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Un any més, us presentem la Memòria anual de la
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona, on
trobareu la informació més destacada de l’any 2014
sobre l'activitat assistencial de l'entitat, nous
projectes, iniciatives que hem impulsat de lluita
contra l'estigma de les malalties mentals, publicacions i ponències, polítiques de qualitat, dades
econòmiques, entre d’altres. Aquest document és el
nostre compromís amb la transparència de la
informació i, per aquest motiu, intentem que sigui
el més detallat i acurat possible.
Aquest ha estat el segon any de desplegament del
Pla estratègic 2013-2016. Un dels eixos principals
d’aquest pla és garantir la qualitat assistencial
centrada en les persones. En aquesta línia, i en
coherència amb la nostra missió, l’abordatge de
l’ètica és una de les prioritats de la nostra entitat.
Per aquest motiu, hem elaborat i aprovat el Codi
Ètic i estem desenvolupant l’Espai de Reﬂexió Ètica
en Serveis d’Intervenció Social (ERESS) de la Fundació.
També estem orgullosos d’aﬁrmar que hem complert al cent per cent els objectius assistencials
marcats pel CatSalut i estem assolint el repte
d’apropar l’atenció a la persona usuària a través del
desplegament dels nostres recursos a les diferents
poblacions d’Osona. Així mateix, estem consolidant
el nou model d’integració dels serveis socials i
sanitaris de salut mental a la comarca i, a nivell de
Catalunya, participem en els grups de treball del
model català de salut mental i addiccions.

D’altra banda, continuem apostant per tirar endavant diferents projectes de prevenció de la salut i
de lluita contra l’estigma de les malalties mentals.
Estem estenent el model de Parelles Artístiques a
diferents comarques catalanes i continuem organitzant activitats anuals per acostar la salut mental a
tots els públics.
Però el gran repte de la Fundació per al proper any
és la construcció de la nova seu de l’entitat, que
aplegarà la majoria de serveis i permetrà oferir una
atenció més transversal a les persones usuàries. El
2014 hem aprovat el Pla Funcional del nou ediﬁci
amb la participació de tots els professionals, hem
comunicat el projecte als diferents grups d’interès i
hem realitzat l’adjudicació de les obres.
Venim d’un panorama socioeconòmic poc esperançador, però també fa molts anys que treballem
de valent per aconseguir el ﬁnançament necessari
per a la posada en marxa d’aquest nou centre.
Estem realment il·lusionats, perquè creiem que no
només serà un gran avenç per l’atenció de les
persones usuàries i el desenvolupament professional, sinó que també suposarà una millora del
sistema de salut mental de la comarca.

Mercè Generó i Prat
Gerent Fundació CMPPO

La Fundació
La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO) és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1978 per
millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorns de la comunicació i de l’aprenentatge, trastorns mentals i
addiccions.
Gestiona el servei de logopèdia i psicologia i una xarxa de recursos de salut mental i addiccions que cobreixen les
necessitats de rehabilitació, habitatge, treball i oci de persones amb problemes de salut mental i addiccions.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Tots els serveis de la Fundació CMPPO estan adreçats a
la població dels municipis que conﬁguren la comarca
d’Osona. La seu de l’entitat i la majoria de serveis
centrals s’ubiquen a Vic, però en els darrers anys, s’està
duent una política d’aproximació al territori i algunes de
les activitats també es desenvolupen en d’altres municipis de la comarca.

Patronat
Composició del Patronat a desembre de 2014
Joan Roca. President
Representant del Consell Comarcal d’Osona
Joaquim Vivas. Vicepresident
Membre fundador del CMPPO
Jacint Codina. Vocal
Patró vitalici
Gràcia Ferrer. Secretària
Representant de l’Ajuntament de Vic
Carme Francolí. Vocal
Representant de l’Ajuntament de Torelló
Cèsar López. Vocal
Representant de l’Associació Sant Tomàs
Mercè Paracolls. Vocal
Representant de la delegació de Manlleu d’Unnim
M. Rosa Planesas. Vocal
Representant de l’Ajuntament de Tona
Jordi Sarrió. Vocal
Representant dels professionals de la FCMPPO
Antoni Serrat. Vocal
Representant de Càritas Diocesana
Carme Trillas. Vocal
Representant de l’Ajuntament de Manlleu

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
Amb la MISSIÓ de promoure el desenvolupament
integral de la persona i la millora de la seva qualitat de
vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari,
especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut
mental, les addiccions i la logopèdia, a l’entorn de la
comarca d’Osona.
Amb la VISIÓ de ser l’entitat referent en salut mental,
addiccions i logopèdia, en l’àmbit comunitari a la
comarca d’Osona.
I amb els VALORS de Compromís i sensibilitat amb les
persones i la comunitat
Professionalitat en l'assistència
Treball en equip
Ètica i transparència
Responsabilitat i sostenibilitat en la gestió

Gerència: Mercè Generó
Consell de direcció: Montse Colom, Mercè Generó,
Nel·la Gonzalo, Judith Martínez, Jordi Plans i Jordi Sarrió

ORGANIGRAMA
PATRONAT
GERÈNCIA
ADMINISTRACIÓ
RRHH
COMUNICACIÓ
GESTIÓ ECONÒMICA
LOGOPÈDIA I PSICOLOGIA

SALUT MENTAL

Servei de
diagnòstic i rehabilitació
ÀREA DE REHABILITACIÓ
SRC Osona

Centre de Dia CADO

ÀREA D’HABITATGE
Club Social El Pedrís

Atenció a la llar
Suport Autonomia
a la Pròpia Llar
SADE
Salut Mental

Rehabilitació en el
marc escolar

ÀREA D’INSERCIÓ LABORAL

Serveis Residencials

Prelaboral

Inserció Laboral

Llars amb
suport
Llar Residència
de Manlleu

La imatge de portada és un fragment de l’obra VIDA DE COLORS d’en Moustapha Bourkha i la Luca del projecte Parelles Artístiques

CET Areté

Treballem en xarxa
La FCMPPO creu fermament en potenciar la complementarietat i la col·laboració, uniﬁcar esforços i crear sinèrgies
entre les persones i amb d’altres organitzacions, propiciant aliances i un treball sistemàtic de col·laboració.
A continuació, enumerem les entitats amb les quals fem xarxa:

Formem part de:
- Sistema Integrat de Salut d’Osona
(SISO)
- Xarxa d’Entitats d’Inserció
Sociolaboral d’Osona i el Ripollès
(XEISOR)
- Fòrum Salut Mental
- Xarxa OTL’s Diputació de Barcelona

I participem amb:
- Consell de Ciutat de Vic
- Consell Econòmic i Social de la
comarca d’Osona (CESCO)
- Serveis Auxiliars a la Sanitat
d’Osona (SAS)

