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PRESENTACIÓ PRESIDENTA

La millora de la qualitat de vida de les persones  amb malaltia mental, discapacitat i dependèn-
cia són, i han estat sempre, el nucli del nostre compromís en pro de la promoció de la vida de 
les persones. Maluradament els dos darrers anys ens han posat a prova, donada la pandèmia de 
Covid-19, a nosaltres i a tota la població mundial, i ens ha fet treballar en context de continues 
adaptacions de la nostra manera de prestar els suports a les persones ateses.

Tot i les vacunes, l’any 2021 ha estat complicat; els nostres serveis socials no estan preparats 
per fer front a una pandèmia de les dimensions que estem vivint i això implica que hem de fer 
molts esforços per  reinventar-nos.

Durant aquest any hem continuat aplicant Plans de Contingència més propis de sistemes de 
salut que de sistemes socials i sempre amb una perspectiva de congelació de tarifes, amb unes  
ratis d’atenció, potser insuficients, i amb el desgast que suposa pels equips professionals treba-
llar més en un pla assistencial i la vetlla de la salut, que en els suports.

Després de quasi dos anys de continues adaptacions ens trobem que la recuperació de l’atenció 
social de les persones que atenem i la planificació centrada en la persona ha de ser l’eix verte-
brador de la nostra feina i estem en el trànsit de recuperar-ho.

Comptem amb professionals de qualitat inqüestionable, que durant aquest  any 2021 de pan-
dèmia, han posat a prova, també, la seva immensa qualitat humana.

La memòria que us presentem i que fa el recull de tota la feina que hem realitzat durant aquest 
any 2021, va en la línia de posar en valor que no ens hem aturat per la pandèmia i que hem 
continuat duen a terme el nostre compromís amb les persones vulnerables que a dia d’avui 
continuen als nostres serveis. 

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. MISSIÓ

1.2. PROFESSIONALITAT 
        CONTRASTADA

1. ATENCIÓ I SERVEIS

ELS NOSTRES PRINCIPIS
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519 PROFESSIONALS

ATENCIÓ I SERVEIS

1.3. CAPITAL HUMÀ

147 homes
(28,32%)

99 persones treballadores amb 
malaltia mental (19,07%)

372 dones
(71,68%)

3.304  PERSONES ATESES

1004 
persones

SERVEIS DE TUTELA
I PROTECCIÓ JURÍDICA

681 
persones

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

1.4. SERVEIS I RECURSOS

329
persones

SERVEIS
LABORALS

Treball protegit 123

Treball ordinari 65

Serveis prelaborals 104

Serveis ocupacionals 37

239
persones

SERVEIS
D’HABITATGE

Llar Residència 63
(serveis 24 h) 

Llars amb suport 49
(serveis 365) 

Suport a l’Autonomia
a la Pròpia Llar 127

311 
persones

BANC D’AJUDES 
TÈCNIQUES

Terres de l’Ebre 156

Reus  155

SERVEIS D’ATENCIÓ
A LA GENT GRAN

Residència Bellpuig 74

Residència Jaume Batlle 107

Residència Vallbona 106

287
personesSERVEI D’AJUT 

A DOMICILI

SAD Noguera 313

SAD Malgrat de Mar 140

453
persones
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En alguns casos, cal proporcionar a les persones afectades per malaltia mental, discapacitat o 
deteriorament cognitiu un suport per desenvolupar-se plenament en dret. Per aquest motiu, 
es disposa d’una normativa jurídica que contempla un procediment individual per determi-
nar les necessitats de suport de les persones afectades.

Aquestes mesures de suport tenen com a objectiu vetllar per a un major benestar i ple des-
envolupament de la persona que rep el suport, un suport determinat a partir d’un marc legal 
i que a la vegada és supervisat pels organismes judicials i socials competents en la matèria.

