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És una satisfacció presentar-vos un
any més la memòria d’activitats
d’Osonament. El 2018 ha tornat a
ser un any intens, del qual podem
destacar l’aprovació del pla
estratègic 2018-2022, fruit d’un
procés que ha comptat amb la
participació dels nostres principals
grups d’interès interns i externs.
L’estratègia consta de diferents
línies que tenen per objectiu
consolidar el model assistencial
integrat i l’atenció centrada en la
persona, l’arrelament a la comunitat
i potenciar la innovació i la recerca
anticipant-nos i adaptant-nos als
nous reptes a mitjà i a llarg termini.
També volem destacar que hem
estat una de les primeres entitats
socials en obtenir el Certificat ISO
45001:2018 de gestió de seguretat i
salut en el treball i hem renovat la
certificació ISO 9001:2015 per un
sistema de gestió de qualitat.
Els darrers anys, Osonament ha
apostat i treballat de valent per
aconseguir una planificació
integrada dels serveis de salut,
socials i laborals per tal de garantir
una atenció centrada en les
persones, capaç de donar resposta
a les seves necessitats reals. Per
assolir aquest objectiu, hem redefinit
el nostre model d’atenció, unificant
processos d’intervenció, integrant
programes i elaborant un sistema
d’informació únic.

Un altre gran repte que tenim entre
mans és ampliar l’atenció a
persones menors de 18 anys,
concretament a partir dels 14.
Detectem la necessitat d’una
intervenció precoç en edats més
primerenques amb l’objectiu de
millorar el pronòstic evolutiu de
diferents trastorns. El 2018, hem
iniciat el programa de patologia dual
i hem obert un nou servei a Osona
Sud.
A l’àrea d’inserció sociolaboral,
destacar que des del mes de juliol
formem part del programa
Incorpora de “la Caixa”, que ens
permet un impuls en la prospecció
d’empreses. Així mateix, estem
orgullosos d’haver ajudat a 48
persones a fer el pas al mercat de
treball.
Quant a l’Àrea d’Habitatge, i
després d’un llarg procés, hem
aconseguit obrir la llar amb suport
Estivill Camps a Torelló, un
equipament que també té un espai
dia que ha atès a 55 persones al
llarg d’aquest any.
Continuem impulsant la recerca i la
innovació en les línies d’activitat
física, nutrició i dietètica i TIC’s. Així
mateix, formem part del Grup de
recerca de Salut Mental i Innovació
Social (SAMiS).
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D’altra banda, apostem per
desenvolupar accions de millora del
medi ambient com una de les línies
estratègiques clau emmarcades en
la Responsabilitat Social
Corporativa. Mesurar la petjada de
carboni, impulsar un pla de gestió
de residus o adherir-nos al
Programa d’Acords Voluntaris de
l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic, són alguns dels exemples
d’aquest valor per la sostenibilitat i
la preservació del medi ambient.
En les properes pàgines podreu
llegir tota l’activitat duta a terme de
forma més detallada. Esperem que
sigui del vostre interès. Només em
queda agrair al president del
Patronat, Joan Roca, i a tots els
membres dels Patronats de la
Fundació CMPPO i Areté, la
confiança que sempre han dipositat
amb l’equip d’Osonament. Agrair
també l’esforç de les persones
ateses, famílies, entitats, empreses,
administracions i persones a títol
individual que ens acompanyen dia
rere dia en el nostre camí.
Mercè Generó i Prat
Gerent Osonament

Qui som
L’entitat

Missió, visió i valors

Osonament és una entitat d’economia social que
té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les
persones amb trastorns de la comunicació i de
l’aprenentatge, trastorns mentals i addiccions.

Missió:
Afavorir el desenvolupament integral de la
persona i la millora de la seva qualitat de vida,
mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari
per a la promoció, prevenció i l’atenció de la salut
mental, les addiccions i la logopèdia, a l’entorn
de la comarca d’Osona

Gestiona el servei de logopèdia i psicologia i una
xarxa de recursos integrats que cobreixen les
necessitats de rehabilitació, habitatge, treball i
oci de persones amb problemes de salut mental i
addiccions a Osona.
L’entitat es va fundar l’any 1978 com a Centre
Mèdic Psicopedagògic d’Osona per donar
atenció al col·lectiu d’infants i adolescents que
presentaven dificultats de conducta o
d’aprenentatge escolar. A partir del 1995, a més
del Servei de Logopèdia, va començar a oferir
serveis de psiquiatria i psicologia ambulatòria.
Fins que l’any 2003, arrel de l’aprovació del
Projecte Osona Salut Mental, es va centrar en la
consolidació dels serveis comunitaris passant
tota la gestió de l’atenció ambulatòria,
hospitalària i d’urgències al Consorci Hospitalari
de Vic (CHV). L’any 2016 l’entitat va estrenar la
nova marca Osonament.

Visió:
Volem ser un referent d’excel·lència i qualitat 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’assistència.
Treball en equip.
Ètica i transparència.
Responsabilitat i sostenibilitat.