Convenis de
col·laboració
Ajuntament de Gurb
Cessió d’espais
Ajuntament de Manlleu
Atenció en logopèdia i salut mental
Ajuntament de Sant Quirze de
Besora
Tractament logopèdia escoles
Ajuntament de Montesquiu
Tractament logopèdia escoles
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Tractament logopèdia escoles
Ajuntament de Torelló
Atenció en logopèdia i salut mental
Ajuntament de Vic
Atenció en logopèdia, salut mental i
addiccions, SADE
Consell Comarcal d’Osona
Suport activitats FCMPPO, OTL i
SADE
UVic-UCC
Docència, investigació, transferència
de coneixement, sensibilització…
Consorci Hospitalari de Vic (CHV)
Programa integral d’atenció en Salut
Mental
Hospital de la Santa Creu de Vic
Servei de Logopèdia a persones
ingressades

Departament de Justícia Generalitat
Catalunya
Treballs en beneﬁci de la comunitat
CHV - Hospital Sant Jaume de
Manlleu
Servei de Logopèdia a persones
ingressades
Hípica Mas Batlló
Activitat d'ecoteràpia
Associació Joguines Sense Fronteres
Voluntariat
Espai VIT
Utilització espai per formació i
assessorament tecnològic
Vic TT
Utilització instal·lacions per a tennis
taula
Escola d’Art i Superior de Disseny
de Vic
Promoure activitats culturals i
promoció de la salut mental
BBVA - Fundació Antiga Caixa
Manlleu
Projecte Parelles Artístiques

Acords de
col·laboració
- Cineclub Vic
- Biblioteques d’Osona
- Fòrum de Debats
- Creu Roja Osona
- Càritas de Torelló
- Residència Cals Avis de Torelló
- Fundació El Parés
- Centre Cívic Frederica Montseny
de Manlleu
- Centre Cívic Can Pau Raba de Vic
- Centre Cívic Santa Anna de Vic

Xarxa Parelles
Artístiques
- Serveis de Salut Mental del
Tarragonès
- Serveis de Salut Mental del Bages
- Serveis de Salut Mental del
Berguedà
- Taula Salut Mental del Vallès
Oriental

Les xifres de la FCMPPO
persones ateses

499

Salut Mental i addiccions

604
30
76

persones ateses
Logopèdia

Persones
ateses per
serveis

persones inserides
al mercat laboral

La FCMPPO
en xifres

professionals

(14 amb certificat de disminució
derivada de malaltia mental)

ANY

alumnes de

18 pràctiques
professionals
84,03% dels
han rebut formació
116
2.453.504,36€

ingressos
2014
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Àrea de Rehabilitació
Comunitària en Salut Mental
L’objectiu d’aquesta àrea és afavorir l’estabilitat psicopatològica i la rehabilitació psicosocial de les persones amb problemes de salut mental o addiccions perquè assoleixin el màxim nivell de funcionament independent en la comunitat.

SERVEI DE
REHABILITACIÓ
COMUNITÀRIA (SRC)
Recurs assistencial sanitari que té
per objectiu la rehabilitació psicosocial i la inserció comunitària de les
persones a través de diferents
programes que ajuden a minimitzar
el procés de deteriorament de la
pròpia malaltia.
Programa d’activitats
- Programa funcional bàsic d’activitats rehabilitadores
- Programa d’atenció a les famílies
- Programa d’intervenció comunitària: participació i sensibilització
Activitat 2014
PERSONES ATESES
Homes
Dones
NOVES INCORPORACIONS
ALTES

CLUB SOCIAL
EL PEDRÍS

CENTRE DE DIA
CADO

Recurs adreçat a persones ateses a
la xarxa de salut mental que
necessiten suport per assolir una
ocupació signiﬁcativa del temps
d’oci, per a una efectiva inserció a la
comunitat, així com per incrementar
la seva xarxa relacional. S’organitza
de forma assembleària entre els
mateixos associats.

Recurs adreçat a persones amb
problemes de drogoaddicció que
precisen suport per millorar la
qualitat de vida, assolir l’abstinència
i aconseguir la reinserció social.

Programa d’activitats
- Activitats i tallers diversos, sortides
i celebracions
- Utilització lliure de l’espai i dels
equipaments
Activitat 2014

84
58
26
26
31

- El perﬁl predominant de persona
atesa és el d’home, amb diagnòstic
d’esquizofrènia i amb edats entre els
26 i 30 anys i els 45 i 50 anys
- Hem ofert programes de psicoeducació (sessions individuals i grupals)
al 89.4% de les famílies de les
persones que venien per primera
vegada amb l’objectiu d’oferir-los
suport i potenciar la seva col·laboració en el procés de rehabilitació del
seu familiar
- Hem desenvolupat un programa
pilot d’atenció a persones amb
diagnòstic de Depressió Major
alineat amb la Ruta Assistencial de la
Depressió d’Osona

PERSONES ATESES
Homes
Dones
NOVES INCORPORACIONS

90
52
38
20

- El perﬁl predominant és el d’home
amb diagnòstic d’esquizofrènia
paranoide. Quant a les dones,
predominen les que tenen diagnòstic de Depressió Major

Programes i serveis
- Programa de Reducció de Danys
- Programa de Reinserció
- Espai de Cafè Calor
- Servei d’higiene, rober i banc
d’aliments
Activitat 2014
PERSONES ATESES
Homes
Dones
NOVES INCORPORACIONS
ALTES

69
57
12
25
27

- El perﬁl de persona atesa és el
d’home amb edats entre 45 i 50
anys, amb un quadre de policonsum
i problemàtica econòmica greu. El
46% presenta comorbiditat de
patologia mental i drogoaddicció

- El 48% de les persones usuàries
s’ha vinculat amb altres recursos de
la comunitat

- La totalitat de les persones ateses
s’han beneﬁciat del Programa de
Reducció de danys mentre que 17
també han seguit el de Reinserció

- S’han beneﬁciat de les activitats
una mitjana mensual de 66 persones

- El 26 % de les altes s’han donat
per milloria clínica

“
El 75% de les persones
ateses ha tingut vincula-

ció a la comunitat, amb
activitats laborals, formatives, de voluntariat o bé
d’oci”

”

- El 50% de les persones ateses ha
assolit activitats d’inserció comunitària
- El 2014 hem comptat amb el
suport de la Regidoria de Benestar
Social i Família, Joves i Salut de
l’Ajuntament de Vic per desenvolupar l’Espai de Cafè Calor

Des de que estic vinculada a la FCMPPO la vida m’ha canviat molt, tinc
més conﬁança amb mi mateixa, un ritme amb els horaris, he superat moltes
pors i inseguretats, i m’agraden molt les diferents activitats que faig:
Informàtica, fotograﬁa, pintura, ioga, teatre i ara zumba! També estic molt
contenta de poder treballar gràcies al Servei d’Inserció Laboral i, en deﬁnitiva,
estic molt més estable i interiorment em sento amb molta força ”
RAQUEL

Àrea d’Habitatge

Serveis Residencials i d’atenció a la LLar
Aquesta àrea contempla serveis residencials que donen resposta a les necessitats d’habitatge de les persones amb
problemàtica de salut mental i serveis d’atenció a la llar que tenen per objectiu potenciar l’autonomia personal de les
persones que viuen a la seva pròpia llar.
El 2014 s’ha consolidat l’equip de treball en xarxa en l’àmbit de l’atenció social i sanitària de la salut mental,
EVOSHMO, format pel Consell Comarcal d’Osona, el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i la FCMPPO. L’objectiu de
l’EVOSHMO és la valoració de les necessitats d’habitatge de les persones d’Osona i la conseqüent proposta de recurs.