El detall de l’evolució de l’activitat al llarg del 2021 ha estat:

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT DEL SERVEI

2. SUPORT 
 A LES PERSONES 
 EN L’EXERCICI 
 DE LA CAPACITAT 
 JURÍDICA

MESURES DE SUPORT Total 2020 Total 2021

Tutoria 529 560

Curatela 166 183 

Mesura cautelar 1 1 

Defensa judicial 2 2

Assistent personal 9 6

Assistència Representativa o Guarda de Fet 0 2

TOTAL MESURES DE SUPORT 707 754

Pretutela 111 120

Document de compromís 22 21 

Administrador provisional 5 6 

Valoracions 39 32

Gestions Administratives i Assessoraments familiars 49 81

ALTRES MESURES DE SUPORT NO FINANÇADES 226 260

TOTAL 933 1014

Es manté la dinàmica de creixement en l’acceptació de nous casos. 
El 2021 hi ha un augment de 86 noves mesures de suport acceptades.
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CARACTERÍSTIQUES DE LA INTERVENCIÓ 
que requereixen els càrrecs tutelars: 

El casos en domicilis augmenten dels 212 el 2020 a 240 el 2021.

El 25,1% del total dels càrrecs tutelars presenten factors de complexitat, en la 
intervenció social, jurídica i/o econòmica. 

86 noves mesures de suport acceptades al 2021. El 31,3% d’aquestes presenta 
factors de complexitat.

DIAGNÒSTIC PRINCIPAL DELS CÀRRECS JURÍDICS   Totals

Trastorn mental sever 546

Discapacitat Intel·lectual 297

Toxicomanies i Altres Diagnòstics Associats  31

Demències 105

Altres Tipologies Diagnòstiques  35

FACTORS DE COMPLEXITAT  Percentatge %

Consum actiu de tòxics. Conductes addictives 10,4%

Insuficiència de recursos econòmics per cobertura de necessitats bàsiques 7,3%

Causes civils  4,9%

Causes penals vigents 4,0%

 

TIPOLOGIA DIAGNÒSTICA DE LES MESURES DE SUPORT:
El diagnòstic principal dels càrrecs tutelars finançats són:

Els principals factors de complexitat del conjunt de les mesures: 
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3. SERVEIS  
 LABORALS

Prelaboral (SPL)  50 104 67% 20

Treball Protegit (CET) 89  123 84% 0

USAP 89  123 84% 0

Treball ordinari 
(SIOAS/INCORPORA)  70 38% 22

Ocupacional (STO) 40 37 100%

Fets més destacables: 
Suport Prelaboral: Realització de 38 accions individuals formatives externes en recursos 
normalitzats i amb titulació homologada i manteniment dels 3 convenis amb entitats per fer 
formació i 3 convenis per a la realització d’entrenament en hàbits i habilitats laborals. 

Treball Protegit: Durant l’any 2021 s’ha treballat en consolidar la cartera de clients i el volum 
de facturació directe a clients de 839.024,64 (+ 0,32 % 2021/2020 en termes comparatius). 

Unitat de Suport a l’Atenció Professional: Obtenció de 10 Certificats de Professionalitat 
del SOC (1 jardineria i 9 Neteja). Realització d’ accions formatives: Gestió del estrès i auto- 
control, habilitats comunicatives, saber demanar ajuda, tenir confiança en un mateix, psico-
educació en alcohol, beneficis en la medicació, trastorns del son, entre d’altres.

Treball Ordinari: Realització per 10è any consecutiu del Programa INCORPORA  i finalització 
del quart any de Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport (SIOAS) amb 22 
contractacions per a persones amb malaltia mental.

Suport Ocupacional: Implantació de grups reduïts per aminorar els problemes de conducta. 
Aposta per l’accés a les noves tecnologies amb l’adquisició de tauletes i l’entrenament de les 
persones usuàries en el seu ús. 

