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La memòria anual que tinc el plaer de presentar, recull
els aspectes més importants de la Fundació CMPPO
de l’any 2015, explica els objectius assistencials
aconseguits i fa una mirada als esdeveniments més
destacats. Així mateix, fa èmfasi en la gestió ètica i del
coneixement, i és el compromís de l’entitat amb els
professionals i amb la societat.

També estem orgullosos d’afirmar que hem complert
amb escreix els objectius assistencials marcats. El
2015 ha estat un any de major compromís amb les
activitats que es desenvolupen de forma transversal a
l’entitat, sobretot les que tenen a veure amb la millora
dels hàbits de vida saludable i de participació
comunitària.

L’any va començar amb l’acte simbòlic de col·locació
de la primera pedra del nou edifici de l’entitat, un
esdeveniment que ens omplia d’orgull, perquè fèiem
públic i començàvem a visualitzar un projecte cabdal
per l’entitat en el qual hem dedicat molts anys de
treball. En el marc de l’acte també vam explicar el
model d’atenció que estem consolidant i que ha
marcat la direcció de la tasca dels diferents serveis el
darrer any: treballar cada vegada de forma més
transversal, integrada i integral per atendre millor i de
forma més eficient a les persones.

Destacar que hem iniciat dos nous programes
assistencials. Per una banda, el programa Respir, que
ofereix la possibilitat a persones amb problemes de
salut mental de participar de sortides d’un o mes dies
alleugerint així la tasca cuidadora de les seves famílies.
I el programa Pilot Joves en acció, adreçat a joves
d’entre 16 i 25 anys en els inicis de la malaltia.

Les obres van començar el mes de febrer i s’han
desenvolupat a bon ritme. Durant l’any hem explicat el
projecte i hem realitzat visites guiades amb diferents
grups d’interès.
A banda del nou edifici, hem començat les obres de
remodelació del nou Espai Estivill Camps de Torelló,
una casa particular del municipi que convertirem en un
espai de rehabilitació i en una llar per a persones amb
problemes de salut mental. Aquest projecte ha estat
possible gràcies a l’Ajuntament de Torelló, que ens va
fer la cessió de l’immoble.

Així mateix, hem continuat consolidant i treballant en
nous projectes de lluita contra l’estigma, com el de
Parelles Culinàries, i hem establert coordinacions amb
noves entitats per sumar esforços en aquesta direcció.
El 2016 continuarem avançant amb els objectius fixats
al Pla estratègic 2013-2016, potenciant el
desenvolupament de les capacitats i el talent dels
professionals, consolidant el model d’atenció
transversal de l’entitat, desenvolupant accions de
promoció i prevenció de la salut mental i de lluita
contra l’estigma, consolidant i creant noves aliances i
posant en marxa els nous equipaments de l’entitat.
No podem oblidar que tota aquesta tasca la fem
gràcies a la confiança que ens dipositen els diferents
departaments de la Generalitat, la Diputació de
Barcelona i la resta d’organismes amb els quals
treballem.

Mercè Generó i Prat
Gerent Fundació Centre
Mèdic Psicopedagògic
d’Osona
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LA FUNDACIÓ
La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic és una entitat sense ànim de lucre amb 38 anys de trajectòria que
integra tots els recursos comunitaris de la comarca d’Osona adreçats a l’atenció de les necesitats de
rehabilitació, habitatge, treball i oci de persones amb problemes de salut mental i drogodependències i els
serveis de logopèdia i psicologia.

MISSIÓ, VISIÓ
I VALORS

ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

PLA ESTRATÈGIC
2013 - 2016

Missió
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.

Composició de Patronat a
desembre de 2015

El 2015 hem seguit
desenvolupant el Pla Estratègic
2013-2016, el qual té fixades 7
línies estratègiques:

Visió
Ser l’entitat referent en salut
mental, addiccions i logopèdia
en l’àmbit comunitari a la
comarca d’Osona.
Valors
- Compromís i sensibilitat amb
les persones i la comunitat
- Professionalitat en l’atenció
- Treball en equip
- Ètica i transparència
- Responsabilitat i sostenibilitat
en la gestió

Joan Roca Tió. President

Representant del Consell Comarcal
d’Osona

Joaquim Vivas Llorens. Vicepresident
Membre fundador del CMPPO

Jacint Codina Pujols. Vocal
Patró vitalici

1.- Projectar una marca
corporativa sòlida

Maria del Mar Cuxart Ainaud. Vocal

2.- Consolidar i promoure la
creació de xarxes i aliances amb
els diferents grups d'interès

Gràcia Ferrer Codinachs. Secretària

3.- Potenciar l'equip humà

Dolors Collell Surinyach. Vocal

Representant de l’Ajuntament de Manlleu
Representant de l’Ajuntament de Tona
Representant de l’Ajuntament de Vic

Carme Francolí Casas. Vocal

Representant de l’Ajuntament de Torelló
Antoni Ramírez Juvany. Vocal
Representant de l’Associació Sant
Tomàs

Jordi Sarrió Bernal. Vocal

Representant dels professionals de la
FCMPPO

Antoni Serrat Climent. Vocal

Representant de Càritas Diocesana

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

Reunió del Patronat el 7
de setembre de 2015.
D’esquerra a dreta:
Francolí, Ferrer, Generó,
Roca, Vivas, Serrat,
Cuxart i Collell.