“96 persones gaudeixen dels
nostres recursos i
programes d’habitatge”

LLAR RESIDÈNCIA DE MANLLEU
És un servei d’acolliment residencial permanent o
temporal del Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya, gestionat per la nostra
entitat des de la seva obertura l’any 2005. Està adreçat
a persones adultes de menys de 65 anys que poden
viure en règim obert però que presenten una capacitat
d’autonomia baixa i precisen suport per al seu
autogovern i per a les activitats de la vida diària.
Serveis
- Acolliment residencial
- Atenció personal i suport professional 24 h
- Programa funcional d’activitats de rehabilitació
- Provisió de serveis (menjador, neteja)
Activitat 2014
PERSONES ATESES
Homes
Dones
NOVES INCORPORACIONS
ALTES

33
17
16
3
3

- Perﬁl de persona usuària: Persones amb edats
compreses entre 56 i 60 anys, majoritàriament solteres
i amb diagnòstic d’esquizofrènia
- El 2014 no hi ha hagut cap ingrés hospitalari
psiquiàtric
- Hem potenciat el programa d’intervenció comunitària
ampliant la participació de les persones ateses a la
comunitat, de tal manera que el 75,75% estan
vinculades a algun projecte comunitari (el 2012 hi havia
un 43,75% de residents vinculats a la comunitat i el
2013 un 64,7%).

”

Fa 10 anys que visc a la Llar Residència de Manlleu.
Abans de venir a viure aquí estava molt malament. Ara
estic bé: menjo molt bé i em controlen el medicament,
perquè el necessito. Els professionals m’acompanyen al
metge, em consolen si estic trista i em sento més
animada. Jo vull seguir aquí perquè no tinc a on anar. No
puc estar amb la meva família -tot i que ve a visitar-me-,
i aquí tinc bons companys. M’agraden les sortides que
fem a fora, com anar a Vic a prendre alguna cosa. També
m’agrada fer les tasques de neteja de la roba, de la meva
habitació i tenir-la ben ordenada ”
VIVIAN

LLARS AMB SUPORT
Les Llars amb suport són pisos on viuen persones amb malaltia mental que presenten un bon grau d’autonomia
personal per organitzar les activitats de la vida diària però que necessiten un suport per a la seva efectiva realització. La
FCMPPO disposa de tres pisos a Vic.
Serveis
- Es desenvolupa en un habitatge ordinari
- Atenció domiciliària, supervisió tècnica i suport organitzatiu
- Servei de guàrdia 24 hores
Activitat 2014
PERSONES ATESES
Homes
Dones
NOVES INCORPORACIONS

8
5
3
2

- Perﬁl de persona usuària: Persones amb edats compreses entre 41 i 60 anys, majoritàriament solteres i amb
diagnòstic d’esquizofrènia
- El 87,5% de les persones ateses ha participat en activitats comunitàries
- Cap persona ha requerit ingrés hospitalari ni per descompensació psicopatològica ni per causa orgànica

PSALL i SADE
El programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL) és un servei que ofereix orientació i suport a les persones
amb problemàtica social derivada de la malaltia mental amb necessitats de suport que viuen soles, en parella o bé
conviuen amb altres persones, i que presenten carències que no poden satisfer per si mateixes.
D’altra banda, el Servei d’Atenció Domiciliària Especialitzada en Salut Mental (SADE) és un conjunt de tasques que
ofereix el Consell Comarcal d’Osona i que es realitza a la llar de la persona atesa. El programa, gestionat per la
FCMPPO, ofereix el suport necessari per al desenvolupament de les activitats de la vida diària promovent les
capacitats de les persones amb problemes de salut mental que en són beneﬁciàries.
Activitat 2014 PSALL
Activitat 2014 SADE
PERSONES ATESES
Homes
Dones
NOVES INCORPORACIONS
ALTES

36
16
20
10
1

- Perﬁl de persona usuària: Persones amb edats compreses entre 46 i 55 anys, majoritàriament solteres i amb
diagnòstic d’esquizofrènia o trastorn bipolar
- El 61,1% de les persones ateses ha participat en
activitats comunitàries
- Cap persona ha requerit ingrés hospitalari per descompensació psicopatològica

PERSONES ATESES
Homes
Dones
NOVES INCORPORACIONS
ALTES

19
12
7
7
5

- El 2014, l’Ajuntament de Vic ha encarregat a la FCMPPO
la gestió del SADE a la població de Vic
- El 42,1% de les persones ateses ha participat en
activitats comunitàries

”

Estar vinculat a la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic a través del Servei d’Atenció a la Llar m’ajuda a
trobar-me més segur a la vida i en la rutina del dia a dia.
També m’ajuda a poder-me valdre per mi mateix.
Fa 5 anys que un professional ve dos cops per setmana a
casa per ajudar-me amb les tasques de la llar i em va
molt bé ”
PERE

Àrea d’Inserció Laboral
L’Àrea d’Inserció Laboral de la FCMPPO està formada per un conjunt de serveis que tenen per objectiu la incorporació i
el manteniment en el mercat laboral de persones amb diﬁcultats derivades de malaltia mental i/o toxicomanies:
-Servei Prelaboral d’Osona (SPL)
-Servei d’Inserció Laboral (OTL, SIOAS i Agència de Col·locació)
-Centre Especial de Treball Areté
El 2014 s’ha iniciat la descentralització del Servei d’Oﬁcina Tècnica Laboral. Des de principis del 2014, de manera
setmanal, ens desplacem a l’OPE de Manlleu per atendre a les persones del municipi i del seu entorn.

“30 persones han trobat feina a través dels nostres recursos d’inserció laboral”

SERVEI PRELABORAL

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL (SIL)

Servei social adreçat a persones amb problemàtica de
salut mental, que procura la seva capacitació i habilitació
per iniciar un itinerari laboral amb la ﬁnalitat d’aconseguir una integració laboral.

