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Fundació Pere Mata és una entitat sense afany de lucre que ofereix i gestiona serveis per a persones amb discapa-
citat i dependència a través de dos tipologies de serveis: serveis socials per a persones amb discapacitat per raó de 
malaltia mental i discapacitat intel·lectual, així com serveis per a persones grans.

Treballem sota la filosofia de l’esperit de servei, la responsabilitat i el compromís de les persones que en formem 
part i la sostenibilitat tant econòmica com d’integració amb l’entorn.

Desenvolupem les nostres actuacions amb respecte a la persona atesa, fomentant la igualtat i enfortint el seu 
potencial personal, amb professionalitat contrastada sota normes internacionals que l’auditen i la verifiquen. 

Mitjançant aquesta memòria de 2015 volem apropar-vos a la nostra organització, als nostres serveis i a les persones 
i professionals que la conformen.

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.

                    ELS NOSTRES PRINCIPIS

Esperit de servei

Professionalitat

Experiència

Compromís

               LES NOSTRES ACTIVITATS

Servei de tuteles

Serveis laborals

Serveis d’habitatge

Geriatria

Servei d’Assistència Domiciliària (SAD)

Serveis d’acompanyament i suport

Formació i R+D

LA NOSTRA MISSIÓ
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76,26 %
contractes
indefinits

390 dones
(76,47%)

120 homes
(23,53%)

88 treballadors 
amb malaltia greu

(17,25%)

510
TREBALLADORS/ES

751
discapacitat
intel·lectual

1.542
amb malaltia

mental

1.503
amb

dependència

3. ÀMBITS 
 ASSISTENCIALS
 D’ACTUACIÓ

158
altres

patologies

3.954
PERSONES ATESES
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El Servei de Tuteles proveeix a les persones incapacitades judicialment, protecció jurídica, 
assessorament a les famílies i ajuda econòmica a les situacions de carestia.

Evolució de l’activitat del servei 
Es manté la dinàmica de creixement en l’acceptació de nous casos (+4,5% 2015/2014). 
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Perfil de les persones ateses i característiques de la intervenció que re-
quereixen els càrrecs tutelars.

El 56,48% dels nous casos acceptats al 2015 presenten factors de complexitat, fet 
que suposa un notable increment respecte a la mitja dels darrers anys.  

Els principals factors de complexitat del conjunt dels càrrecs tutelars:

Augment de la intervenció en casos comunitaris. 
El nombre de persones ateses en domicilis el 2010 era 35 per 102 al 2015 (+196% 
2015/2010 ). On un 33% dels casos no poden accedir a la Xarxa pública d’habitatges 
per manca de places i un 35% pels factors de complexitat que presenten que impe-
deixen la seva integració i compliment de normatives.

ACTIVITAT TUTELAR I PROTECCIÓ JURÍDICA
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Els Serveis d’Inserció Laboral aborden el treball des de totes les modalitats actuals exis-
tents; el treball com entrenament formatiu, amb la finalitat de dissenyar un itinerari 
laboral, a través dels Serveis Prelaborals, el treball protegit mitjançant el Centre Especial, 
les Unitats de Suport a l’Activitat  Professional i  l’orientació i suport al treball ordinari.

Activitats productives 
Paisatgisme (tant jardineria com manteniment d’exteriors)
Restauració i neteja
Muntatge industrial i manipulats. 

Clients
Actualment presta serveis a 30 clients, ja siguin empreses multinacionals exportado-
res o empreses locals, tant públiques com privades. 

Facturació a clients l’any 2015:  812.146,75 € (-14,3% 2015/2014). 

Distribució de les persones 
contractades segons el % 
de discapacitat per raó 
de malaltia mental severa 65

12
2

33%

34% a 64%

65% o més

Més informació: http://www.centreespecialtreballfpm.cat/
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SERVEIS LABORALS

Els Serveis d’Habitatge són serveis substitutius de la Llar amb caràcter temporal o per-
manent, on oferim suports per a que les persones amb problemàtica derivada de malaltia 
mental puguin desenvolupar-se de manera normalitzada dins d’un entorn comunitari:

Llars residència 

L’any 2015 s’han atès 65 persones.
S’han donat 7 altes de serveis de les quals 5 han passat a un recurs de major autonomia. 

Llars amb Suport 

• S’ha atès un total de 27 persones.