4.- Noves línies d'intervenció,
activitat i servei
5.- Millorar les instal·lacions i
equipaments
6.- Garantir la qualitat
assistencial centrada en la
persona
7.- Millorar l'eficàcia operativa
en la gestió
D’aquestes 7 línies
estratègiques, vam fixar 25
objectius per l’any 2015, amb 55
accions.
El grau d’assoliment
d’aquestes accions han estat:
-Accions assolides: 31 (57%)
-Accions en procés: 21 (38%)
-Accions no iniciades: 3 (5%)

ORGANIGRAMA
PATRONAT
GERÈNCIA
SALUT MENTAL
ÀREA
REHABILITACIÓ
- SRC Osona
- Centre de dia CADO
- Club Social El Pedrís

LOGÒPEDIA I PSICOLOGIA

ÀREA
HABITATGE

ÀREA
LABORAL

Serveis d’Atenció
a la Llar
- Suport Autonomia
Pròpia Llar
- SADE Salut Mental

- Servei Prelaboral
- Serveis d’Inserció
Laboral
- CET Areté

Serveis Residencials
- Llars amb suport
- Llar Residència de
Manlleu

ADMINISTRACIÓ
RRHH
COMUNICACIÓ
GESTIÓ ECONÒMICA

- Servei de diàgnostic i rehabilitació
- Servei rehabilitació en el
marc escolar
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TREBALL C0L·LABORATIU
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 d’OTL’s de la Diputació de Barcelona
- Coordinadora Catalana de Fundacions

PARTICIPEM AMB
- 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, Oficina Tècnica Laboral
- 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- OTL i SADE
- UVIC-UCC- Docència, investigació, transferència
de coneixement. Voluntariat. Cooperació educativa
per col·laborar en la formació d’estudiants.
Pràctiques externes curriculars. Doctorats
industrials.
- CHV- Programa integral d’atenció en salut mental
- Hospital de la Santa Creu de Vic- Servei de
Logopèdia a persones ingressades
- Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya- Treballs en Benefici de la Comunitat
- CHV-Hospital Sant Jaume de Manlleu- Servei de
Logopèdia a persones ingressades
- Espai VIT- Utilització espai per formació i

FOTO
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assessorament tecnològic
- Escola d’Art i Superior de Disseny de VicPromoure activitats culturals i promoció de la salut
mental
- BBVA-Fundació Antiga Caixa Manlleu- Projecte
Parelles Artístiques
- Obra Social “LA CAIXA”- Projecte BioArtCafè
- Osona Cuina- Projecte Parelles Culinàries
- Fundació UE Vic- Activitats esportives
- Departament d’Ensenyament de la GeneralitatProjecte de Servei Comunitari
- Fundació Mil·lenari- Contraprestacions
- Obertament- Accions contra l’estigma en salut
mental

ACORDS DE COL·LABORACIÓ
-

Cineclub Vic
Biblioteques d’Osona
Fòrum de Debats
Càritas de Torelló
Residència Cals Avis de Torelló
Hípica Mas Batlló
Centre Cívic Frederica Montseny de Manlleu
Centre Cívic Can Pau Raba de Vic
Centre Cívic Santa Anna de Vic
Associació Joguines Sense Fronteres
Associació Tupí
Saits Residència
Col·lectiu La Solitària de Manlleu
Museu de l’Art de la Pell de Vic
Col·lectiu Deriva Mussol
Escola municipal Els Colors de Manlleu
Escola municipal Els Picarols de Manlleu

XARXA PARELLES ARTÍSTIQUES
-

Serveis de Salut Mental del Tarragonès
Serveis de Salut Mental del Bages
Serveis de Salut Mental del Berguedà
Serveis de Salut Mental del Vallès Oriental