El servei d’inserció laboral de la FCMPPO inclou tots
aquells programes destinats a donar un suport a les
persones que es troben en condicions per poder accedir
de manera immediata a un lloc de treball, sigui en
empresa ordinària o en empresa protegida.

Programa d’activitats
Taller de manipulats
Taller d’horticultura
Taller de jardineria
Mòdul de noves tecnologies
Mòdul d’habilitats sociolaborals
Mòdul de coneixement del mercat laboral
Seguiment individual i atenció a les famílies
Activitat 2014
PERSONES ATESES
Homes
Dones
NOVES INCORPORACIONS
ALTES

48
37
11
18
21

- Perﬁl de persona usuària: home d’entre 21 i 40 anys,
solter, amb nivell d’estudis baix, experiència laboral
superior a 3 anys i amb diagnòstic d’esquizofrènia
- El 2014 s’ha desenvolupat un nou projecte conjuntament amb l’OPE de Manlleu, la Cooperativa Sambucus de
Manlleu i el MAP de Ripoll, amb l’objectiu de fomentar
l’horticultura amb una vessant terapèutica potenciant la
recuperació de productes autòctons com la carbassa del
cel i l’albergínia llistada

S’hi desenvolupa l’Oﬁcina Tècnica Laboral (OTL), els
Serveis Integrals, d’Orientació i Acompanyament a la
inserció de persones amb malaltia mental (SIOAS) i
l’Agència de col·lcació.
Activitat 2014
PERSONES ATESES
Homes
Dones
NOVES INCORPORACIONS
ALTES

112
78
34
38
10

- El perﬁl de persona atesa és el d’home amb esquizofrènia, amb una edat compresa entre els 31 i 50 anys, amb
diversos anys d’experiència en el mercat laboral, pocs
ingressos i escassa formació acadèmica
- Durant el 2014 s’han inserit 30 persones, tot i que
algunes han tingut més d’un contracte en una o diverses
empreses, fet que ha comportat la gestió d’un total de
39 contractes
- De les persones contractades, el 53% són dones i el 47%
són homes. Els contractes s’han desenvolupat en un 66%
en empreses ordinàries, en un 26% en Centres Especials
de Treball i en un 8% en plans d’ocupació municipals
- Durant l’any 2014, s’ha dut a terme el seguiment de 54
persones en el seu lloc de treball

”

Abans de començar a treballar venia d’un ingrés
hospitalari, vaig estar molt de temps tancada a casa,
pensava que no me’n sortiria, ﬁns i tot el psicòleg ho va
trobar preocupant. Però vaig començar a treballar a la
Fundació, a seguir uns horaris i a fer amics...i vaig
millorar notablement. És una feina distreta, a l’aire lliure,
camino molt i el sol em va molt bé. Per mi tot són
avantatges, no podria dir res negatiu ”
TRINI

ARETÉ
Areté és l’empresa d’economia social de la FCMPPO. Promou la inserció sociolaboral de persones amb problemes de
salut mental i diﬁcultats per incorporar-se al món laboral. Té diferents línies de negoci:
- Fusteria
- Servei de repartiment de material publicitari i bustiada
- Botiga de segona mà
- Serveis diversos
Professionals

Projecció externa

Areté dóna feina a 20 persones, 15
d’elles amb certiﬁcat de disminució
derviada de malaltia mental

Fires:
Fira de la Biomassa de Vic
Mercat del Ram de Vic
Mostra d’Entitats de Vic
Fira Ecoviure de Manresa
Fira de Medi Ambient de Tàrrega
Fira de la Castanya de Viladrau

Fusteria
El 2014, hem seguit llançant al
mercat productes propis com les
caixes de fusta, però hem prioritzat
la fabricació de productes a mida
per encàrrec

Cursos organitzats:
“Balcó i Terrassa comestible en
taules de cultiu adaptades al
Mètode Gaspar Caballero de
Segovia”

També vam rebre el director general
d’Economia Social i Cooperativa i
Treball Autònom, Xavier López

Jornades
Participació al Business With Social
Value
Voluntariat
- Comptem amb un voluntari que
dóna suport a l’àrea de fusteria fent
tasques relacionades amb el
transport de productes
- D’altra banda, tres alumnes d’ESO
de l’Escola Vedruna de Tona van fer
activitats al centre el 28 de febrer en
el marc del Dia del Voluntariat

Servei de Repartiment
En el transcurs de l’any hem ﬁdelitzat els clients principals i n’hem
aconseguit de nous. En total hem
donat servei a 19 empreses i 34
entitats/institucions

Visites
El mes de juny ens van visitar 16
alumnes de l’Escola de capacitació
Agrària Quintanes en el marc d’un
curs d’agricultura ecològica

Convenis
Residència Aura
Hem dissenyat el nou pati interior
de la nova àrea de Psicogeriatria de
la Residència Aura de l’Hospital Sant
Jaume de Manlleu, amb la col·locació de diferents horts urbans
fabricats a Areté

L’Obra Social La Caixa ha destinat
15.000 euros al centre per invertir
en l’adquisició de maquinària per
millorar l’àrea de fusteria

servei de Logopèdia i Psicologia
Realitzem el diagnòstic i la rehabilitació de patologies de la comunicació: llenguatge oral i escrit, parla i veu. També
fem valoracions neurocognitives i intel·lectuals.
Donem atenció a les persones usuàries a la seu de la Fundació CMPPO a Vic i acostem el servei a diferents poblacions
de la comarca d'Osona gràcies a convenis signats amb els ajuntaments.
També tenim convenis signats amb el CHV per donar atenció logopèdica a les persones ingressades a l’Hospital de la
Santa Creu de Vic i a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, diagnosticant, assessorant i rehabilitant les patologies
detectades.
Col·laborem amb l'Institut Guttmann en el seguiment de pacients amb patologia de base de dany cerebral.