Osonament també té integrada la Fundació
Areté, creada el 2006 amb la finalitat de
promoure la inserció laboral i social de persones
amb problemes de salut mental i amb dificultats
per inserir-se al món laboral.
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Estructura organitzativa
PATRONAT
Fundació CMPPO

Pla estratègic: Arrels i
visibilitat”

PATRONAT
Fundació Areté

Composició de Patronat 2018

Composició de Patronat 2018

Joan Roca Tió.
President.

Joan Carles Rodríguez
Casadevall. President.

Joaquim Vivas Llorens.
Vicepresident.

Lluís Verdaguer Vivet.
Vicepresident.

Consell Comarcal d’Osona

Membre fundador del CMPPO

Jacint Codina Pujols.
Vocal.

Patró vitalici

Maria del Mar Cuxart
Ainaud. Vocal.

Consell Comarcal d’Osona

Mancomunitat La Plana

Mercè Generó Prat.
Secretària.
Carles Baronet Aldabó.
Vocal.

Ajuntament de Vic

Ramon Llorà Almeda.
Vocal.

Ajuntament de Torelló

Miquel Riera Pujol.
Vocal.

Gràcia Ferrer Codinachs
Secretària.
Carme Francolí Casas
Vocal.
Marina Geli Fàbrega
Vocal

Fundació Universitària Balmes

Antoni Ramírez Juvany
Vocal.
Associació Sant Tomàs

Jordi Sarrió Bernal. Vocal
Professionals de la FCMPPO

Antoni Serrat Climent
Vocal.
Càritas Diocesana

Vic, octubre 2018

Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic.

Ajuntament de Tona

El 2018 hem aprovat
el Pla Estratègic
2018-2022, elaborat
amb la implicació de
tot l’equip humà
d’Osonament. El
document s’ha definit
entorn els quatre
Pla Estratègic
nivells bàsics de
Arrels i visibilitat 2018 - 2022
l’entitat: les
persones, la
comunitat, la cura del medi ambient i la sostenibilitat
econòmica. El pla té per objectiu consolidar el model
assistencial integrat i l’arrelament a la comunitat, potenciar
la innovació i la recerca per garantir la sostenibilitat,
anticipant-nos i adaptant-nos als reptes que vagin
esdevenint. Volem arrelar el nostre model assistencial per
enfortir-lo, arrelar-nos a la comunitat per ser-hi encara més
presents, donar visibilitat a la nostra entitat perquè se
sàpiga qui som i què fem. Per això, ho resumim dient “Arrels
i visibilitat”.

Mancomunitat La Plana

Mancomunitat La Plana

Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic

Els nostres eixos estratègics:

Joaquim Vivas Llorens.
Vocal.
Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic

A nivell
comunitari/
territori

A nivell
assistencial

Ramon Viñas Torras.
Vocal.

Associació de Familiars de Malalts
Mentals d’Osona

Carme Trillas Torrents
Vocal.
Ajuntament de Manlleu

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

Maximitzar
l'impacte a la
comunitat/
territori

Optimitzar
l’impacte
de l'activitat
assistencial

Promoure la
implicació,
la formació i
la competència
dels professionals

Garantir la
sostenibilitat
econòmica
de l’entitat
A nivell
financer

A nivell
professional

Organigrama

GERÈNCIA

Patronat Fundació CMPPO

PATRONAT

ÀMBIT DE
SALUT MENTAL
I ADDICCIONS

ÀMBIT DE
LOGÒPEDIA I
PSICOLOGIA
ÀMBIT DE
GESTIÓ

Patronat Fundació Areté
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ÀREA
REHABILITACIÓ

- SRC
- Centre de dia
CADO
- Club Social

ÀREA INSERCIÓ
LABORAL

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

ÀREA
HABITATGE

Serveis d’Atenció a la Llar
- Suport Autonomia
Pròpia Llar
- SADE Salut Mental
Serveis Residencials
- Llars amb suport
- Llar Residència
de Manlleu

- Servei de diàgnostic i rehabilitació
- Servei de rehabilitació en el marc escolar
- Administració
- RRHH / PRL / DPD
- Comunicació
- Gestió econòmica
- Manteniment

Dades
2018

Mapa de persones
ateses i professionals
per municipi de
residència
Alpens
2/1

724

persones ateses als serveis
integrats de Salut Mental i
addiccions
435 homes i 289 dones

.............................................

588

persones ateses als serveis
de Logopèdia i Psicologia
344 homes i 244 dones

.............................................

48

persones inserides al mercat
laboral
62 contractes laborals

.............................................

94

professionals

doctorands industrials
.............................................

172

dels professionals han
gaudit de conciliació de
la vida personal, familiar i
laboral
.............................................

92,75%

dels professionals han rebut
formació
.............................................

8

professionals fan activitat
docent
.............................................

Sora
1

2

dels professionals són
d’Osona
.............................................