LES XIFRES 2015

82
584
34
617
47
25

Professionals

1

Doctorand

Persones ateses

7

Persones voluntàries

Persones tutelades

8

Persones al programa de Treballs
en Benefici de la Comunitat

Salut mental i adiccions

Persones ateses

285

Persones inserides
al mercat laboral

2.564.730,70€

Logopèdia

Ingressos

Alumnes de pràctiques

Persones ateses i professionals

Mapa de persones ateses i
professionals per municipi
de residència

Alpens
1/1
Sant Agustí
de Lluçanès
Lluçà

Impactes en mitjans de comunicació

26 notes de premsa

Sant Boi
de Lluçanès
3
Perafita
Sant Martí
d’Albars

Prats de
Lluçanès
Olost
14
10 / 1

Oristà
3

OSONA
1.201 persones
80 professionals

Santa Maria
de Besora

Sora

Montesquiu
8/0

Sant Quirze
de Besora
13 / 2
Orís

Sant Hipòlit
de Voltregà
19 / 1 Santa Cecília
de Voltregà
Sant
Bartomeu
del Grau
14 / 1

Vidrà
1
Sant Pere de Torelló
17 / 1

Sant Vicenç de Torelló
15

Sobremunt
Les Masies
de Voltregà
16 / 2

L’Esquirol
12 / 1

Torelló
127 / 4

RupitPruit
Tavertet 1

Manlleu
146 / 14
Roda de Ter
31 / 2

Les Masies de Roda
12
Tavèrnoles
1

Gurb
13
Vic
425 / 28

Santa Eulàlia
de Riuprimer
5
Malla
2
Muntanyola
4/1

FORA D’OSONA
37 persones
3 professionals

Vilanova
Sau
Folgueroles de
1
19 / 1
Sant Julià de
Calldetenes
Vilatorta
19
17 / 3

Tona
52 / 4
Collsuspina
1/1
Balenyà
28 / 1

Santa Eugènia
de Berga
18 / 1

Sant Sadurní
d’Osormort

Taradell
47 / 7
Seva
17

Espinelves

Viladrau
4/0
El Brull
9/1

Centelles
37 / 1
Sant Martí
de Centelles
4/0
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Logopèdia i psicologia

617 persones

333

284

A l’àrea de
Logopèdia i
psicologia s’han
realitzat 6.801
sessions de
rehabilitació, 629
de les quals en
escoles de la
comarca d’Osona

Llar Residència de Manlleu

9 persones

3

6

Programa de Suport a
l’Autonomia a la Pròpia Llar
PSALL

45 persones

21

24

Servei d’Atenció Domiciliària
Especialitzada en salut mental
SADE

65

29

88 persones

16

Llars amb suport

94 persones

Centre de Dia CADO

34 persones

18

Servei de Rehabilitació
Comunitària SRC

65

43 persones
han pogut
desenvolupar
el seu projecte
de vida a la llar
residència de
Manlleu i a les
3 llars amb
suport de
l’entitat
64 persones
han pogut
seguir vivint a
casa seva amb
suport
professional
74,3% s’han
vinculat a
activitats
comunitàries

38

Club Social El Pedrís

103 persones

66
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Hem impulsat el programa pilot Joves en Acció
adreçat a joves de 16 a 25 anys en els inicis del
trastorn
Hem iniciat el Programa Respir, oferint sortides a
les persones usuàries i alleugerint la tasca cuidadora de les seves famílies
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El 75,2% s’han
vinculat a la
comunitat, amb
activitats laborals,
formatives, de
voluntariat i/o d’oci

22

Servei Prelaboral d’Osona SPL

40 persones

154 persones han
seguit un itinerari
formatiu,
prelaboral o
d’inserció laboral
32

8

Servei d’Insercció Laboral SIL

154 persones

19 persones

12

Els serveis de
l’àrea de
rehabilitació
comunitària han
atès a 225
persones

47 persones han
finalitzat l’itinerari
amb una inserció
laboral
Hem realitzat
prospecció en 16
noves empreses

94

60

ARETÉ: ECONOMIA SOCIAL
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

PATRONAT

Areté dóna feina a 21 persones, 11 dones i
10 homes.
Del total de professionals, 14 tenen
certificat de disminució derivada de
malaltia mental.

FINS A NOVEMBRE
Jordi Serra
Representant del Consell Comarcal d’Osona
Lluis Verdaguer, Èric Vila, Anna Magem
Representants Mancomunitat La Plana
Mercè Generó, Miquel Riera, Joaquim Vivas
Representants FCMPPO
Ramon Viñas
Representant AFMMO
Gaspar Caballero de Segovia

NOU PATRONAT.
CONSTITUCIÓ 18 DE NOVEMBRE

Nou patronat constituït el 18 de novembre de 2015

Joan Carles Rodríguez
Representant del Consell Comarcal d’Osona
Lluís Verdaguer, Carles Baronet, Ramon Llorà
Representants Mancomunitat La Plana
Mercè Generó, Miquel Riera, Joaquim Vivas
Representants FCMPPO
Ramon Viñas
Representant AFMMO
Gaspar Caballero de Segovia

FUSTERIA
El 2015 hem absorbit una empresa
especialitzada en fabricació de portes de
fusta que havia de tancar per manca de
relleu generacional. D’aquesta manera,
hem diversificat encara més els nostres
serveis. També ens han fet encàrrecs
especials com les casetes d’informació o
taulells per a fires.