CARTERA DE SERVEIS
Contempla patologies de causa orgànica, funcionals o
adquirides en edat infantil, adolescent i adulta:
Alteracions del llenguatge oral
Alteracions del llenguatge escrit
Alteracions oro facials
Alteracions de la veu
Laringectomia
Alteracions de la ﬂuència
Alteracions neuropsicològiques
Problemes i/o retards del desenvolupament
Activitat 2014
PERSONES ATESES
PRIMERES VISITES
SESSIONS REALITZADES

604
329
6.969

Diagnòstic de les persones que venen per primera vegada
CLASSIFICACIÓ DIAGNÒSTICA

DISFONIA
DISGLÒSSIA I ANOMALIES DENTOFACIALS
TRANSTORN DEL LLENGUATGE
DISLÀLIES
DISFÈMIA
RETARD DEL LLENGUATGE
TRANSTORN DE LECTOESCRIPTURA
AFÀSIA
RETARD MENTAL LLEU
DISLEXIA DE DESENVOLUPAMENT
TRANSTORN DEL DESENVOLUPAMENT
DIAGNÒSTIC APLAÇAT
TRANSTORN FONOLÒGIC
SENS DIAGNÒSTIC (En procés)
TRANSTORN ESPECIFIC DE LECTURA
ALTRES
NEOPLÀSIA MALIGNA LARINGE
DISÀRTRIA
ALTRES RETARDS DEL DESENV. ESPEC.
DETERIORAMENT COGNITIU
INSUFICIÈNCIES FACTORIALS
TRANSTORN APRENENTATGE
TOTAL

TOTAL
97
60
32
23
22
19
16
15
8
5
5
4
4
4
4
3
3
1
1
1
1
1
329

%

29,48
18,24
9,73
6,99
6,69
5,78
4,86
4,56
2,43
1,52
1,52
1,22
1,22
1,22
1,22
0,91
0,91
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
100

”

Fa poc més d’un any la Montserrat va tenir dos accidents
cerebrals vasculars que li van comportar una important
afectació cerebral i, en conseqüència, dèﬁcits en la capacitat
motora i en el llenguatge comprensiu i d’expressió. Ara fa nou
mesos que fa tractament al Servei de Logopèdia de la FCMPPO
i tant ella, com la seva ﬁlla, com la logopeda, coincideixen en
que ha millorat molt. Es pot expressar poc a través de la
paraula, però ha trobat estratègies per poder comunicar-se.
Torna a cuinar i a fer diferents tasques a casa i a fora. La
Montserrat és totalment conscient d’aquests dèﬁcits, fet que
afecta al seu estat emocional. Però té una família que la recolza
i que lluita cada dia, com ella, per anar endavant”
MONTSERRAT

Un nou edifici per millorar els
nostres serveis
El setembre de 2014 s’aprova el projecte del nou ediﬁci de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona, després
de tres anys de l’inici del pla funcional.

“Una nova porta,
un nou destí,
una nova fita,
un nou camí”

PER QUÈ UN NOU EQUIPAMENT?

QUÈ APORTARÀ?

Els darrers vuit anys, l’entitat ha
crescut en serveis però aquest
creixement no s’ha vist acompanyat
d’una ampliació dels espais físics,
amb la visió de poder construir
l’ediﬁci deﬁnitiu que aplegui amb
condicions la majoria de recursos.

Uns serveis integrats amb una única
porta d’entrada, evitant així duplicitat d’intervencions i propiciant un
model d’atenció transversal en línia
amb el Pla Integral de Salut Mental i
Addiccions de la Generalitat de
Catalunya.
Millora del funcionament intern de
l’entitat.
Optimització d’espais, recursos
humans i materials.

Molts d’ells tenen mancances
estructurals, d’ubicació i de dimensionament.
Alguns no compleixen la normativa
vigent de promoció de l’accessibilitat
i de supressió de les barreres
arquitectòniques.
Alguns no gaudeixen de ventilació
natural ni de sortida directa a
l’exterior.

Criteris de funcionalitat, polivalència
i adaptació a les normatives,
acreditacions i recomanacions que
es puguin dictaminar des de la
Generalitat de Catalunya.
Més continuum assistencial amb
l’àrea de salut mental i drogodependències del Consorci Hospitalari de
Vic (CHV).

ON S’UBICARÀ I QUAN ES POSARÀ
EN FUNCIONAMENT?
El nou equipament s’ubicarà ens uns
terrenys de 2.239,7 m2 cedits per
l’Ajuntament de Vic al carrer Josep
Maria Selva, número 2, davant
l’ediﬁci Osona Salut Mental.
Es preveu que les obres estiguin
acabades a ﬁnals del 2015.
COM QUEDARAN SITUATS ELS
NOSTRES SERVEIS?
Serveis que s’ubicaran al nou ediﬁci:
Servei de Rehabilitació Comunitària,
Club Social El Pedrís, Centre de Dia
CADO, Servei d'Atenció a la Llar,
Servei Prelaboral, Servei d'Inserció
Laboral, Oﬁcina Tècnica Laboral, CET
Areté (excepte àrea de fusteria) i
Servei de Logopèdia.

Comunitat
Des de la FCMPPO es realitzen accions i es porten a terme projectes de caire
comunitari amb l’objectiu de vincular-hi les persones usuàries i sensibilitzar la
comunitat, reduint l’estigma de les malalties mentals i potenciant les habilitats i capacitats de les persones ateses. També es realitzen altres accions per
donar a conèixer la missió i l’activitat de l’entitat i per recaptar fons per poder
desenvolupar nous projectes.

PROGRAMA DE
VOLUNTARIAT A LA
COMUNITAT

8a EDICIÓ DE
PARELLES
ARTÍSTIQUES

Des de la FCMPPO s’ha impulsat la
participació de les persones usuàries
del centre en diverses activitats de
voluntariat que responen als seus
interessos en les següents entitats:

El projecte Parelles Artístiques ha
continuat en l’edició 2014 sumant
entitats participants i artistes de
diferents punts de Catalunya. El
projecte promou la creació d’obres
entre persones usuàries i artistes,
que després s’exposen per diferents
centres de Catalunya i, ﬁnalment, es
venen. El projecte compta amb el
suport de BBVA i Fundació Antiga
Caixa Manlleu

- Creu Roja Osona
- Càritas Torelló
- Joguines Sense Fronteres
- Residència Cals Avis de Torelló
- Hípica Mas Batlló
- Fundació El Parés

ARTISTES
TOTAL OBRES EDICIÓ
Obres Osona
Obres Bages
Obres Tarragonès

103
51
11
13
19

EXPOSICIONS
5
Auditori de la Fundació Antiga Caixa
Manlleu de Vic
Biblioteca Les Bases de Manresa
Oﬁcina BBVA de Barcelona
Centre Cultural de Terrassa
Port de Tarragona

Presentació del documental
Carinyoteràpia
Cine Club Vic
Espai social La Taverna de la clau de
Sant Celoni
Centre Cultural de Terrassa
Cinemes Maldà de Barcelona
Presentació del projecte
Grau d’Educació Social de la
UVic-UCC
MercArt: ﬁra d’artesans de Taradell
Escola d’Art i Superior de Disseny de
Vic

“
El 62,7% de persones
ateses als nostres serveis

de salut mental i addiccions ha tingut vinculació
amb la comunitat, ja sigui
amb activitats laborals,
formatives, d’oci, de
voluntariat... ”

Xarxa Parelles Artístiques
Exposicions des del 2006
Exposicions 2014

ACTIVITATS AL
VOLTANT DEL DIA
MUNDIAL DE LA
SALUT MENTAL

PROJECTE
RONDALLAIRES
A través de les aliances amb el
Centre Cívic Frederica Montseny de
Manlleu, es decideix desenvolupar
una activitat socioeducativa adreçada a infants de Llars d’infants i/o
d’Educació Infantil d’Escoles de
Primària P3, P4 i P5 del municipi. El
2014 s’inicia aquest projecte amb la
representació de la rondalla "El
serpent de Manlleu" per part d'un
grup de residents de la Llar Residència a les llars d’infants Els Picarols i
Els Colors.