73,91%

OSONA
1.312 persones ateses
89 professionals

19

22

95%

Vidrà
2

Motesquiu
Santa Maria
25
de Besora
FORA D’OSONA
Sant Quirze 1
16 persones ateses
Sant Agustí
Sant Pere
de Besora
5 professionals
de Lluçanès
de Torelló
23 / 2
26
Sant Boi
Orís
de Lluçanès
Sant Vicenç de Torelló
3
4
Lluçà
12
Perafita
Sobremunt
2
1
Torelló
L’Esquirol
Rupit
Les Masies 120 / 4
Sant Martí
10 - 1
Pruit
Sant
Hipòlit
de Voltregà
d’Albars
3
de Voltregà
24 / 3
Manlleu
24 / 2
Prats de
Les Masies de Roda
188 / 18
Santa Cecília
Lluçanès
3
de Voltregà
Tavertet
12
Olost
Roda de Ter
Sant
8/1
48 / 2
Bartomeu Gurb
del Grau
Tavèrnoles
Vilanova
12 / 1
6/1
1
de Sau
Vic
Folgueroles
439 / 32
13 / 2
Oristà
Sant Julià de
Santa Eulàlia
Calldetenes
Vilatorta
de Riuprimer
15
16 / 3 Sant Sadurní
11
Santa Eugènia
Malla
d’Osormort
de
Berga
2
1
Muntanyola
16 / 1
Espinelves
1/1
Taradell
48 / 7
Tona
66 / 4
Viladrau
4-1
Seva
17
alumnes de pràctiques
Balenyà
El Brull
27 / 1
.............................................
1/1

.............................................

19 amb certificat per transtorn mental

Persones
ateses
i professionals

Centelles
46 / 1
Sant Martí
de Centelles
10

persones voluntàries
.............................................

satisfacció dels familiars
amb els serveis
d’Osonament
.............................................

16
32

entitas amb conveni
.............................................

172

impactes en mitjans de
comunicació
........................................

Professionals

8,70/10

Persones han gaudit del
programa Respir
.............................................
persones ateses al
programa de Mesures
Penals Alternatives
.............................................

Persones
ateses

Certificat

ISO 9001:2015 per un
sistema de Gestió de la
Qualitat
.............................................

Certificat

ISO 45001:2018 de Gestió
de Seguretat i salut en el
treball
.............................................
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8,80/10

satisfacció de les persones
ateses amb els serveis
d’Osonament
.............................................

3.226.641,40

€
ingressos totals agregats
.............................................

12.640,14 €

inversió total agregada
............................................

Seu central: serveis integrats de salut mental, àrea de Logopèdia i Psicologia i servei de repartiment d’Areté
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. De titularitat pròpia.

Els centres
d'Osonament
Llar Residència de Manlleu

Avinguda Pirineus, 9 - Manlleu
De titularitat pública Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya

Espai Estivill Camps: llar amb suport i espai de dia
Carrer dels Munts, 14 - Torelló
De titularitat pròpia

Botiga AretéSegonaMà

Carrer del Remei, 64. - Vic. De titularitat pròpia (propera obertura)

Fusteria Areté

Carrer Fusteria, 46. Pol. Les Goules - Tona. De lloguer

Tres Llars amb suport a Vic

Una de pròpia i dues de lloguer
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Treball
.
col laboratiu
Formem part
de:

Participem
amb:

Grups de
treball:

Parelles
Artístiques

Sistema Integrat de Salut
d’Osona (SISO)

Serveis Auxiliars a la
Sanitat d’Osona (SAS)

Comissió d’Habitatge de
Fòrum Salut Mental

Xarxa d’Entitats d’Inserció
Sociolaboral d’Osona i el
Ripollès (XEISOR)

Fundació Tutelar Esguard

Consell d’Inserció Laboral
de Fòrum Salut Mental

Es treballa amb diferents
centres de salut mental de
9 comarques catalanes per
impulsar conjuntament el
projecte Parelles
Artístiques. Experiències
creatives per la salut
mental, sota la coordinació
d’Osonament.

Fòrum Salut Mental
Xarxa OTL’s Diputació de
Barcelona
Coordinadora Catalana de
Fundacions
Taula de Salut Mental
d’Osona
Xarxa de l’Economia Social
i Solidària de Manlleu
Xarxa d’Habitatges
d’Inserció Social de
l’Agència d’Habitatge de
Catalunya

Acords de
col·laboració
Hem establert acords
estables de col·laboració
amb una quarantena
d’entitats, centres culturals,
centres educatius,
associacions, centres
cívics...d’Osona, per
desenvolupar activitats que
tinguin per objectiu la
millora de l’autonomia i la
plena inserció a la
comunitat de les persones
que atenem.

Comissió de Serveis de
Rehabilitació Comunitària
de Fòrum Salut Mental
Comissió de Clubs Socials
de Fòrum Salut Mental
Grup de reconversió dels
centres de dia en SRC del
Pla Director de Salut Mental
i Addiccions
Comissió del Programa
d’atenció a les famílies.
Osonament, AFMMO, CHV

Grup de Recerca de Salut
Mental i Innovació Social
(SaMIS)

Projecte “Compta amb mi”
Planificació de decisions
anticipades Llar Residència
Manlleu: CAP Manlleu,
Hospital Sant Jaume
Manlleu, Centre de Salut
Mental Adults d’Osona

Programa Incorpora de
Fundació Bancària “la
Caixa”

Comissió Cultura i Salut
Mental de la Catalunya
Central del PINSAP
Comissió pedagògica dels
programes de Psicosi
Incipient (PAE-TPI). Pla
Director de Salut Mental i
Addiccions