SERVEI DE REPARTIMENT
Destacar la consolidació del Servei de
Repartiment de publicitat i bustiada i
l’augment de clients, tant empreses
com entitats i institucions. En total
hem donat servei a 23 empreses i 37
entitats/institucions.
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PROJECCIÓ EXTERNA
El 2015 ens hem centrat en les fires on
tenim més visibilitat i oportunitat de fer
negoci. La més important és el Mercat
del Ram.
Abril 11-12-13
Mercat del Ram de Vic
Octubre 4 -5
Fira de Medi Ambient de Tàrrega

Artur Mas va visitar l’estand d’Areté al Mercat del Ram 2015

D’altra banda, el 28 d’abril vam portar un galliner d'Areté al
programa Els matins de TV3. Parlaven de l'opció de tenir un
corral a casa per tenir ous frescos i de qualitat i ens van
convidar per presentar el nostre galliner urbà com una de les
millors opcions per tenir gallines.

VOLUNTARIAT
Durant el 2015, una persona ha fet tasques de voluntariat al
CET Areté, concretament a l’àrea de fusteria.

CONVENIS
Areté va ser una de les entitats beneficiades en la
convocatòria 2015 de projectes d’inserció laboral de l’Obra
Social “la Caixa”. Concretament, el centre va rebre 25.460
euros per formar i crear nous llocs de treball per a persones
amb problemes de salut mental. L’acord es va signar el 13
d’octubre.

JORNADES
Areté va ser una de les empreses escollides per participar al
Business With Social Value (BWSV), el 2 de desembre, al
Palau de Congressos de Catalunya. En el marc de l’acte,
cada empresa va oferir la seva cartera comercial amb
l’objectiu de generar noves oportunitats de negoci amb
valor social.
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NOUS EQUIPAMENTS
EDIFICI DE LA FUNDACIÓ CMPPO
El 2015 ha estat un any marcat per les obres del nou edifici de la Fundació, que es van iniciar el mes de gener amb la
previsió de poder obrir l’equipament a partir del mes de setembre de 2016. El nou edifici, ubicat en uns terrenys de 2.239,7
m2 cedits per l’Ajuntament de Vic, al carrer Josep Maria Selva número 2, aplegarà en un sol espai els actuals 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.
A finals del 2015 ja s’havia construït la coberta de l’edifici, començàvem a distribuir els espais interiors i els treballs de
façana.
El nou edifici permetrà consolidar el model d’atenció integral de la Fundació, que segueix la línea del Pla Director de Salut
Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya.

ESPAI ESTIVILL I CAMPS
L’agost de 2015 van començar les obres de l’Espai Estivill Camps de Torelló, una vivenda particular del municipi que hem
reformat per convertir-la en un recurs adreçat a persones amb problemes de salut mental i addiccions que visquin al
municipi o a la Vall del Ges.
L’ajuntament de Torelló va rebre la donació d’aquest immoble arran de la disposició testamentària del veí Ramon Estivill i,
posteriorment, el consistori la va cedir a la FCMPPO amb l’objectiu que esdevingués un recurs social com era la voluntat del
senyor Estivill.
Es tracta d’una intervenció innovadora, integral i que es coordina amb els agents implicats del territori per apropar els
recursos a la ciutadania.
L’immoble cedit és una casa unifamiliar amb espais annexes situat al barri de Montserrat de Torelló. Les obres han consistit
en transformar l’espai annex en un espai de dia (servei de rehabilitació i d’oci) mentre que s’ha reformat la resta de
l’habitatge per convertir-lo en una llar amb suport amb 4 places.
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UN REPÀS AL 2015
PRIMERA PEDRA AL NOU EDIFICI DE LA FUNDACIÓ
El 30 de gener es va dur a terme la col·locació simbòlica de la primera pedra del nou edifici de la Fundació. L’acte va ser
presidit pel conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, i va comptar amb els parlaments de l’alcalde de Vic,
Josep Maria Vila d’Abadal, del President de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, de la secretària d’Inclusió Social i
Promoció de l’Autonomia del Departament de Benestar Social i Família, Carmela Fortuny i del president de la FCMPPO,
Joan Roca. També hi va assistir una nodrida representació d’alcaldes de la comarca.
El conseller va posar d’exemple el model de salut mental d'Osona assegurant que “és un referent a nivell de país i no només
beneficia localment, sinó que soluciona problemes globals".
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CONCERT SOLIDARI “MARINA ROSSELL.
TRIBUT A MOUSTAKI”
El 7 de febrer, l’Atlàntida de Vic va acollir el concert solidari
“Marina Rossell. Tribut a Moustaki”, a benefici del nou edifici
de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona. Va
ser una actuació plena de moments emotius, que també va
comptar amb una peça cantada a duet amb l’osonenca
Joana Serrat. Es van esgotar les 800 localitats que es van
posar a la venda.