La programació d’actes al voltant
del Dia Mundial de la Salut Mental
(DMSM) és organitzada per una
comissió integrada per la FCMPPO
(coordinació), l’Associació de
Familiars de Malalts Mentals
d’Osona (AFMMO), Consorci
Hospitalari de Vic (CHV) i UVic-UCC.
En aquesta edició, s’ha mantingut la
línea de treball dels darrers anys,
incloent les activitats de salut
mental en la programació pròpia
d’altres entitats comarcals.
ACTES

8

- Festa de clausura de Parelles Artístiques. Casal Mossèn Guiteras de Vic
- Projecció del ﬁlm “Oh Boy” de Jan Ole
Gerster. Cineclub Vic
- Exposició-Instal·lació “Estables?
Inestables?”. Escola d’Art i Superior de
Disseny de Vic
- Conferència“Salut mental i trastorn
mental des de la perspectiva evolucionista”. Joseba Achotegui. Fòrum de Debats
- Trobada de Clubs de Lectura: “La
campana de vidre” de Sylvia Plath.
Biblioteca de Roda de Ter
- Hora del Conte “Treure's contes del
barret”. Dídac Micaló. A les biblioteques
d’Osona
- Concurs a Instagram “Fes un clic per la
salut mental”

PÚBLIC

1.102 persones
Foto guanyadora concurs Instagram

ACTIVITATS AMB
LA UVIC-UCC

PROMOCIÓ
DE LA SALUT

Jardí Miquel Martí i Pol
És un projecte del grup de recerca
Salut Mental i Innovació Social
(SAMIS) de la UVic-UCC. Va
començar el 2005 amb l’objectiu de
recuperar un espai abandonat i
convertir-lo en un jardí: Una creació
que han estat realitzant conjuntament estudiants de Teràpia Ocupacional, persones usuàries de la
FCMPPO i altres persones amb risc
d’exclusió social. Té com a principals
objectius promocionar el benestar i
la inclusió social dels participants. El
2014, la iniciativa ha rebut el
reconeixement de “Bona praxis
d’intervenció comunitària intercultural, per la UE- Ministeri de
migracions i serveis socials”.

Des del SISO hem realitzat la
iniciativa Flors Saludables, amb
l’objectiu de crear sinèrgies en les
accions de sensibilització que
relitzen diferents insititucions
d’Osona al voltant de la promoció
de la salut i la prevenció de la
malaltia. De moment, s’han realitzat
campanyes al voltant del Dia
Mundial sense fum i del Dia Mundial
de la Salut Mental 2014, amb una
important implicació de la Fundació
CMPPO. A més, les ﬂors que s’han
repartit per transmetre els missatges a la població s’han realitzat al
CET Areté. Aquest projecte també
compta amb la implicació de
l’Agència de Salut Pública de
Catalunya i la UVic-UCC.

Projecte Potencial
Aquest projecte del grup de recerca
Salut Mental i Innovació Social
(SAMIS) consisteix en la creació
d’una campanya antiestigma entre
persones usuàries de la FCMPPO i
estudiants de Teràpia Ocupacional.
Es basa en diferents representacions teatrals, que tenen per
objectiu reduir l’estigma en salut
mental i mostrar el potencial que
tenen les persones amb malaltia
mental. Les diferents sessions s’han
enregistrat per editar els materials
audiovisuals i fer-ne ressò el 2015.
Decoració de Nadal
Des de fa quatre anys, persones
usuàries del Servei de Rehabilitació
de la Fundació CMPPO confeccionen
la decoració nadalenca i engalanen
diferents espais de la universitat de
forma totalment altruista. Els
objectius són que s’impliquin en
activitats per potenciar la seva
participació a la comunitat i facilitar
el seu sentit d'utilitat, entre d’altres.

PRESENTACIÓ
DEL CONCERT
SOLIDARI DE
MARINA ROSSELL
El 2014, el patronat de la Fundació
l’Atlàntida ens ha brindat la possibilitat de poder organitzar un concert
solidari a la sala gran del complex el
primer trimestre de 2015. Després
de buscar diferents propostes es
tanca l’actuació “Marina Rossell
Canta Moustaki”. El 26 de setembre,
en el marc de la presentació dels
espectacles de la nova temporada
del teatre, vam tenir l’oportunitat
d’explicar la tasca de la nostra
entitat i d’anunciar aquest concert
davant d’un públic molt nombrós.

Coneixement
Des de la FCMPPO es potencia la projecció externa dels professionals, afavorint la seva dedicació com a docents en
diferents centres i la realització de xerrades, ponències, estudis de recerca i publicacions. Així mateix, conscients de la
importància que té la formació pràctica per millorar les competències dels joves que s’estan formant i per incrementar
les seves oportunitats d’ocupació, potenciem les pràctiques dels estudiants a la nostra entitat.
Número alumnes en pràctiques 18
Estudis universitaris
13
Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya
Universitat de Girona
Fundació Universitària del Bages
Universitat Oberta de Catalunya
Consorci Hospitalari de Vic
Formació Professional
2
Institut Antoni Pous i Argila
Certiﬁcats de Professionalitat
2
Fundació Mil·lenari
Romeu & Vea
Altres modalitats formatives
1
Ajuntament de Vic - Casa d’ Oﬁcis
Hores de pràctiques

2.682

Ponències
4
Atenció integral a les necessitats d’habitatge a 0sona
Fòrum Salut Mental: Europa 2020
Social cognition impairments in bipolar disorder
XVI world Congress of Psychiatry
Experiències creatives de la FCMPPO
Jornada del Pla Interdepertamental de Salut Pública
(PINSAP) de la Regió Sanitària a la Catalunya Central
Experiència de Treball Interdisciplinar en Logopèdia
Consorci Hospitalari de Vic
Pòsters
2
Anàlisis dels resultats d’un programa d’oci psicosocial
en relació al benestar psicològic, la qualitat de vida i la
funcionalitat de persones afectades de Depressió
Major a la comarca d’Osona
4a. Jornada del pla de salut de Catalunya 2011-2015
“Fem salut, construïm futur”. Sitges
Flors Saludables
4a. Jornada del pla de salut de Catalunya 2011-2015
“Fem salut, construïm futur”. Sitges
Organització Jornades
1
El dany cerebral. Una vivència personal i un abordatge
multidisciplinari
UVic-UCC