Jornada Taula Salut Mental Osona

Xarxa

Jornada SaMIS

Signatura conveni Guillem de Montrodon
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Serveis de Salut Mental de
l’Anoia, Bages, Barcelonès,
Berguedà, Maresme,
Osona, Segrià, Tarragonès
i Vallès Oriental

Tenim convenis en
actiu amb 32 entitats,
5 dels quals signats
el 2018
Ajuntament de Manlleu
Atenció en logopèdia i salut mental, OTL
Ajuntament de Sant Quirze Besora
Tractament logopèdia escoles

Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Promoure activitats culturals i promoció de
la salut mental

Fundació UE Vic
Activitats esportives

Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Tractament logopèdia escoles

Departament d’Ensenyament Generalitat
Projecte de Servei Comunitari

Ajuntament de Torelló
Atenció en logopèdia i salut mental,
Voluntariat persones ateses i ús d’espais de
la biblioteca Dos Rius
Ajuntament de Vic
Atenció en logopèdia, salut mental i
addiccions, SADE, gatera municipal

Associació Joguines sense fronteres
Voluntariat persones ateses
Arrendamiento Inmo Criteria Caixa, S.L.
Conveni marc habitatge
Residència Sant Gabriel
Voluntariat persones ateses

Consell Comarcal d’Osona
Suport activitats Osonament, OTL i SADE

Dental Vic
Contraprestacions

UVIC-UCC
Docència, investigació, transferència de
coneixement. Voluntariat. Cooperació
educativa per col·laborar en la formació
d’estudiants. Pràctiques externes
curriculars. Doctorats industrials

Club Tennis Vic
Utilització d’espais per activitats esportives
Vic Comerç
Suport activitats i difusió salut mental

CHV
Programa integral d’atenció en salut mental

CHV i Hospital de la Santa Creu de Vic
Prestació serveis rehabilitació a Osona

CHV-Hospital Sant Jaume de Manlleu
Servei de Logopèdia a persones
ingressades

BBVA-Fundació Antiga Caixa Manlleu
Projecte Parelles Artístiques

Ajuntament de Montesquiu
Tractament logopèdia escoles

CHV i Fundació Doctor Trueta
Atenció integral i reinserció laboral

Departament Justícia Generalitat Catalunya
Treballs en Benefici de la Comunitat

Escola Guillem de Mont-Rodon
Ús d’espais comuns i voluntariat
Residència Saits
Voluntariat
El Tupí
Voluntariat

Hospital de la Santa Creu de Vic
Servei de Logopèdia a persones
ingressades

Signatura conveni Ecomuseu del Blat

Voluntariat Pallapupes
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Convenis
signats el
2018
Seminari de Vic
Contraprestacions
Xarxa Patrimoni Rural
Ecomuseu del Blat
Taller Prelaboral
FUB i Fundació Althaia
Projecte Peer to Peer
Ajuntament de Balenyà
Apropar serveis al municipi
Pallapupas
Voluntariat

Activitat
assistencial
Logopèdia i
Psicologia

Àrea
Habitatge

El servei funciona des
de l’any 1978 i atén
infants, adolescents i
adults que presenten
qualsevol de les
patologies relacionades
amb la comunicació, la
parla, el llenguatge oral i
escrit i els trastorns
orofacials.

L’objectiu comú dels
serveis d’aquesta àrea és
donar resposta a les
necessitats relacionades
amb l’habitatge de les
persones amb
problemàtica de salut
mental potenciant la seva
autonomia personal.

588

persones ateses

344/244
.................................................
L’àrea ha tingut 319 primeres
visites el 2018
588 persones ateses (344
homes i 244 dones)
S’han realitzat 6.056 sessions
de tractament:
5.575 al Servei de Diagnòstic i
Rehabilitació d’Osonament
404 en escoles
54 a l’Hospital de la Santa
Creu de Vic
23 a l’Hospital Sant Jaume de
Manlleu

Serveis d’Atenció a la
Llar

78

persones

40 / 38
122 persones ateses: 60 homes
i 62 dones
78 persones han pogut
continuar vivint a la seva llar
amb suport professional gràcies
als programes PSALL i SADE

Llar Residència de
Manlleu

32

persones

32 persones han viscut a la Llar
Residència de Manlleu
12 persones han viscut a les
llars amb suport
Un 78,21% de les persones
ateses al Servei d'Atenció a la
Llar s'han vinculat a activitats
de la comunitat

17 / 15
Llars amb suport

12

persones

El percentatge de vinculació de
les persones residents a la Llar
de Manlleu amb la comunitat ha
estat del 90%
El percentatge de vinculació a
la comunitat de les persones
ateses a les llars amb suport ha
estat del 100%