JORNADA D’ART I BENESTAR AMB
EXPERIÈNCIES D’ARREU DE CATALUNYA
La FCMPPO va organitzar el 5 de març les Jornades d’Art i
Benestar en el marc del projecte Parelles Artístiques, on es
van presentar experiències de diferents col·lectius, entitats i
artistes de Catalunya al Museu de l’Art de la Pell de Vic i a la
UVic-UCC. Les van seguir més de 50 persones i van ser molt
enriquidores.
Alguns dels conceptes clau de la jornada van ser: compartir,
transformació, autoconfiança, autoestima, identitat, lluita
contra l’estigma, canviar de rol...

PRESENTEM L’ESPAI ESTIVILL CAMPS A
LA CONSELLERA NEUS MUNTÉ
L’alcalde de Torelló, Santi Vivet, i la gerent de la Fundació,
Mercè Generó, van presentar el 17 d’abril a la consellera de
Benestar Social i Família, Neus Munté, l’Espai Estivill Camps
de Torelló. Munté va destacar la importància de projectes com
aquest que contribueixen a l’equilibri territorial: “L’Espai Estivill
Camps facilitarà que les persones que ho necessiten rebin
l’atenció adequada en el seu municipi de residència o a ben
pocs quilòmetres”.

RECONEIXEMENT COMARCAL
Mercè Generó va ser una de les cinc finalistes del Premi
Osonenc de l’any que atorga El 9 Nou. En l’acte, celebrat a
Can Costa i Font de Taradell el 10 de juny, Generó va explicar
la tasca de la fundació, remarcant la feina dels professionals
de l'entitat i de les organitzacions amb les quals treballem en
xarxa i va agrair a totes les persones que li van dipositar la
confiança amb els seus vots.

IMPULSEM LA JORNADA D’ATENCIÓ
INTEGRADA EN SALUT MENTAL A LA
CATALUNYA CENTRAL
La FCMPPO va ser una de les entitats organitzadores de la
“Jornada d’atenció integrada en salut mental: Aprendre
compartint experiències”, que es va celebrar el 18 de juny al
Món Sant Benet (Sant Fruitós del Bages). La FCMPPO hi va
presentar els primers resultats de l’Equip de Valoració
d’Habitatge en Salut Mental a Osona (l’EVHOSMO) i l’experiència del Servei d’Atenció Especialitzat en Salut Mental a
Osona (SADE).
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OBRIM LA LLAR RESIDÈNCIA
A LA COMUNITAT
L’associació de veïns del barri de l’Erm de
Manlleu va proposar que el 2015, el pregó
de les festes del barri es portés a terme a
la Llar Residència. A càrrec del manlleuenc
Joaquim Vivas, el pregó es va celebrar l’11
de juny i també va comptar amb una
actuació musical. El mateix dia, la llar va
obrir les portes als infants de les escoles
bressol del municipi per celebrar la Festa
de la Primavera, jornada que va comptar
amb la representació de la rondalla El
Serpent de Manlleu a càrrec d’alguns
residents i en un circuit de jocs de
psicomotricitat per als infants.

CELEBREM 10 ANYS DE LA
LLAR RESIDÈNCIA DE
MANLLEU
La vicepresidenta del Govern i consellera
de Benestar Social i Família, Neus Munté,
va presidir el dissabte 3 d’octubre la
celebració del 10è aniversari de la Llar
Residència de Manlleu, un equipament de
la Generalitat que gestiona la Fundació
des de la seva obertura el 2005. “La
vostra trajectòria demostra que sou una
entitat summament activa, amb unes
capacitats més que demostrades per tirar
endavant malgrat les dificultats i amb un
projecte sòlid darrere”, va dir Munté. L’acte
va ser molt emotiu i va comptar amb la
participació de diferents entitats
manlleuenques.

