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PRESENTACIÓ PRESIDENTA

Aquest any 2020 ha estat un any excepcional en tots els sentits. La pandèmia de Covid-19 al 
mes de març va modificar de manera substancial la prestació de tots els serveis i programes 
que du a terme la Nostra Entitat.

Vull destacar que el volum de persones ateses durant aquest any ha posat a prova la nostra 
qualitat assistencial, la nostra professionalitat, la nostra participació i ens ha fet més cons-
cients que mai respecte al compromís que vam adquirir d’oferir protecció i assistència a les 
persones amb malaltia mental, discapacitat i dependència.

Tot i les condicions adverses en les que hem hagut de treballar, ens hem reforçat en com-
promís i en experiència, fent palès cada dia que per aconseguir la integració comunitària i 
millorar la qualitat de vida de les persones que atenem, hem de reinventar-nos; adaptant 
els nostres processos i incorporant Plans de Contingència a tots els serveis, modificant la 
prestació en alguns serveis sectoritzant la prestació de l’atenció directe, adaptant part de les 
activitats i transformant-les en activitats on line, duent a terme teletreball, en totes les seves 
vessants i sobretot refroçant en tot moment la prevenció de riscos laborals, per crear entorns 
de treball segurs.

Aquest any, també, vull fer un agraïment molt especial a totes i a tots els treballadors de la 
Fundació Pere Mata i reconèixer la seva entrega i professionalitat en fer front a la pandèmia. 
Les circumstàncies extremadament complexes viscudes no s’haguessin pogut abordar sense 
el compromís de tot l’equip. 

Glòria Salvador 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
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631 PROFESSIONALS

ATENCIÓ I SERVEIS

1.3. CAPITAL HUMÀ

171 homes
(23%)

105 persones treballadores 
amb malaltia mental (16,6%)

460 dones
(73%)

3.228  PERSONES ATESES

933 
persones

SERVEIS DE TUTELA
I PROTECCIÓ JURÍDICA

468 
persones

ACTIVITATS 
CULTURALS, OCI, 
PRÀCTICA DE L’ESPORT 
I VOLUNTARIAT 

1.4. SERVEIS I ÀMBITS D’ACTUACIÓ

300
persones

SERVEIS
LABORALS

Treball protegit 107

Treball ordinari 70

Serveis prelaborals 86

Serveis ocupacionals 37

225
persones

SERVEIS
D’HABITATGE

Llar Residència 63
(serveis 24 h) 

Llars amb suport 40
(serveis 365) 

Suport a l’Autonomia
a la Pròpia Llar 122

346 
persones

BANC D’AJUDES 
TÈCNIQUES

Terres de l’Ebre 219

Reus  127

SERVEIS D’ATENCIÓ
A LA GENT GRAN

Residència Bellpuig 69

Residència Jaume Batlle 108

Residència Vallbona 106

283
persones

SERVEI D’AJUT 
A DOMICILI

SAD Noguera 306

SAD Malgrat de Mar 157

SAD Pineda de Mar 270

733
persones
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El detall de l’evolució de l’activitat al llarg del 2020 ha estat:

Evolució de l’activitat del servei: 

2. SERVEIS DE 
 TUTELA
 I PROTECCIÓ 
 JURÍDICA  CÀRRECS Total 2020 Total 2019

Tutoria 529 534

Curatela 166 158 

Mesura cautelar 1 3 

Defensa judicial 2 0

Assistent personal 9 8

TOTAL CÀRRECS TUTELARS 707 703

Pretutela 111 117

Document de compromís 22 29 

Administrador provisional 5 3 

Valoracions 39 32

Gestió Administrativa 49 2

ALTRES MESURES DE SUPORT NO FINANÇADES 226 183

TOTAL 933 886
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Respecte a la intervenció que requereixen els càrrecs tutelars: 

Els casos al domicili augmenten dels 193 de 2019 a 212 al 2020.

El 29,61% del total dels càrrecs tutelars presenten factors de complexitat,  
en la intervenció social, jurídica i/o econòmica. 

62 noves mesures de suport acceptades al 2020. El 56,45% d’aquestes 
presenta factors de complexitat. 

