, Martorell L, Armengol L, 
Novell R, Guitart M. High Incidence of Copy Number Variants in Adults with Intellectual Disability and Co-morbid Psychia-
tric Disorders. Behavior Genetics 2018 Jun 7. doi: 10.1007/s10519-018-9902-6.

Labad J, Armario A, Nadal R, Solé M, Gutiérrez-Zotes A, Montalvo I, Moreno-Samaniego L, Martorell L, Sánchez-Gistau V, Vilella E. 
Clinical correlates of hypothalamic-pituitary-adrenal axis measures in individuals at risk for psychosis and with first-
episode psychosis. Psychiatry Research 2018; 265:284-291. doi: 10.1016/j.psychres.2018.05.018.

Rodríguez-Balada M, Roig B, Melé M, Salvat M, Martorell L, Borràs J, Gumà J. Germline promoter hypermethylation in BRCA1 
and BRCA2 genes is not present in hereditary breast cancer patients. Clinical & Translational Oncology 2018; 20(9):1226-
1231. doi: 10.1007/s12094-018-1837-0.

Valiente-Pallejà A, Torrell H, Muntané G, Cortés MJ, Martínez-Leal R, Abasolo N, Alonso Y, Vilella E, Martorell L. Genetic and 
clinical evidence of mitochondrial dysfunction in autism spectrum disorder and intellectual disability. Human Molecular 
Genetics 2018; 27(5):891-900. doi: 10.1093/hmg/ddy009.

Ponències
Nutrició i Salut Mental, nous reptes per al Clúster Salut Mental Catalunya. Disfunció mitocondrial i trastorns psiquiàtrics. 
Sant Boi de Llobregat, 25 d’abril de 2018.

Avenços en el diagnòstic i assessorament genètic en neuropsiquiatria. Noves tècniques d’anàlisi genètic en les malalties 
neuropsiquiàtriques. XIII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic. Reus 8, 9 i 10 de març de 2018.

Asesoramiento genético en psiquiatría. Resultados de una encuesta a usuarios y profesionales de la provincia de Tarragona 
sobre genética de las enfermedades psiquiátricas. Madrid 16 de novembre de 2018.

Pòsters
Valiente-Pallejà A, Muntané G,  Torrell H, Vilella E, Martorell L. Blood lactate elevation during the lactate stress test in schi-
zophrenia may reflect mitochondrial dysfunction (P589). 31st ECNP Congress. Barcelona, 6-9 octubre de 2018.

Moreno I, J. Labad, E.J. Canales-Rodríguez, Moreno L, Sánchez-Gistau V, Vilella E, Martorell L. Effect of the Val66Met BDNF poly-
morphism on cortical thickness in early stages of psychosis (EP 1193). 31st ECNP Congress. Barcelona, 6-9 octubre de 2018.

Valiente-Pallejà A, Muntané G,  Vilella E, Martorell L. Blood lactate levels, antipsychotic drugs use and mitochondrial dys-
function in schizophrenia. ECNP School of Neuropsychopharmacology, Oxford 24-29 de juny de 2018.

Editor
Lourdes Martorell és co-editora de la revista Frontiers in Psychiatry 
https://www.frontiersin.org/research-topics/7529/metabolic-and-immune-disorders-associated-with-psychiatric-disease-
potential-etiology-and-pathway-fo

9. RECERCA I  
   INVESTIGACIÓ
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Per aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones, se-
guint el marc legal del moment i d’acord amb les accions ja iniciades del Pla d’Igualtat iniciat 
al 2009, la Fundació Pere Mata durant l’any 2018 ha dut a terme les següents accions:

Finalitzar el protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe i facilitar informació i a 
tota la plantilla, per tal d’identificar accions i situacions d’assetjament adequats amb la 
intenció de transmetre els valors de prevenir les possibles actituds que puguin desenca-
denar assetjament sexual. 

Elaborar una guia de llenguatge neutre i fer-ne divulgació a tota la plantilla.

Incorporar bústies d’Igualtat per a la recepció de consultes/assessorament i recepció 
de denúncies.

10. AVALUACIÓ 
 PLA D’IGUALTAT 
 2018

INGRESSOS € % S/ingressos

Prestació de serveis 14.033.080,77 94,42

Rendiment d’actius 83.191,99 0,56

Col·laboracions, subvencions i donacions  570.660,17 3,84

Subvenció a la inversió 121.706,40 0,82

Altres ingressos 53.643,28 0,36

TOTAL 14.862.282,61 100,00

DESPESES € % S/ingressos

Personal  10.965.199,36 73,78

Ajuts concedits  177.962,88 1,20

Consums d’explotació  1.845.604,86 12,42

Altres despeses  1.350.499,60 9,09

Amortitzacions  352.760,40 2,37

Financers  262.801,51 1,77

TOTAL 14.954.828,61 100,62

RESULTAT DE L’EXERCICI -92.546,00 -0,62

11. BALANÇ ECONÒMIC
      I RESULTATS DE
     L’EXERCICI 2018
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