Els Serveis Laborals són l’alternativa amb suports a l’ocupació en totes les seves 
accepcions, per a persones a amb malatia mental: Ordinària, protegida, prelaboral i 
ocupacional .
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Persones ateses
/contractades

% Persones amb 
discapacitat
= o > a 65%

InsercionsSERVEI Places
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4. SERVEIS 
 D’HABITATGE

Els Serveis d’Habitatge per a persones amb problemàtica derivada de malaltia mental 
ofereixen tots els suport contemplats actualment per tal de poder dur a terme un des-
envolupament comunitari d’acord amb la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat 
de Catalunya.

Fets més destacables: 

Llars amb suport: Incorporació a la xarxa d’habitatges de Llars amb Suport d’un 
nou habitatge a Tarragona. 

Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia Llar: Implementació d’un sistema de 
identificació de presències als domicilis on es presta el servei per tal de realitzar el 
registre de jornades en forma d’un adhesiu que porta incorporat un sistema NFC.

SERVEI Tipologia d’atenció Places Persones ateses

Llar Residència 365 dies/24 hores 59 63

Llars amb Suport  365 dies/2 hores diàries 53 49

Suport a l’Autonomia 
a la Pròpia Llar Assistència Domiciliària 127 127
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5. SERVEIS D’ATENCIÓ
    A LA DEPENDÈNCIA

Les Residencies 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 cribratge amb proves diagnòstiques, la formació dels 

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

correcta assistència als usuaris. 

Participació a l’estudi Health Alliance for Prudent Prescription and Yield of Antibiotics in 

a Patient-centered Perspective per la millora de la prescripció farmacèutica.

Places
PressupostDISPOSITIU RRHH

RS        CD       H        T

St. Bartomeu de Bellpuig 61 8 - 69 1,462M/€ 35

Jaume Batlle Barcelona  78 30 - 108 2,003M/€ 60

Vallbona Barcelona 90 16 - 106 2,178M/€ 63

TOTAL 229 54 - 283 5,643M/€ 158

5.1. GESTIÓ DE RESIDÈNCIES PER A GENT GRAN



| 11

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 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.

5.2. SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

SERVEI Usuaris Hores de servei RRHH

Noguera 313 58.475 40,73

Malgrat de Mar (4 mesos)  140 10.654 10,29

TOTAL 453 69.129 51,02

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

La tasca d’acompanyament per part del personal de suport implica exercir les funcions 
d’ajuda, companyia, estimulació,escolta activa, recolzament, protecció, etc. 

SERVEI

Acompanyaments
hospitalaris, sortides
programades i urgents 365/24 hores  4.668 681

Voluntariat, activitats  
d’oci, lleure i esport Segons programa 11.340 370

Transport assistit 
Hospital de dia i tallers, 
activitats d’oci, lleure 
i programes mèdics.  

Hores de  
servei/places

Tipologia
de servei

Usuaris 

2.406 serveis
/28 places

De dll. a dv. 
7:30 a 9 i de 
16:30 a 18 h.
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7.  BANC D’AJUDES
 TÈCNIQUES 
 (Reus i Terres de l’Ebre)

Hores de
servei/places

Tipologia
de servei

El Banc d’Ajudes tècniques ofereix l’accés a ajudes tècniques en condicions de lloguer 
assequible i l’assessorament tècnic gratuït en matèria d’accessibilitat i ajudes tècniques.

SERVEI

BAT Terres de l’Ebre 156 436 108
(Servei concertat amb els
Consells Comarcals del 
Montsià, Baix Ebre, Terra 
Alta, Ribera i Ajuntaments
d’Amposta i Tortosa)

BAT Reus  155 403 325
(Servei concertat amb 
l’Ajuntament de Reus)

Intervencions
realitzades

Persones
ateses

Material cedit
(ajudes tècniques)

intervencions
totals del servei

noves peticions articles cedits

noves peticions articles ceditsintervencions
totals del servei
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8. FORMACIÓ     
    I PRÀCTIQUES  
    DOCENTS

Formació 2021

Formació dual

Pràctiques docents

Dos alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social de l’IES Gaudí  
de Reus, han realitzat les seves pràctiques  al Servei de Tuteles amb conveni DUAL. 