Els principals factors de complexitat del conjunt dels càrrecs tutelars:

DIAGNÒSTIC PRINCIPAL DELS CÀRRECS JURÍDICS   Totals

Trastorn mental sever 476

Discapacitat Intel·lectual 286

Toxicomanies i Altres Diagnòstics Associats  23

Demències 102

Altres Tipologies Diagnòstiques  46

FACTORS DE COMPLEXITAT SOBRE CÀRRECS TUTELARS    Percentatge %

Consum actiu de tòxics. Conductes addictives 7,92%

Insuficiència de recursos econòmics  
per cobertura de necessitats bàsiques 11,03%

Causes civils  4,52%

Causes penals 2,86%

 

Tipologia diagnòstica dels càrrecs tutelars
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3. SERVEIS  
    LABORALS

Prelaboral (SPL) 50  86 48,83% 15

Treball Protegit (CET)  94 107 79,80%

Treball ordinari
(SIOAS/INCORPORA)  70 72% 20

Ocupacional (STO) 40 37 100%

Fets més destacables: 
Suport Prelaboral: Realització de 17 accions individuals formatives externes en recursos 
normalitzats i amb titulació homologada i manteniment dels 6 convenis amb entitats per fer 
formació i per a la realització d’entrenament en hàbits i habilitats laborals.

Treball Protegit: Tot i la pandèmia patida des del març de 2020 s’han mantingut tots els llocs 
de treball i s’ha continuat donant servei a totes les àrees del CET. 25 clients amb un volum de 
facturació directe a clients de 836.364,91 (+0,8% 2020/2019 en termes comparatius).

Treball Ordinari: Realització per 9è any consecutiu del Programa INCORPORA i finalització 
del tercer any de Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport (SIOAS) destacant 
el contacte amb 22 empreses que han permès gestionar 35 ofertes de treball de les quals 20 
contractacions han estat de persones amb malaltia mental. 

Suport Ocupacional: El Servei ha iniciat l’any oferint 8 activitats setmanals diferents a la 
comunitat amb una alta participació per part de les persones usuàries, a més a més de les 
sortides extraordinàries programades. Degut a la Covid-19 aquestes sortides i activitats s’ha 
hagut de suspendre durant força temps. Al servei també fem una aposta per l’ accessibilitat 
cognitiva i pel 2020 hem elaborat una versió del RRI del servei en lectura fàcil. Es dóna 
continuïtat també al projecte de grup d’Autogestors iniciat l’any anterior.

Oferim tots els suports per a totes les tipologies de treball; treball ordinari, treball 
protegit, prelaboral i ocupacional. La distribució per serveis i activitats al llarg de l’any 
2020 ha estat la següent:
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Persones ateses
/contractades

% Persones amb 
discapacitat
= o > a 65%

InsercionsSERVEI Places
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4. SERVEIS 
 D’HABITATGE

Oferim totes les tipologies de suport a l’habitatge per a persones amb problemàtica 
derivada de salut mental de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, 
prestant suports de manera temporal o definitiva les Activitats de la Vida Diària per a 
que les persones amb problemàtica derivada de malaltia mental puguin desenvolupar-se 
de manera normalitzada i el més autònomament possible dins d’un entorn comunitari.

Fets més destacables: 

Increment de 5 places de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar.

Només s’han produït 4 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 63

Llars amb Suport  365 dies/2 hores diàries 53 40

Suport a l’Autonomia 
a la Pròpia Llar Assistència Domiciliària 127 122
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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 història de vida, 
amb l’objectiu de garantir un servei personalitzat i de qualitat. 

Fets més destacables : 

L’abordatge dels plans de contingència per fer front a la pandèmia han condicionat 

tota la gestió dels centres residencials. Destaca per la seva incidència, la importància 

de la correcta definició de les mesures preventives i circuïts de sectorització, el control 

de símptomes compatibles, els cribatges amb proves diagnòstiques, la formació dels 

professionals i dotar-se de mitjans, tant humans com materials, per poder proveir una 

correcta assistència als usuaris en un entorn molt extrem.

Places
PressupostDISPOSITIU RRHH

RS        CD       H        T

St. Bartomeu de Bellpuig 61 8 - 69 1.213.456 35

Jaume Batlle Barcelona  78 30 - 108 1.700.308 60

Vallbona Barcelona 90 16 - 106 1.853.750 63

TOTAL 229 54 - 283 4.767.514 158
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El Servei d’Assistència Domiciliaria és un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es re-
alitzen a la llar de l’usuari dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràc-
ter urgent, ajudar a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb manca d’auto-
nomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

6. SERVEIS D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA (SAD)

SERVEI Usuaris Hores de servei RRHH

Noguera 306 58.475 40,73

Malgrat de Mar  157 18.241 10,29

Pineda de Mar 270 19.138 12,64

TOTAL 733 95.854  63,66

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

SERVEI

Acompanyaments hospitalaris, 
sortides programades i urgents 365/24 hores 5.186

Voluntariat, activitats  
d’oci, lleure i esport Segons programa 429

Transports assistit  De dll. a dv. de 8 a 18 h. 2900 serveis/28 places

Hores de
servei/places

Tipologia
de servei

Material cedit
(ajudes técniques)

Fets més destacables: 

