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Des del 1994 Fundació Pere Mata és una entitat centrada exclusivament en les persones i sense afany de lucre.
Ofereix serveis per a persones amb discapacitat i dependència diversiﬁcant les seves activitats en dos tipologies:
Serveis Socials destinats a cobrir tots els àmbits de la vida de les persones amb discapacitat per raó de malaltia
mental i discapacitat intel·lectual i serveis per a Persones Grans.
La responsabilitat, el compromís i l’esperit de servei són les nostres raons de ser.
Em sento orgullosa de presentar aquesta memòria fent un petit esbós dels fets destacats de la feina que entre totes
les persones que conﬁguren la nostra entitat han fet al llarg de l’any 2016 per tal de posar en valor el seu treball.

Glòria Salvador i Sedó
PRESIDENTA

Celebració del 15è aniversari de la Fundació Tutelar, acte presidit per l’Hble. Consellera Dolors Bassa.
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1. EL NOSTRE...

1.1. PUNT DE PARTIDA

LA NOSTRA MISSIÓ
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

1.2. PROFESSIONALITAT
CONTRASTADA

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
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1.3. CAPITAL HUMÀ

471

TREBALLADORS/ES

350 dones

121 homes

(74,31%)

(25,69%)

81,60 %
contractes
indeﬁnits

89

treballadors
amb malaltia mental
greu (18,89%)

1.4. SERVEIS I ÀMBITS D’ACTUACIÓ

3.954

PERSONES ATESES
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EL NOSTRE...

1.542

1.503

751

158

amb malaltia
mental

amb
dependència

discapacitat
intel·lectual

altres
patologies

2. ACTIVITAT TUTELAR
I PROTECCIÓ JURÍDICA

Com a fet més rellevant al llarg de 2016 cal destacar el 15è aniversari de l’entitat tutelar.
L’acte de celebració va tenir lloc el passat 25 de juliol de 2016 al Pavelló dels Distingits de
l’Institut Pere Mata i va comptar amb la presencia de la Consellera de Treball Afers Socials
i Família, la Sra. Dolors Bassa, acompanyada per l’Alcalde de Reus, Sr. Carles Pellicer, la
Presidenta de la Fundació Pere Mata, Sra. Glòria Salvador, la Regidora de l’Ajuntament i
Diputada al Parlament, Sra. Montse Vilella, el jutge degà de Reus, Diego Àlvarez de Juan,
la Fiscal en cap de Reus, Sra. Cinta López, el director del Grup Pere Mata, Sr. Joan Amigó,
el Fiscal en Cap de Tarragona Xavier Jou, i diferents treballadors de l’entitat tutelar i altres
professionals del Grup Pere Mata.

Evolució de l’activitat del servei:
Creixement de nous càrrecs tutelars assumits (+2,4% 2016/2015).

|6

Respecte a la tipologia jurídica dels càrrecs tutelars:
Es manté l’augment dels càrrecs tutelars amb actuacions limitades i en aspectes concrets.

Respecte a la tipologia diagnòstica dels càrrecs tutelars:
El diagnòstic principal dels càrrecs tutelars ﬁnançats són:

Respecte a la intervenció que requereixen els càrrecs tutelars:
Creixent acceptació dels càrrecs tutelars amb necessitats d’intervenció i seguiment
amb factors de complexitat. El 28,73% del total dels càrrecs exercits al llarg del 2016
compleixen algun criteri de complexitat en la intervenció social, jurídica i/o econòmica.
Del total dels criteris de complexitat destaquem els següents com a més freqüents:

Augment de la intervenció en casos comunitaris. El nombre de persones ateses en domicilis particulars és de 113, un 18,99% del total.
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ACTIVITAT TUTELAR I PROTECCIÓ JURÍDICA

Respecte a la intervenció que requereixen els càrrecs tutelars:
Àmbit d’actuació: Província de Tarragona, i es mantenen les seus de treball als municipis de Reus i Amposta. Destaca el creixement de casos complexes a Terres de
l’Ebre.
Es manté també el servei d’Assessorament a les Famílies amb un volum anual de
35 famílies atestes amb necessitats d’informació i orientació sobre les mesures de
protecció jurídica.
Documents de Compromís: 22 casos en situació de compromís d’acceptar els càrrecs tutelars d’aquestes persones en el futur.
Treball constant en l’organització per donar resposta a la necessitat de formació,
d’especialització i coneixement de l’equip d’atenció de l’entitat tutelar en els àmbits jurídic, econòmic i social per atendre cada cas de forma individual.
Adequació i mantenimet dels protocols interns d’actuació d’acord a un sistema de
qualitat implantat en els diferents serveis de la Fundació d’acord a la Norma Une
ISO - 9001 auditat anualment amb l’agent TUV.
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ACTIVITAT TUTELAR I PROTECCIÓ JURÍDICA

3. SERVEIS LABORALS

A la Fundació Pere Mata treballem amb tots els recursos d’inserció laborals, des dels
Serveis de Teràpia Ocupacional (STO), Servei Prelaboral (SPL), Treball Protegit i inserció
al Treball Ordinari.