Les residències per a gent gran de la FPM han acollit 6 alumnes de pràctiques: 2 alum-
nes de Grau Mig de TAS, 3 alumnes del Certificat de Professionalitat d’Atenció Socio-
sanitària a persones al domicili i 1 alumne del Grau de Fisioteràpia. 

Procedència: IES Mollerussa/New Scholl II/ Servei d’Atenció a la Dependència SJD/
Universitat Blanquerna.

Els serveis per a persones amb malaltia mental i discapacitat intel·lectual han acollit 
un total de 6 alumnes de pràctiques: 1 alumne de cicle Formatiu de Grau Superior 
d’Integració Social, 2 alumnes del certificat de Professionalitat d’Assistència Docu-
mental i de Gestió en Oficines i Despatxos, 1 alumne del Grau de Treball social,  
1 alumne de Dret (àrea jurídica), 1 Treball de fi de Grau i 1 d’Aprenentatge i Servei. 

Procedències: IES Vidal i Barraquer, Motivacció Formació, Universitat Rovira i Virgili.

28 accions formatives 
per a professionals dels 

SERVEIS PER A PERSONES 
AMB MALALTIA MENTAL I 

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

25 Accions formatives
per a professionals 

DELS SERVEIS D’ATENCIÓ 
A LA DEPENDÈNCIA

53
ACCIONS

FORMATIVES 
en total
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Projectes realitzats conjuntament amb l’àrea de recerca de l’Hospital Universitari Ins-
titut Pere Mata. 

Projectes
Desenvolupament del projecte “Implicación del ADN mitocondrial en las psicosis tempra-
nas: relación con el riesgo de enfermedad, estrés, rendimiento cognitivo, sintomatología 
clínica y síndrome metabólico” (codi PI18-00514, import finançat 81.070,00 €). En aquest pro-
jecte s’està analitzant la contribució d’aquesta molècula d’ADN indispensable per a la generació 
d’energia en els trastorns psicòtics.

Concessió del projecte “Estudio piloto aleatorizado y controlado a doble ciego sobre la efi-
cacia de los nutracéuticos combinados con la actividad física como tratamiento comple-
mentario para el autismo y la esquizofrènia” (codi PI21/01812, import finançat 123.420,00 €). 
En aquest projecte s’avaluarà l’efecte d’una combinació nutracèutica i de l’activitat física en la 
millora física, psicològica i psicopatològica de l’autisme i l’esquizofrènia.

Publicacions
Autors:  Valiente-Pallejà A, Tortajada J, Bulduk BK, Vilella E, Garrabou G, Muntané G, Martorell L. 

Títol:  Comprehensive summary of mitochondrial DNA alterations 
           in the postmortem human brain: A systematic review. 

Revista: EBioMedicine 2022; 76: 103815. 

9. PROGRAMA 
 DE RECERCA I 
 DESENVOLUPAMENT 
 EN EL CAMP DE 
 LA SALUT MENTAL



| 16

INGRESSOS 2021    %

Prestació de serveis 14.651.827,56 94,81%

Rendiment d’actius 163.761,51 1,06%

Col·laboracions, subvencions i donacions  452.347,96 2,93%

Subvenció a la inversió 103.513,94 0,67%

Altres ingressos 83.092,18 0,54%

TOTAL 15.454.543,15 100,00%

DESPESES 2021    %

Ajuts concedits  94.251,54 0,61%

Consums d’explotació  1.817.168,21 11,76%

Personal  10.919.582,81 70,66%

Altres despeses  2.100.771,04 13,59%

Amortitzacions  337.626,59 2,18%

Financers  23.984,93 0,16%

TOTAL 15.293.385,12 98,96%

RESULTAT DE L’EXERCICI 161.158,03 1,04%

10. BALANÇ ECONÒMIC
  I RESULTATS DE 
  L’EXERCICI 2021



FUNDACIÓ PERE MATA

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

www.fundacioperemata.cat