• Durant l’any 2015 s’han obert 3 noves llars amb suport a Reus amb capacitat per a
  9 persones.

• S’ha iniciat l’any amb un 76% d’ocupació i ha finalitzat amb un 100%.

Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar  

• Durant el 2015 el nombre de persones ateses va augmentar a 83.

persones 
ateses
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7.1. 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 destacats de 2015: 

Adaptació del sistema de gestió de qualitat, per adaptar el Model ISO 9001: 2008 
al nou Model ISO 9001:2015.

Inici de la formació i implementació de l’aplicatiu informàtic Combopro per agilit-
zar i optimitzar la gestió del sistema de qualitat.

Atenció Centrada en la persona; accions formatives a tots els centres.

Avaluació per competències professionals; implantació a tots els centres de la sis-
temàtica i inici del sistema d’avaluació per les noves incorporacions.
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7.2. SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  

El Servei d’Assistència Domiciliaria és un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es 
realitzen a la llar de l’usuari dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de 
caràcter urgent, ajudar a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb manca 
d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars 
especials.
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Per tal de poder prestar serveis d’atenció en qualitat i centrats en la persona, la formació 
és la nostra eina, que possibilita que els nostres professionals estiguin en contínua reno-
vació i apliquin els instruments més actuals de l’atenció, la cura i la inserció comunitària.

   La mitjana de formació per cada treballador/a ha estat de 7,7 hores.

   Pràctiques docents 

Formar futurs professionals universitaris i de cicles formatius de grau mitjà i superior ha 
estat una de les tasques a les que portem dedicant especial atenció des de els nostres 
inicis. Aquest any hem format 45 alumnes.
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   PROJECTES 

 Tots els nostres projectes de recerca es desenvolupen conjuntament amb l’Àrea de recerca i 
el Departament d’Innovació i docència de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata. Durant 
l’any 2015, els fets destacats són:

Continuïtat al projecte de recerca PI12/01885 “Mutaciones en el ADN mitocondrial 
contribuyen al autismo y a las características propias de las enfermedades mitocon-
driales presentes en pacientes con trastorno del espectro autista”, finançat pel Fondo 
de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III.

Aprovació de l’inici del projecte PERS titulat “Identificación de rasgos de personalidad 
predictores del desarrollo de condiciones clínicas y metabólicas frecuentes en las psi-
cosis”, que es durà a terme durant el 2016, amb finançament des de l’Institut Pere Mata.

Projecte: “Alteracions de la mielina en funció del genotip DDR1 en pacients esquizofrè-
nics” ha participat en el reclutament, avaluació psicopatològica i cognitiva de pacients 
adolescents amb psicosis i en l’acompanyament per estudis de neuroimatge d’aquests 
pacients.

Projecte: FUNDE (Funcionalitat i Depressió) han introduït dades a la base de dades de 
l’estudi.

Projecte: “L’Estudi de la viabilitat d’una Unitat de diagnòstic i consell genètic de Malal-
ties Mentals” ha participat en el procés de digitalitzar les enquestes en el sistema au-
tomàtic Teleform i en la gestió d’enquestes per als usuaris.

   PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

Labad J, Stojanovic-Pérez A, Montalvo I, Solé M, Cabezas A, Ortega L, Moreno I, Vilella E, 
Martorell L, Reynolds RM, Gutiérrez-Zotes A. Stress biomarkers as predictors of transition 
to psychosis in at-risk mental states: Roles for cortisol, prolactin and albumin. J Psychiatr 
Res. 2015 Jan; 60:163-9. doi: 10.1016/j. jpsychires.2014.10.011.

Gutierrez-Zotes A, Labad J, Martorell L, Gaviria A, Bayón C, Vilella E, Cloninger CR. The 
revised Temperament and Character Inventory: normative data by sex and age from a 
Spanish normal randomized sample. PeerJ. 2015 Dec 22;3:e1481.
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Com a entitat Social, la Responsabilitat Social és present al nostre ADN i som capaços 
de col·laborar com a membres actius a la societat, no només rebent sinó també apor-
tant. Durant l’any 2015, els fets destacats de RSC són:

Ajut econòmic per a persones amb malaltia mental i/o discapacitat intel·lectual. 
Adreçat a cobrir necessitats bàsiques o cura de la salut. Ha beneficiat a 204 persones 
amb un pressupost destinat de 231.747,23 €. 