CONTINUEM SUMANT
PARELLES ARTÍSTIQUES
A l’edició 2014-2015 hi van participar cinc
territoris (Tarragonès, Bages, Berguedà,
Vallès Oriental i Osona) amb 136 artistes
que van crear 65 obres. Des d’Osona, es
van impulsar tres exposicions:
- Presentació de la novena edició i
exposició col·lectiva de les obres de les
cinc comarques (febrer i març) al
Museu de l’Art de la Pell de Vic
- Exposició conjunta d’obres d’Osona i el
Berguedà (abril-maig), a la sala Casino de
Berga
- Exposició individual (juny) a la sala Can
Patalarga de Manlleu
El projecte compta amb el suport de
Fundació Antiga Caixa de Manlleu i Grup
BBVA.
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MÉS ACTIVITATS AL VOLTANT DEL DIA
MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL
Les activitats anuals del Dia Mundial de la Salut Mental,
coordinades per la FCMPPO amb la col·laboració d’AFMMO,
UVic-UCC i CHV, van comptar el 2015 amb la participació de
Fòrum de Debats, Cine Club Vic, Díxit Vic-CESS, Associació
Osona en dansa i Biblioteques d’Osona. Es van realitzar 9 actes
que van comptar amb un públic de 1.296 persones
- 6 octubre. Cine Club Vic. “La Herida”
- 16 octubre. Fòrum de Debats. Conferència “L’estigma ,
autoestigma i empoderament en salut mental. Parlem de Salut
Mental en primera persona”
- 20 octubre. Díxit Vic. Conferència “Conductes de risc a
l’adolescència”
- 29 octubre. Trobada de Clubs de Lectura: “La Terapeuta”
amb Gaspar Hernàndez
- Del 3 al 23 d’octubre. Hora del conte a les biblioteques
d’Osona
- De l‘1 al 31 d’octubre. Concurs a instagram. Societat
hiperconnectada i salut mental
- De l’1 al 31 octubre. Exposició llibres salut mental a les
biblioteques d’Osona
- 7 novembre. Festival Dansem per la salut mental

DE LES TELES ALS FOGONS:
PARELLES CULINÀRIES
El 2015 vam iniciar el projecte Parelles Culinàries. Seguint la
metodologia i els objectius de Parelles Artístiques, cuiners de
diferents restaurants d’Osona Cuina van realitzar un plat a
quatre mans amb persones usuàries dels serveis de salut
mental. Els plats resultants van estar entre el 18 de novembre i
el 20 de desembre a la carta de cada un dels restaurants
participants: Ca l’U (Vic), D.O, (Vic), Torres Petit (Manlleu), La
Ferreria (Tona), L’Arka (Sta. Eugènia de Berga), El Barecu (Vic),
Escola d’Hostaleria d’Osona (Tona), Ca l’Ignasi (Cantonigròs),
Cal Jutge (Orís) i l’Antiga Fonda (Vic). Gràcies a la iniciativa vam
fer arribar un missatge més positiu de la salut mental al sector
de la restauració d’Osona i als clients i professionals d’Osona
Cuina i de l’Escola d’Hostaleria d’Osona.

PARTICIPEM A LA CAMPANYA
FLORS SALUDABLES
Juntament amb totes les entitats que formen part de SISO, vam
continuar amb la campanya "Flors saludables” amb l’objectiu de
conscienciar els ciutadans perquè millorin l’estil de vida i tinguin
més bona salut. La campanya es fa a través d’unes grans flors
de fusta confeccionades al CET Areté, que es pengen a les
sales d'espera dels centres de salut d’Osona. En les flors es
combinen dos llenguatges, el visual, una flor sana i una
emmalaltida, i l'escrit, que exposa les raons per cuidar la salut i
estar sa.
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CONEIXEMENT
FORMACIÓ
Percentatge de professionals que
han rebut formació
Inversió d’hores
Total inversió econòmica
- Inversió econòmica en hores de
formació dins de jornada laboral
Inversió econòmica en formació
per professional

PUBLICACIONS
86,17%
458,25h
13.877,40€

Creación y aplicación de un programa de ocio psicosocial
para la mejora de la funcionalidad y el bienestar en persona
con trastorno depresivo (Revista de investigación
Rehabilitación psicosocial”, vol. 12 núm. Ruben del Rio

12.249,15€

PROJECTES DE RECERCA

256,18€

DOCÈNCIA
Número d’activitats docents
12
Facultat de Ciències de la Salut i Benestar
Grau Infermeria / Atenció a les drogodependències /
Teràpia Ocupacional en el procés de rehabilitació
del malalt mental
UAB - Fòrum Salut Mental
Màster de Rehabilitació Psicosocial
CHV - FCMPPO
Psicopatologia i maneig del pacient psiquiàtric
Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional
de Terrassa
Educació en drogodependències
IES Antoni Pous i Argila de Manlleu
Psicopatologia Bàsica
CHV
Residència de Psiquiatria RIII
Creacció
Speed Dating
Escola Pública Emili Teixidor
Educació Vocal

JORNADES ORGANITZADES I
COORGANITZADES
Jornada d’Art i Benestar a Vic
I Jornada d’Atenció Integrada en Salut Mental: Aprendre
compartint experiències. Món Sant Benet.