Fets destacats:
Activitats productives: Paisatgisme (tant jardineria com manteniment d’exteriors),
restauració, neteja, muntatge industrial i manipulats.
Clients: Es presta servei a 33 clients, ja siguin empreses multinacionals o locals, tant
públiques com privades.
Volum de facturació 2016: 863.247,90 (+3,8% 2016/2015).
S’han incorporat menors a partir de 16 anys per treballar inicialment a partir de les
seves competències laborals.
Creació d’una nova línia de negoci de serveis en una cadena alimentària.
http://www.centreespecialtreballfpm.cat/
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ACTIVITAT TUTELAR I PROTECCIÓ JURÍDICA

4. SERVEIS D’HABITATGE

Els Serveis d’Habitatge són:
Els Serveis d’Habitatge són serveis substitutius de la Llar amb caràcter temporal o
permanent, 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.
Actualment es dóna servei a 185 persones usuàries.
Aquests serveis han atès a 309 persones en els darrers 10 anys.
Hem celebrat 10 anys de funcionament de la Llar Residència Amposta.
Hem arribat als 100 usuaris atesos al seu propi domicili a través del Servei de Suport
a l’Autonomia a la Pròpia Llar.
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5. SERVEIS D’ATENCIÓ
A LA DEPENDÈNCIA

5.1. 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:
Renovació del concurs de gestió de la residència assistida Vallbona (Barcelona).
Col·laboració amb la Unió Catalana d’Hospitals (Consell D’Atenció a la Dependència) en l’estudi sobre “l’augment de necessitats sanitàries en centres residencials”.
Col·laboració amb ACRA, en els estudis sobre “Polimedicació en usuaris institucionalitzats” i “Derivacions hospitalàries”.
Participació en la introducció de continguts relatius a l’atenció centrada a la persona en la primera Viquipèdia.
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5.2. 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.
Programes transversals. S’ha desenvolupat un Pla de Formació anual que ha inclòs
diverses accions formatives al llarg de 415 h. arribant a 50 treballadors.
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SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

6. FORMACIÓ
I PRÀCTIQUES
DOCENTS

Formació de reciclatge
2.717 hores de formació
en serveis per a
persones amb malaltia
mental i discapacitat

1.620 hores de formació
en serveis per a
l’atenció a la
dependència

4.337

HORES DE FORMACIÓ

Una mitjana de 8,7 h. de formació per a cada treballador/a.

Pràctiques docents
Han fet pràctiques docents 74 alumnes
Grau Universitari 17,5%

Altres formacions
homologades 17,5%
CFGS 17,5%

CFGM 56,8

Procedència dels alumnes de pràctiques
IES Gaudí (Reus)
IES Can Vilumara (Hospitalet de Llobregat)
IES Ribera Baixa (El Prat)
IES La Ferreria (Cerdanyola)
IES Lluís Companys (Cerdanyola)
Farnés formació SL
Staff SL
Centre Formació Geriatria del Vallès SL
New School SL
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7. RECERCA I
DESENVOLUPAMENT

Tots les activitats de recerca i desenvolupament és realitzen conjuntament amb l’àrea de
recerca, innovació i docència de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata . Durant l’any 2016
els projectes més destacats són:
Avaluació clínica de pacients per l’estudi “Alteracions de la Mielina en funció del genotip
DDR1 en pacients esquizofrènics: Estudi Clínic i Molecular”.
Elaboració de diferents qüestionaris electrònics mitjançant el Sistema de captura
d’informació (Teleform) i col·laboració en el disseny de bases de per projectes de recerca.
Participació en el disseny i anàlisi de dades de l’estudi “Estudi de la Viabilitat d’una Unitat
de diagnòstic i consell genètic de malalties mentals”.
Disseny del projecte “Situacions d’estrès i alteracions en el desenvolupament del llenguatge i Teoria de la Ment en el TEA”.
Avaluació de pacients de l’estudi “Eﬁcàcia del Entrenament Metacognitiu Individualitzat en
persones amb psicosi de breu evolució (EMC+).
Mutacions en l’ADN mitocondrial que contribueixen a l’autisme i a les característiqes pròpies de
les enfermetats mitocondrials presents en pacients amb trastorn de l’espectre autista (PI12/01885;
ﬁnançat per l’Instituto de Salud Carlos III; 69.696 €).
Identiﬁcació de trets de personalitat predictors del desenvolupament de característiques clíniques i
metabòliques freqüents en les psicosis.
Canga E, Puerto M, Ortega L, Solé M, Vilella E, Labad J, Martorell L. Parental Antecedents of Psychosis
Are Associated With Severity of Positive and Negative Symptoms in Schizophrenia Patients.
J
Clin Psychiatry. 2016 Sep;77(9):1201-1202. (Factor d’impacte=5.4)
Tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili amb el títol “ADN mitocondrial, herencia materna y
características clínicas asociadas a las enfermedades mitocondriales en la esquizofrenia”

| 14

8. BALANÇ ECONÒMIC
I RESULTATS DE
L’EXERCICI 2016
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FUNDACIÓ PERE MATA
Pavelló dels Distingits
Carretera de l’Institut Pere Mata, s/n
43206 Reus
www.fundacioperemata.cat