Projectes de Recerca
2
Creació i aplicació d’un programa d’oci psicosocial per a
la millora de la funcionalitat i el benestar en persones
amb trastorn depressiu
Programa de doctorat en salut, benestar i qualitat de
vida (UVic-UCC)
Ruben del Rio
Funcionament cognitiu en el Trastorn Bipolar
Tesi doctoral. UAB
Josep Manel Santos
Grups de treball
6
Pla Interdepartamental d’atenció i interacció Social i
Sanitària (PIAISS)
Grup de Cultura del Pla Integral de Salut Mental i
Addiccions
Consell d’Inserció Laboral de Fòrum Salut Mental
Consell de Clubs Socials de Fòrum Salut Mental
Consell d’Habitatge de Fòrum Salut Mental
Grup de Treball sobre programes d’habitatge de la
Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia
Personal ( SISPAP) de la Generalitat de Catalunya
Docència. Nombre d’activitats docents
14
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar. UVic-UCC
Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional
de Terrassa
Màster de Rehabilitació Psicosocial en salut mental.
UAB-Fòrum Salut Mental
Psicopatologia i maneig del pacient psiquiàtric.
CHV-FCMPPO
Curs d’Educació de la veu a docents.
CCOO-Escola Guillem de Montrodon de Vic
Formació i desenvolupament professional
Percentatge de treballadors que
han rebut formació
Inversió d’hores
Total inversió econòmica
Inversió econòmica en hores de formació
dins de jornada laboral
Crèdit boniﬁcat per la FTFE
( 100% del crèdit boniﬁcable)
Inversió econòmica en formació per
professional

2014
84,03%
831,75h
24.369,10€
19.368,11€
5.000,99€
476,23€

Gestió responsable i polítiques de
qualitat
La FCMPPO ha elaborat les seves polítiques en base al compromís de l’empresa amb la satisfacció de les persones
usuàries dels seus serveis i dels seus propis professionals i alhora en base a fomentar la responsabilitat, la transparència, la intimitat, l’ètica i la igualtat d’oportunitats. Així mateix, la implantació i el seguiment de la ISO 9001 ens ajuda a
gestionar i controlar de manera continua la qualitat en tots els processos interns de l’organització.

GESTIÓ RESPONSABLE
Un dels objectius del Pla estratègic 2013-2016 és la
millora de l’eﬁciència operativa en la gestió medioambiental. Per assolir aquest objectiu, el 2014 hem realitzat
les següents accions:

ISO 9001:2008
L’any 2014, totes les àrees de la FCMPPO – Àrea de
Rehabilitació Comunitària, Àrea d’Habitatge, Àrea
d’Inserció Laboral i Àrea de Logopèdia– s’han tornat a
certiﬁcar conforme la norma ISO 9001:2008. L’auditoria
ha estat realitzada per l’empresa Det Norske Veritas.

Protocol d’estalvi energètic
Amb el suport de l’Agència Local d’Energia d’Osona s’ha
elaborat un pla d’eﬁciència energètica que implica canvis
en els hàbits de consum i la substitució de la il·luminació
per sistemes més sostenibles i la millora d’instal·lacions
de la Llar Residència de Manlleu. Aquestes mesures han
representat un estalvi energètic d’un 11% respecte al
2013.
Productes ecològics a la cuina de la Llar Residència
Amb l’objectiu de potenciar les aliances amb altres
entitats socials, s’ha canviat el proveïdor de cuina de la
Llar Residència de Manlleu. Des de l’abril, l’empresa
SAMBUCUS n’ha assumit la gestió. Es tracta d’una
empresa osonenca d’iniciativa social que dona oportunitats d’ocupació a persones amb risc d’exclusió social i
que aporta a la cuina els productes directes dels seus
horts d’elaboració ecològica.

POLÍTIQUES DE QUALITAT
SATISFACCIÓ
Com cada any, hem seguit valorant el grau de satisfacció
de les persones ateses en els diferents recursos i de les
seves famílies a través de les escales de satisfacció
administrades de manera anònima.
Les puntuacions que presentem són els resultats de les
escales valorades de 0 a 10.
PERSONES
FAMILIARS
ATESES

SRC

7,63

8,58

CLUB SOCIAL

8,19

8,58

CD CADO

8,49

8,58

LLAR RESIDÈNCIA

8,00

8,73

LLAR AMB SUPORT

8,93

8,70

PSALL

8,26

8,75

SADE

8,26

8,75

PRELABORAL

8,90

8,90

INSERCIÓ LABORAL

8,80

-

LOGOPÈDIA

8,93

8,28

PLA IGUALTAT
El 2014 s’ha realitzat la valoració de les accions dissenyades per assolir les línies estratègiques del període 2010
-2013 del Pla d’Igualtat de l’entitat i el tancament
d’aquest període. Així mateix, s’han establert les línies
estratègiques i accions per el període 2014-2016, així
com el quadre de comandament amb els indicadors clau
per al seu seguiment i anàlisi.
ÈTICA
En coherència amb la nostra missió i amb la introducció
de nous paradigmes i metodologies de treball (qualitat
de vida, autodeterminació, planiﬁcació centrada en la
persona...) l’abordatge de l’ètica s’ha convertit en una de
les prioritats de la nostra entitat. Per aquest motiu, s’ha
desenvolupat el Codi Ètic amb la participació de tots els
professionals, el qual ha estat aprovat pel Patronat el 10
de març de 2014. A més a més, aquest any s’han anat
desenvolupant les bases del què serà L’Espai de Reﬂexió
Ètica en Serveis d’Intervenció Social (ERESS) de la
FCMPPO, com a òrgan dinamitzador de tot el projecte
d’ètica.
PROTECCIÓ DE DADES
El compliment de la Llei de Protecció de Dades de
Caràcter Personal permet garantir a la FCMPPO el
tractament correcte de les dades i el manteniment de la
conﬁança dels seus usuaris i usuàries. L’entitat està
adscrita al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals
(UCH), fet que li permet l’aplicació concreta de la llei
considerant les especiﬁcitats de l’activitat que porta a
terme. El 2014, Faura Casas ha auditat l’entitat en
matèria de protecció de dades.

Projecció social
Un dels objectius de la nostra entitat és donar a conèixer a la població els serveis, projectes i activitats de la fundació,
però també sensibilitzar sobre la salut mental i lluitar així contra l’estigma que encara existeix envers els problemes de
salut mental. Per això informem periòdicament a través de tots els canals de comunicació possibles sobre aquesta
temàtica: pàgines web, xarxes socials, mitjans de comunicació, newsletters, etc.