6/6

El percentatge d’altes per
millora ha estat del 54,36%.
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Àrea Rehabilitació Comunitària i Laboral
L’objectiu comú de l’Àrea de Rehabilitació i l’Àrea Laboral és donar una resposta integral en l’atenció a les persones majors de
16 anys residents a la comarca d’Osona i amb diagnòstic de Trastorn Mental Sever (TMS) i/o addiccions, que comporti una
millora en el seu nivell de qualitat de vida.
Durant l’any 2018 s’han 476 persones en aquestes àrees. El perfil de persona atesa correspon a home de 40-59 anys d’edat
amb diagnòstic d’algun trastorn psicòtic. A diferència dels anys anteriors, s’evidencia que cada vegada hi ha un increment
d’altres diagnòstics com els trastorns per ús o abús de substàncies, depressió major i/o trastorns de personalitat.
No obstant, cal destacar que un 14,50% de les 476 persones ateses són joves d’entre 16-30 anys. L’increment de la població
jove atesa respecte l’any anterior és del 28%.
Seguint les línies estratègiques de l’entitat, com a accions a destacar dins la línia E2 “Optimitzar l’impacte de l’activitat
assistencial”, s’ha ampliat l’oferta de serveis amb la implementació del Programa de Patologia Dual, Programa Osonament
Balenyà, Programa de Joves, Programa de Psicosi Incipient, Programa Singulars i Programa Incorpora de “la Caixa”.

Àrea
Rehabilitació
Comunitària
L’àrea de Rehabilitació
està composada pel
Servei de Rehabilitació
Comunitària de Salut
Mental (SRC ), el Centre
de Dia CADO, el club
social “El Pedrís” i el club
social “Estivill Camps”.
L’objectiu comú
d’aquests serveis és
donar resposta a la
recuperació del projecte
de vida de les persones
majors de 16 anys
residents a la comarca
d’Osona i amb diagnòstic
de Trastorn Mental Sever
(TMS) i/o addiccions.
354 persones ateses: 215
homes i 139 dones
94 persones amb diagnòstic de
trastorn mental i d’abús per
substàncies
25 persones ateses amb
diagnòstic de trastorn mental i
discapacitat intel·lectual

Servei de
Rehabilitació Comunitària
SRC

160

Àrea Inserció
Laboral
21 persones en el Programa
d’atenció als episodis
depressius
El 58,2% de les persones ateses
s’han vinculat a la comunitat,
amb activitats laborals,
formatives, de voluntariat i/o oci.
El 41,8% restant, només a
activitats d’Osonament
63,27% vinculades a activitats
d’un únic servei de l’entitat,
29.3% vinculades a activitats de
com a mínim dos serveis i
aproximadament el 7% restant
vinculades a tres o més
recursos

Centre de Dia CADO

88

persones ateses

95 / 65

68 / 20

Club Social El Pedrís

Club Social
Estivill Camps

persones ateses

67 / 66

L’objectiu comú dels
serveis d’aquesta àrea és
donar suport en la
recerca i manteniment del
lloc de treball.

164 persones han seguit un
itinerari formatiu, prelaboral o
d’inserció laboral
48 persones inserides al mercat
laboral: 38,7% en empreses
ordinàries, 61,3% en empreses
protegides
Un 85% de les insercions han
finalitzat el període previst de
contractació amb una bona
valoració per part del propi
treballador i de l'empresa
31 prospeccions: 20 empreses
ordinàries, 4 administració
pública i 7 empreses protegides
El 2018, 26 persones amb CLD
han treballat al CET Areté.
Actualment hi ha 19 places
consolidades

Les altes per millora sobre el
total de persones ateses a cada
recurs han sigut d’un 26% al
Club Social El Pedrís, un 17% al
CD CADO i un 29% al SRC.
Dels 160 persones ateses al
SRC, el 52,27% han millorat
l'estat funcional, Per altra banda,
hi ha hagut un 6.5% d'increment
de les insercions comunitàries
de les persones ateses al CD
CADO i als club socials
respecte el 2017

persones ateses

133

L’àrea d’Inserció Laboral
està composada pel
Servei Prelaboral, el
Servei d’Inserció Laboral
(Oficina Tècnica Laboral,
SIOAS, Programa
Incorpora), el Programa
Singulars i el CET Areté.

60% de les altes per finalització
són per èxit en el seu procés
d’inserció

Servei Prelaboral
d’Osona (SPL)

Servei d’Inserció
Laboral (SIL)

persones ateses

persones ateses

30 / 12

85 / 39

42

25

persones ateses

19 / 6
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124

El 2018 continuem
rebent visites amb
l’objectiu d’explicar el
nostre model integrat
d’atenció a les
persones.

En els diferents casos,
fem un recorregut per
les instal·lacions i
expliquem el treball
que es fa amb les
persones, els diferents
serveis i projectes de
l’entitat.

Presentant el
nostre model
integral
9 gener
Josep Maria Vila d’Abadal,
exalcalde de Vic
19 gener.
ABS Tona
20 febrer.
Josep Vidal, Director
General d’Economia Social
1 juny.
CAS Ripoll
19 juliol.
Representants de l’Hospital
Universitari Parc Taulí de
Sabadell: Diego Palao,
Director Executiu del Servei
de Salut Mental
22 agost.
Alba Camps, delegada del
govern a la Catalunya
Central
13 novembre.
Alumnes del Màster
d’atenció centrada en la
persona UVic-UCC