PONÈNCIES

Creació i aplicació d’un programa d’oci psicosocial per la
millora de la funcionalitat i benestar en persones amb
trastorn depressiu (Programa de doctorat en salut,
benestar i qualitat de vida (UVic-UCC) Ruben del Rio

GRUPS DE TREBALL
Consell d’Habitatge de Fòrum Salut Mental
Pla Interdepartamental d’atenció i interacció social i
sanitària (PIAISS)
Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials FCMPPO
Grup de Recerca de Salut Mental i Innovació (SaMIS)UVic-UCC i Osona Salut Mental
Comissió de Serveis de Rehabilitació Comunitària de Fòrum
Salut Mental
Comissió de Clubs Socials de Fòrum Salut Mental
Grup de Definició de Model de Centre de Dia d’Atenció a
les Drogodependències
Pacte Territorial d’unitats proveïdores de Salut Osona. SISO
Grup de Prevenció o Promoció de la Salut (PIPS). SISO

PRÀCTIQUES
Número alumnes

25

Estudis Universitaris
17
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Universitat de Girona
Fundació Universitària del Bages
Universitat Autònoma de Barcelona
Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de
Terrassa
Centro Internacional Universitario de Barcelona

Programa d’oci psicosocial per a persones amb depressió
(VII Jornades de Rehabilitació en salut mental. Revisant i
integrant. Martorell). Montse Colom i Rubén del Rio
Equip de valoració d’habitatge en salut mental d’Osona.
Jornada d’atenció integrada en salut mental. Aprendre
compartint experiències. Món San Benet. Nel·la Gonzalo

Formació Professional
Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu

4

Certificats de Professionalitat
Sant Tomàs-TAC Osona
Fundació Mil·lenari

3

PÒSTERS

Formació residents (MIR)
Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad/CHV

1

Design and implementation of a leisure program to improve
function and wellbeing in people with depressive disorder (V
International workshop on higher education) UVic-UCC
Temàtiques treballades el 2015 mitjançant el projecte Flors
Saludables. 5a Jornada Pla de Salut de Catalunya
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Hores de pràctiques

3.872

QUALITAT
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
L'entitat segueix un Sistema de Gestió de la Qualitat encarat cap a la millora
contínua. Com cada any, s'han marcat objectius, s'han mesurat i avaluat
resultats i s'han marcat noves accions de millora.
D’altra banda, totes les àrees de la FCMPPO estan certificades conforme la
norma ISO 9001:2008 des de l’any 2011. L'empresa Det Norske Veritas ha
realitzat el 2015 una auditoria de seguiment.

SATISFACCIÓ
El 2015 hem seguit valorant el grau de satisfacció
de les persones ateses i de les famílies en els
diferents recursos a través de les escales de
satisfacció administrades de manera anònima.

PERSONES ATESES

FAMILIARS

SRC

8.26

8.52

CLUB SOCIAL

8.71

-

Les puntuacions que presentem són els resultats
de les escales valorades de 0 a 10.

CD CADO

8,45

-

LLAR RESIDÈNCIA

8.08

8.85

LLARS AMB SUPORT

8,93

9.05

PSALL I SADE

8,36

-

8.4

-

SERVEI INSERCIÓ LABORAL

9.18

-

ÀREA DE LOGOPÈDIA

8.71

-

SERVEI PRELABORAL

ÈTICA
EL 2015 hem començat a desenvolupar l'Espai
de Reflexió en Ètica de Serveis Socials (ERESS),
un òrgan de la FCMPPO de caràcter consultiu i
interdisciplinari, que té com a objectiu promoure i
vetllar perquè la pràctica assistencial garanteixi
els valors ètics i l’atenció digna a les persones en
tots els serveis de l’entitat.

Accions realitzades:
- Inscripció al registre ERESS
- Elaboració del Reglament de Règim Intern (RRI)
- Presentació i aprovació del RRI pel Consell de Direcció
- Elaboració d’un díptic informatiu
- Elaboració del Protocol d’Accés a l’ERESS 01
- Elaboració del full de sol·licitud d’assessorament de qüestió ètica
- Presentació de l’ERESS i del seu Pla Funcional als professionals
de l’entitat
- Anàlisis i discussió de dues consultes rebudes de caràcter ètic.

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. Faura Casas audita la FCMPPO en matèria de protecció de dades de forma bianual. La darrera auditoria es
va realitzar el 2014, i aquest 2015 s'ha realitzat un checklist de seguiment.