Presentant els productes d’Areté al Programa Divendres de TV3
COMUNICACIÓ
68
49
32
3
14
1
4
2
12
12
300
38
366
46
31
76
64
320
132
223
21

Notiﬁcacions als professionals via correu electrònic
Notiﬁcacions al Patronat via correu electrònic
Notiﬁcacions a la Base de Dades via correu electrònic
Notiﬁcacions a la Base de Dades via correu postal
Notes de premsa
Articles opinió de professionals a la premsa
Demanda d’entrevistes i reportatges per part dels mitjans
Publicitat a El 9 Nou (Logopèdia) / insercions per setmana
Notícies publicades a la web de FCMPPO
Notícies publicades a la web de Parelles Artístiques
Actualitzacions del Facebook Osona Salut Mental
Actualitzacions del Facebook Parelles Artístiques
Persones agregades al Facebook Osona Salut Mental
Persones agregades al Facebook Parelles Artístiques
Actualitzacions al Twitter FCMPPO
Nous seguidors al Twitter FCMPPO
Reproduccions del vídeo a YOUTUBE de Parelles Artístiques
Reproduccions dels vídeos a YOUTUBE dels serveis de la FCMPPO
Reproduccions del vídeo a YOUTUBE de la FCMPPO a Xeisor
Reproduccions del vídeo a YOUTUBE de totes les entitats Xeisor
Nous materials de comunicació FCMPPO

116

Impactes en mitjans de comunicació: 116

Segons tipologia de mitjans
46
36
10
7
17

Digitals
Webs i blogs
Ràdio
TV
Premsa escrita

Recursos humans
La FCMPPO considera els professionals l'actiu més preuat per seguir
millorant en un entorn canviant i global com l'actual. Per aquest motiu,
s'aposta per una política de formació basada en l’aprenentatge continu,
per desenvolupar accions que permtin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral i que, alhora, ajudin a ﬁdelitzar a les persones en el
projecte.

PLANTILLA DE PERSONAL a 31 de desembre
Plantilla Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
Plantilla Areté

2014
56
20

Gestió de Persones Fundació CMPPO a 31 de desembre
Plantilla Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
Personal mitjançant relació laboral de caràcter ordinari
Personal mitjançant contracte de compra de servei al CHV
Personal autònom
Plantilla de personal equivalent a jornada completa
Personal mitjançant relació laboral de caràcter ordinari
Personal mitjançant contracte de compra de servei al CHV
Personal autònom

2014
56
51
2
3
44,40
42,32
1,23
0,85
2014

Distribució de personal a 31 de desembre de
Gènere

Persones

Dones
Homes
Total

Persones equivalents a jornada completa

42
14
56

Categoria Professional

33,38
11,02
44,40
Persones Persones equivalents
a jornada completa

Gerent
Tècnics Superiors
Tècnics Mitjans
Monitors/es
Of. Administratius/ves
Aux. Administratiu/va
Mestre Taller
Total
Índex Absentisme Laboral
Permisos Legals
Maternitat/Paternitat
Incapacitat Temporal

1
7
21
21
4
1
1
56

1
5,38
15,77
18,01
3,06
0,18
1
44,40

% persones equivalents
a jornada completa

2,25%
12,12%
35,51%
40,57%
6,89%
0,41%
2,25%
100%

1,28%
2,05%
2,65%

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral
Professionals que han gaudit d’horaris ﬂexibles
per atendre ﬁlls/es
Professionals que han gaudit d’horaris ﬂexibles
per altres motius de conciliació
Reducció de jornada amb la consegüent reducció
de salari per tenir cura d’un ﬁll/a ﬁns que compleixi 12 anys

6%
2%
12%

Dades econòmiques
Els comptes anuals de l’exercici 2014 han estat auditats per l’empresa Busquet – Economistes Auditors, S.L. Això
permet a la nostra entitat oferir la màxima transparència en la gestió econòmica i consolidar la solvència ﬁnancera
necessària per continuar prestant serveis de qualitat.

PRESSUPOST TOTAL
2.500.000

2.446.425,98

2.450.000
2.400.000

2.382.286,33

2.350.000
2.300.000
2.250.000

2.453.504,36

2.421.020.57

2.253.692,59

2.200.000
2.150.000
2010

2011

2012

2013

2014

INGRESSOS
2012

2013

2014

5,17%. 4,54%.
1,30%.
1,67%.
0,72%.

5,81%. 4,04%.
0,79%.
1,91%.
1,03%.

5,93%. 3,68%.
1,85%.
1,88%.
1,67%.

10,49%

45,44%

11,07%

30,62%

30,48%

DESPESES
2012
1,17%. 5,17%.
13,73%.

44,86%

10,28%.

69,65%

11,71%

43,77%

29,51%

2013

2014

0,57%. 2,74%.

0,45%. 4,95%.

14,34%.

10,31%.

72,05%

13,83%.

9,58%.

Benestar Social i Família
Servei Català de la
Salut/Departament de Salut
Aportació Usuaris
Consell Comarcal
Diputació de Barcelona
Ajuntaments
Departament d’Empresa
i Ocupació
Altres ingressos

Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionament
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortització de l’immobilitzat

71,18%

Localitzacions
SERVEIS CENTRALS
Carrer Sant Miquel Xic, 1
08500 Vic
93 889 50 59
cmppo@cmppo.cat
www.cmppo.cat

CLUB SOCIAL EL PEDRÍS
Carrer Sant Pere, 9
08500 Vic
93 883 30 03
clubsocial@cmppo.cat

SERVEI D’ATENCIÓ A LA LLAR
Carrer Sant Miquel Xic, 1
08500 Vic
93 889 50 59
sall@cmppo.cat

SERVEI DE LOGOPÈDIA I PSICOLOGIA
Carrer Sant Miquel Xic, 1
08500 Vic
93 889 50 59
logopedia@cmppo.cat

CD CADO
Carrer Sant Pere, 6
08500 Vic
93 889 46 00
cado@cmppo.cat

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL
Carrer Sant Pere, 4
08500 Vic
93 889 46 00
treball@cmppo.cat

SERVEI REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA
EN SALUT MENTAL (SRC)
Carrer Sant Pere, 9
08500 Vic
93 883 30 03
srcsm@cmppo.cat

LLAR RESIDÈNCIA DE MANLLEU
Av. Pirineus, 9
08560 Manlleu
93 851 52 50
residencia@cmppo.cat

ARETÉ
Carrer Sant Miquel Xic, 1
08500 Vic
93 889 50 59
arete@fundacioarete.cat
www.fundacioarete.cat

Carrer Sant Miquel Xic, 1
08500 Vic
93 889 50 59
cmppo@cmppo.cat
www.cmppo.cat