Voluntariat, activitats d’oci i esportives per a persones amb malaltia mental. 
(colònies, vacances, activitats comunitàries i culturals, d’oci i lleure): Amb la participa-
ció de 1.282 persones i 10.556 hores d’activitats.

Banc d’Ajudes Tècniques a les comarques de Terres de l’Ebre i Reus 
Facilita i ofereix assessorament i ajudes tècniques a persones amb necessitats tempo-
rals amb 519 beneficiaris.

“El Rei Lleó, el musical” 
Ha servit per vehicular totes les activitats que s’han treballat al Servei de Teràpia Ocu-
pacional. Més de 800 persones han gaudit al Teatre Bartrina de Reus.

Projecte “Una altra mirada” 
127 alumnes de 3er ESO s’han sensibilitzat i aproximat a la 
malaltia mental.

Projecte “Roba Amiga” 
S’han recollit 1.667kg de roba en desús, per poder vendre’s 
a botigues de segona mà.

http://www.reus.cat/noticia/el-banc-dajudes-tecniques-augmenta-un-54-el-numero-dusuaris-el-2015
http://www.naciodigital.cat/reus/noticia/10801/servei/terapia/ocupacional/pere/mata/celebra/dese/aniversari
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ds9CUD0x7jvA%20
http://canalreustv.xiptv.cat/actius/capitol/crtv_7290_actius-24-el-reportatge-el-projecte-roba-amiga%23
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Celebració dels 10 anys dels Serveis Laborals de Fundació Pere Mata
Pràcticament 500 persones ens van acompanyar per celebrar que els serveis laborals 
s’han consolidat després de 10 anys d’esforços i treball. 

Residència Geriàtrica de Bellpuig fa la 3ª Marató 
Per 3er any consecutiu, hem organitzat una pedalada a la Residència “Monestir de 
Sant Bartomeu”. 

Presentació del projecte A.M.O.R. al Teatre Ateneu de Lleida 
Una experiència teatral protagonitzada per 48 persones amb discapacitat i gent gran. 

Ampliació del programa de Llars Amb Suport 
Amb 3 vivendes noves, durant l’any 2015 hem ampliat 9 places a Llars amb Suport. 

Banc d’Ajudes Tècniques 
3 notícies que analitzen el servei que dona el Banc d’Ajudes Tècniques. Més de 120 
persones s’han beneficiat.

UNE-EN-ISO-9001:2008    Sistemes de gestió de qualitat.

UNE 158101:2008    Serveis per la promoció de l’autonomia per-
sonal. Gestió dels centres residencials i centre residencials amb 
centre de dia o centre de nit integrats.

UNE 158301:2007    Gestió del servei d’ajuda a domicili.

Els nostres procediments estan tots certificats d’acord amb les següents normes in-
ternacionals, verificables com a eina que estandaritza i garantitza una sistemàtica de 
treball homologada.

12. POLÍTICA DE QUALITAT

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjlUc7NamHW0
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/10-anys-serveis-laborals-fundacio-pere-mata/video/5571134/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_tarragona_horacampdetarragona_20151211_133000_140000/
http://www.fundacioperemata.cat/cat/item/FPM_3MARATO_BELLPUIG.html
http://www.novatarrega.cat/article/29252/el-projecte-incursio-social-portal-a.m.o.r-al-teatre-ateneu
http://www.diaridetarragona.com/reus/47466/la-fundacio-pere-mata-amplia-en-reus-el-programa-de-pisos-asistidos
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/banc-ajudes-tecniques/video/5432894/%20
http://www.diaridetarragona.com/reus/36271/un-centenar-de-personas-recibe-sillas-de-ruedas-y-camas-en-desuso
http://reusdigital.cat/noticies/reus/lajuntament-aporta-30000-euros-al-banc-dajudes-tecniques
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13. BALANÇ ECONÒMIC 
I RESULTATS DE 
L’EXERCICI 2015
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14. COL·LABORACIONS 
I PARTICIPACIONS

ADMINISTRACIÓ:

ADMINISTRACIÓ LOCAL:

FEDERATIVES I ASSOCIACIONS:

PROJECTES:



FUNDACIÓ PERE MATA

Pavelló dels Distingits 

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

Tel. 977 920 532 · Fax 977 920 533
www.fundacioperemata.cat

fpm@peremata.com