Visita de Joan Colom i Sergi Grau

19 novembre.
Representants de la
Facultat de Medicina de la
UVic-UCC: Núria Obradors,
cap d’estudis; Marta Otero,
vicedegana de recerca;
Ramon Pujol, degà; Joan
Guanyabens, director
general de la Fundació
d’Estudis Superiors en
Ciències de la Salut (FESS);
Carles Blay, doctor en
Salut, Benestar i Qualitat de
Vida
12 desembre.
Joan Colom, sub-director
general de
Drogodependències del
Departament de Salut i
Sergi Grau, degà de la
Facultat de Ciències i
Tecnologia de la UVic-UCC
13 desembre.
Alumnes Educació Especial
i CAFE UVic-UCC

Visita de la delegada del govern Alba Camps
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Arete

economia social,
innovadora i
sostenible
Fusteria
Areté forma part de la
xarxa de recursos
sociolaborals
d’Osonament i té per
objectius la inserció
laboral de persones
amb problemes de
salut mental i
addiccions i impulsar
una economia més
innovadora,
responsable i
sostenible.

Fusteria ubicada en una nau al Polígon Les Goules de Tona on s’hi fabriquen tota classe
d’articles de fusta: productes propis (jardineres, taules de cultiu, compostadors, galliners,
caixes niu, hotels d’insectes, mobiliari urbà...), portes i altres articles a mida.

La plantilla del centre
està formada per 26
persones, 19 amb
certificat de
discapacitat.

Servei de Repartiment
Repartiment i col·locació de cartells publicitaris, correspondència, bustiades generals
(fulletons, flyers...). Manipulació del material a repartir (classificació, ensobrat, etiquetatge,
empaquetat...). El servei està ubicat a la seu central d’Osonament.

Botiga segona mà
Espai de venda d’articles provinents de les deixalleries de la Mancomunitat la Plana,
Taradell i Manlleu i mobles que són restaurants pels mateixos treballadors d’Areté.
La botiga està situada a Tona, però s’ha adquirit un espai al carrer del Remei de Vic, que
s’està adequant per la seva propera obertura. Aquest nou establiment facilitarà l'adquisició
d'articles a preus assequibles, seguint la filosofia 3R (reutilitzar, reaprofitar, reciclar).

Espai de cafeteria BioArtCafè
El juliol de 2018 es posa en funcionament la cafeteria BioArtCafè, que permet la inserció
laboral de dues persones. Al BioArtCafè s’ofereixen aliments adquirits a establiments de
proximitat i productors locals, promovent la producció a km 0. També es potencien els
procediments d’elaboració artesanals cuidant l’aspecte, el sabor i l’aroma del producte. A
més, es promociona la salut oferint aliments frescos i mínimament processats. També és un
espai per a exposicions d’artistes vinculats a l’entitat i altres manifestacions artístiques.

Altres serveis
Servei de neteja a les dependències d’Osonament. Suport Administratiu. Manteniment.
Servei de manipulats.
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Atencio integrada
Osonament treballa
amb una planificació
integrada dels serveis
de salut, socials i
laborals per tal de
garantir una atenció
global i centrada en les
persones, capaç de
donar resposta a les
seves necessitats.
Per assolir aquest
objectiu, Osonament
ha redefinit el seu
model d’atenció des de
mitjans del 2017,
unificant processos
d’intervenció, integrant
els programes dels
serveis de salut amb la
cartera de serveis
socials i laborals i
elaborant un pla de
sistema d’informació
únic.
L’objectiu és donar una
resposta integral en
l’atenció a les
persones majors de 16
anys residents a la
comarca d’Osona i
amb diagnòstic de
Trastorn Mental Sever
(TMS) i/o addiccions,
que comporti una
millora en el seu nivell
de qualitat de vida.

13 de juliol
20,30h

Tancament dotzena edició Parelles Artístiques
Experiències creatives per la salut mental
al Seminari Vic

Pati de l’Ós
Seminari de Vic

20,30 hores

7 Grups

P
Entrada
i Pàrquing
Gratuït

www.parelles
artistiques.cat

Accions de lluita contra l’estigma i
promoció del benestar de les persones
Osonament realitza diferents projectes, accions i col·laboracions que faciliten el
coneixement de la societat sobre la salut mental i les addiccions, a través de la
promoció, la prevenció i la lluita contra l’estigma.
Parelles Artístiques: Experiències creatives per la salut mental
Parelles Artístiques neix el 2006 amb caràcter comarcal, però una vegada
consolidat i amb la finalitat d’ampliar la tasca de sensibilització, s’obre a altres
centres de salut mental de Catalunya la possibilitat de participar-hi. Fins al moment,
han participat diferents centres de salut mental de 8 comarques catalanes.
El 2018 es realitza la 12a edició del projecte amb:
121 artistes, de 9 recursos de salut mental de 6 comarques, creant un total de 62
obres.
Per primera vegada, s’ha impulsat el projecte Parelles Musicals. Durant uns mesos,
diferents músics d’Osona, alguns dels quals vinculats als serveis de salut mental
d’Osonament, es van ajuntar creant diferents formacions que van actuar el 13 de
juliol al Pati de l’Ós del Seminari de Vic. Aquest concert, que va aplegar mig miler
de persones, va ser l’acte de clausura de la 12 edició de Parelles Artístiques.