PLA IGUALTAT
El 2015 hem continuat treballant en les diferents línies del Pla d’Igualtat de l’entitat:
- Neutralitat en la imatge que projecta l’organització tant en l’àmbit intern com extern
- Assolir gradualment un equilibri entre dones i homes en la distribució del personal
- Promoure la conciliació de la vida professional, familiar i personal de la plantilla
- Condicions laborals segures i igualitàries
- Prevenir, detectar i resoldre situacions d’assetjament sexual i discriminació per raó de sexe
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COMUNICACIÓ
EINES DE COMUNICACIÓ
- Desenvolupament i posada en funcionament de la intranet de l’entitat
- Nova web de l’edició 2015 del projecte Parelles Artístiques
- Nova web del projecte Parelles Culinàries
- Hem potenciat l’ús de twitter i hem començat a utilitzar instagram

ACTIVITAT 2015
Notificacions a Professionals via correu electrònic
Notificacions a Patronat via correu electrònic
Notificacions a Base de Dades via correu electrònic
Notificacions a Base de Dades via correu postal
Notes de premsa
Articles d’opinió de professionals o externs a la premsa sobre l’entitat
Editorials sobre la Fundació
Demanda d’entrevistes i reportatges per part de mitjans de comunicació
Notícies publicades a la web de FCMPPO
Notícies publicades a la web de Parelles Artístiques
Actualitzacions Facebook Osona amb la Salut Mental
Actualitzacions Facebook Parelles Artístiques
Persones agregades Facebook Osona amb la Salut Mental
Persones agregades Facebook Parelles Artístiques
Actualitzacions Twitter FCMPPO
Nous seguidors Twitter FCMPPO
Publicacions Instagram @fundaciocmppo

57
48
25
3
26
5
2
3
25
7
196
28
83
39
108
85
9

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Impactes en mitjans de comunicació

213

IMPACTES SEGONS TIPOLOGIA DE MITJANS
84
70

66
56

48

46

55

36

37

5
Digitals

Webs
i blocs

10 11

17

2015
2014

17

2013

7

Ràdio

TV

Premsa
escrita

IMPACTES SEGONS TEMÀTICA
81
74

69

2015

65
43

34

2014
2013
27

10

Institucional

16

40

36 38

4
Parelles
Artístiques

Dia
Mundial SM

7
Areté

1

7

11

CD CADO
SRC

0

0

3

Logopèdia

10

2

Habitatge

2

1

0

Laboral

RECURSOS HUMANS
PERSONAL A 31 DE DESEMBRE DE 2015

82

Plantilla Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
Plantilla Fundació Areté

61
21

GESTIÓ PERSONES FUNDACIÓ CMPPO A 31 DE DESEMBRE
Total plantilla
Plantilla de personal equivalent a jornada completa
Llocs de treball de caràcter indefinit
Índex de rotació no desitjada
Mitjana d’edat
Mitjana d’antiguitat

61
50,23
82%
2%
40,73 anys
9,34 anys

DISTRIBUCIÓ DE PERSONAL
Categoria Professional
Gerent
Tècnics Superiors
Tècnics Mitjans
Monitors/es
Of. Administratius/ves
Mestre Taller

Dones
100%
63%
81%
73%
100%
0%

Homes
0%
38%
19%
27%
0%
100%

24,59% 75,41%

ÍNDEX D’ABSENTISME LABORAL
3,08%
2,58%
Permisos Legals
1,04%

Maternitat Paternitat
Incapacitat Temporal

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
Professionals que han gaudit de reducció de jornada per tenir cura d’un fill/a menor de 12 anys

17,6%
5,9%
41,2%
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DADES ECONÒMIQUES
Els comptes anuals de l’exercici 2015 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
2.564.730,70

2.500.000

2.446.425,98

2.450.000
2.400.000

2.453.504,36

2.421.020.57
2.382.286,33

2.350.000
2.300.000

2.253.692,59

2.250.000
2.200.000
2.150.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

INGRESSOS
2012

2013

2014

2015

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%.

5,67%. 3,29%.
2,46%.
1,98%.
1,87%.

10,49%

45,44%

30,62%

11,07%

44,86%

30,48%

11,71%

43,77%

29,51%

Departament de Treball, Afers Social i Família
Servei Català de la Salut/Departament de Salut
Aportació Usuaris
Consell Comarcal

11,52%

44,43%

28,73%

Diputació de Barcelona
Ajuntaments
Departament d’Empresa i Coneixament
Altres ingressos

DESPESES
2015

2012

2013

2014

1,17%. 5,17%.

0,57%. 2,74%.

0,45%. 4,95%.

13,73%.

10,28%.

14,34%.

10,31%.

13,83%.

9,58%.

0,46%.
10,87%.

15,50%.
8,11%.

69,65%

72,05%

Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionament
Despeses de personal

18

71,18%

Altres despeses d’explotació
Amortització de l’immobilitzat

65,04%

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

FINANÇADORS
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Família
Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa
i Coneixament

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Consell Comarcal

d’Osona

Unió Europea

Fons social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

COL·LABORADORS