La incidència de la pandèmia de Covid-19 ha motivat que a partir del dia 13 de març 

de 2020 la majoria d’aquestes activitats s’han suspès en aplicació de les mesures pre-

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

Hores de
servei/places

Tipologia
de servei

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 219 314 140
(Servei concertat amb els Consells 
Comarcals del Montsià, Baix Ebre, 
Terra Alta, Ribera i Ajuntaments 
d’Amposta i Tortosa)

BAT Reus  127 308 198
(Servei concertat amb 
l’Ajuntament de Reus)

Intervencions
realitzades

Persones
ateses

Material cedit
(ajudes técniques)

Fets més destacables: 

Baixa el nombre d’intervencions, degut a la dificultat d’accés als domicilis parti-
culars durant la pandèmia.

Augmenta el número de material cedit, en la majoria de casos material petit.

Perdurabilitats del material gros en els domicilis, la qual cosa fa que s’incrementi 
la llista d’espera de llits i grues.
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9. FORMACIÓ     
    I PRÀCTIQUES  
    DOCENTS

Formació 2020

Formació dual

Pràctiques docents

Dues alumnes Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social de l’IES Gaudí, de 
Reus, ha realitzat les seves pràctiques a la Fundació Pere Mata, concretament al Servei 
de Tuteles, mitjançant un contracte laboral. Aquestes van haver de finalitzar abans de 
temps el seu contracte degut a la pandèmia.

A l’àrea de serveis a la dependència les mesures derivades de la pandèmia han impedit 
la realització de pràctiques. 

Als Serveis per a persones amb malaltia mental a inicis d’any hi havia 5 persones rea-
litzant les pràctiques a FPM: Llar Amposta, Tuteles i Llars suport, 4 de Cicle Formatiu de 
Grau mitjà, 1 de Cicle Formatiu de Grau Superior

Procedència: IES Vidal i Barraquer, IES Gaudí i IES de l’Ebre (Tortosa)

23 accions formatives 
per a professionals dels 

Serveis per a Persones amb 
Malaltia Mental i Discapacitat

25 Accions formatives
per a professionals 

de Serveis d’Atenció 
a la Dependència

48
accions formatives  

en total
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Projectes realitzats conjuntament amb l’àrea de recerca, innovació i docència de l’Hospital 
Universitari Institut Pere Mata. 

Projectes
Desenvolupament del projecte de recerca “Implicación del ADN mitocondrial en las psicosis tem-
pranas: relación con el riesgo de enfermedad, estrés, rendimiento cognitivo, sintomatología clínica 
y síndrome metabólico” (codi PI18-00514), 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’analitzarà l’ADN mitocondrial d’aquests usuaris 
i es compararà amb el d’individus sans, a més de buscar quin tipus de relació existeix entre aquesta 
molècula i característiques clíniques i metabòliques dels usuaris. També s’han obtingut mostres d’ADN 
de cervell post-mortem, del Banc de Cervells de la Universitat del País Basc, tant de persones amb un 
trastorn psicòtic com de persones control que s’estan analitzant en el laboratori.

Publicacions
Autors: Alonso Y, Valiente-Pallejà A, Verge B, Vilella E, Martorell L. 

Títol: High frequency of clinical conditions commonly associated with mitochondrial disorders in schi-
zophrenia. 

Revista: Acta Neuropsychiatr. 2020 Oct;32(5):265-269. Autors: Valiente-Pallejà A, Torrell H, Alonso Y, 
Vilella E, Muntané G, Martorell L.

Títol: Increased blood lactate levels during exercise and mitochondrial DNA alterations converge on 
mitochondrial dysfunction in schizophrenia. 

Revista: Schizophr Res. 2020 Jun;220:61-68.

10. PROGRAMA 
 DE RECERCA 
 I INNOVACIÓ 
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INGRESSOS € % S/ingressos

Prestació de serveis 14.063.577,00 94,14

Rendiment d’actius 135.102,07 0,90

Col·laboracions, subvencions i donacions  554.916,10 3,71

Subvenció a la inversió 106.470,72 0,71

Altres ingressos 79.698,43 0,53

TOTAL 14.939.764,32 100,00

DESPESES € % S/ingressos

Ajuts concedits  138.783,60 0,93

Consums d’explotació  1.823.068,61 12,20

Personal  10.977.457,81 73,48

Altres despeses  1.544.643,47 10,34

Amortitzacions  355.454,97 2,38

Financers  33.629,94 0,23

TOTAL 14.873.038,40 99,55

RESULTAT DE L’EXERCICI 66.725,92 0,45

11.  BALANÇ ECONÒMIC
 I RESULTATS DE 
 L’EXERCICI 2020



FUNDACIÓ PERE MATA

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

www.fundacioperemata.cat