Actes al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental:
La programació és organitzada des d’una comissió coordinada per Osonament i
formada per l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Osona ( AFMMO),
Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i Universitat de Vic (UVic-UCC). L’objectiu és
organitzar activitats que s’incloguin en les programacions estables d’altres entitats
socials i culturals de la comarca com les del 2018: Cineclub Vic, Biblioteques
d’Osona, Fòrum de Debats, La Farinera , Ajuntament de Vic, SIAD Osona i DIXIT
Vic.
D’altra banda, juntament amb la Biblioteca Joan Triadú de Vic, hem anat diferents
escoles de la ciutat per dur a terme una acció de sensibilització per treballar la
tristesa i els problemes de salut mental. L’activitat va destinada als alumnes de
segon de primària. Hi han participat 50 alumnes.
El conjunt dels actes han aplegat 1.021 persones.

CONCERT
PARELLES
MUSICALS

Adrià Ballús / Coki / Ignasi Subirachs / Isabel Moreno / Quim “Benitez” /
Marcel·lí Druguet / Nazari / “Noris” / Oriol Alarcon / Pep Poblet / Ramon /
Ricard Puigdomènech / Roger Usart / Steve / T.Bright / Valltucada / Victor P.

Tastet de coques
Creades pel taller de cuina d’Osonament i la cafeteria/restaurant del Seminari Vic

Exposició obres Parelles Artístiques
Espai expositiu del Seminari Vic, Fins el 31 d’agost

Organitza
serveis integrats de salut mental

Amb la
col·laboració
de

Amb el
suport de

escola de música i conservatori de vic
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Rondallaires: Els residents de la llar fan una representació
d’un conte als alumnes de les escoles bressol els Picarols i
Colors de Manlleu. Aquesta activitat, que es va fer el 18 de
maig a la Llar Residència, compta amb el suport dels
alumnes del servei comunitari de La Salle de Manlleu. Entre
d’altres àmbits, es treballa la integració a partir d’una
activitat creativa i educativa i es fomenta la lluita contra
l’estigma en salut mental.

Integració de les
intervencions de serveis de
salut, socials i educatius en
la població escolar i
adolescents en risc o
vulnerabilitat, i les seves
famílies
Joves en Acció
Té per objectiu implicar de forma activa a la persona, la
qual participa en la definició i posada en marxa d’un
projecte vital propi, basat en els seus interessos i
competències. De les 69 persones joves ateses a
Osonament, 32 s’han beneficiat d’aquest programa.

Altres accions: Visita de la unitat canina dels Mossos
d’Esquadra a la Llar Residència de Manlleu; Participació en
el programa d’intercanvi “Artool. Art as a tool for social
transformation” de la UVic-UCC; Programa comunitari “Vic
viu la diversitat funcional”; Tallers d’horticultura amb l’Escola
Guillem de Montrodon; Accions de cultura en el marc del
Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública
(PINSAP).

Psicosi Incipient
L’any 2018 s’ha incorporat un professional del SRC a la
comissió pedagògica del Programa de psicosi incipient
(PAE-TPI) del Pla Director de Salut Mental i Addicions.
També s’ha creat la unitat funcional al territori d’Osona per
tal de dissenyar el programa i implementar-lo al 2019.

Millora de l’atenció
psiquiàtrica i de salut
mental en l’àmbit judicial
Programa de Mesures Penals Alternatives (Treballs en
Benefici de la Comunitat, TBC)
Osonament és una entitat d’interès social, que d’acord al
conveni establert en data de 8 de setembre del 2011,
col·labora amb la direcció d’Execució Penal a la Comunitat i
de Justícia juvenil del Departament de Justícia de la
Generalitat en l’execució de programes de TBC. En total, el
2018 es van vincular 12 persones en els dos programes de
TBC de l’entitat: de Tractament en alguns dels serveis
d’Osonament o Ordinari.

Balanç Social / Memòria 2018 - Osonament / 15

Programa de recolzament a
famílies
Programa transversal d’atenció a les famílies. Compta
amb professionals del CHV (CSMA, CSMIJ i CAS), AFMMO
i Osonament amb l’objectiu de dissenyar accions orientades
a les famílies. Accions 2018:
Intervenció multi familiar
Intervenció amb les famílies i/o els usuaris amb l'objectiu
d'orientar i informar de les activitats i objectius del servei.
Durant l’any 2018 es va realitzar:
- 1 jornada informativa
- Castanyada amb les famílies
- Diada de famílies a la Llar Residència de Manlleu
Grups psicoeducatius
Sessions on es dona informació sobre la malaltia mental,
maneig de la mateixa, tractaments, recursos de salut i
socials, així com contenció i suport de les famílies.
Espai parèntesi
Espai obert a les famílies i a la comunitat per tal d’oferir
informació i diàlegs amb l’objectiu de compartir diferents
temàtiques relacionades amb els problemes de salut mental
i addiccions. Durant el 2018 es va realitzar tres sessions.
Intervenció unifamiliar
Intervenció sobre els membres d’una única família a partir
de l’anàlisi de cada situació, el procés d’intervenció i
objectius fixats.
Programa Respir: Programa que té com a finalitat donar
suport i descans temporal a famílies que tenen al seu càrrec
a persones amb problemes de salut mental. El seu objectiu
principal és el de millorar la qualitat de vida dels familiars i
cuidadors, proporcionant-los un temps de descans tot
prevenint i donant resposta a situacions de sobrecàrrega.
Durant el 2018, s’han atès un total de 172 persones, 110
homes i 62 dones.

Promoció de l’atenció
integral de les persones
grans en el seu entorn
habitual i residencial
Pràctiques compartides entre la Llar Residència de
Manlleu i ABS, Serveis Socials, CSMA, Sociosanitari
“Pacient Complex Crònic en salut mental”. Es porten a
terme reunions de coordinació per fer la planificació i
intervenció conjunta de cada persona resident així com
accions de salut comunitària per part dels equips social i
sanitari de la Llar Residència i de l’Ambulatori de Manlleu.
En el cas de situacions de complexitat sociosanitària
específica relacionada amb situacions de rehabilitació,
convalescència o processos de psicogeriatria, es realitza
coordinació i derivació a l'equip sociosanitari de l’Hospital
Sant Jaume de Manlleu (CHV).

Garantir l’atenció integrada
a la salut física i mental
Osonament incorpora de manera efectiva la vigilància a la
salut física de les persones amb trastorns mentals amb la
incorporació de professionals especialitzats en CAFE i
dietètica i nutrició per tal de desenvolupar accions que
promouen l’activitat física i els hàbits saludables.
Programa d’activitat física
A part de les activitats pròpies del programa d’activitat
física, el pla permet anar més enllà i treballar l’atenció
individual amb el professional en ciències de l’activitat física i
l’esport. Durant l’any 2018 s’han vinculat 131 persones.
Parelles Dietètiques
Aquest any 2018, seguint amb la línia de la recerca i
investigació, s’ha continuat la col·laboració amb la
UVic-UCC ( Grau en Nutrició Humana i Dietètica) realitzant
el projecte “Parelles Dietètiques” amb un enfoc per als
estudiants de l’Aprenentatge-Servei. Hi han participat 16
persones.
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Promoció d’accions per a la
inclusió comunitària de les
persones adultes amb
trastorn mental greu i
addiccions
Programa d’intervenció comunitària
Es realitzen accions i es porten a terme projectes de caire
comunitari afavorint espais i activitats on es relacionin
persones amb i sense diagnòstic:
- Tardes d’estiu al carrer (Projecte d’intervenció comunitària
Intercultural de Vic)
- Projecte Rius (neteja del riu Méder) amb Creu Roja
- Voluntariat amb Pallapupas (embossament de nassos)
- Participació a la Marató TV3 fent un sorteig
- Tallers d’alfabetització digital
- Tallers de bicicletes. Setmana prevenció de residus

Promoció de
l’associacionisme i de la
participació ciutadana i
social dels moviments en
primera persona i les seves
famílies
Consell de Participació de Centres del Club Social,
Centre de Dia CADO i el Servei Prelaboral
Està format per persones ateses, representants de
l’Ajuntament de Vic i de la Generalitat, famílies de les
persones ateses i professionals de l’entitat. Aquest 2018
s’ha formalitzat la seva constitució així com la designació
dels càrrecs dels representants.

Programa de Voluntariat – Prescripció social
18 persones ateses a Osonament han fet de voluntàries a
CET Trueta, Residència Saits, Residència Cals Avis de
Torelló, escola Guillem de Montrodon, Sambucus,
Bibliotques Vic i Torelló, Joguines sense Fronteres, Càritas.
Programa d’accions culturals
Es potencia la participació de les persones ateses en actes
culturals com exposicions, cinema, dansa, conferències,
així com la realització de projectes concrets. Exposicions
mensuals de les persones ateses al Bioartcafè, Programa
Apropa Cultura, col·laboració al Mercat Medieval de Vic,

Consell de Participació de Centres de la Llar Residència
de Manlleu i Llars amb suport
Aquest consell de participació es reuneix de forma anual
per fer el seguiment d’aquests serveis i compta amb la
representació de les administracions, professionals dels
centres, familiars i persones ateses.
Agents de suport entre iguals
Fundació Althaia i Osonament han rebut una subvenció de
L’obra social “la Caixa” per poder portar a terme el projecte
d’agents de suport entre iguals amb l’objectiu de formar
persones en primera persona per poder formar parts dels
equips multidisciplinars de les dues entitats. Aquest
projecte respon al nou model de recuperació que implica
promoure l'autodeterminació de la pròpia persona donant-li
eines per a què aquesta pugui dirigir el seu propi procés i
prendre les seves pròpies decisions.
Primera persona
Participació activa de persones ateses en els grups
terapèutics com el de suport a l’abstinència d’alcohol, en
les comissions dels actes del dia mundial de salut mental o
en el programa de famílies.

Promoció dels drets i millora
de l’atenció assistencial
“Compta amb mi”; Planificació de decisions
anticipades. Projecte participat per les persones residents i
l’equip de la Llar Residència de Manlleu (Osonament), CAP
de Manlleu, Equip de Serveis Socials Municipals de
Manlleu, l’Hospital Sant Jaume de Manlleu i Osona Salut
Mental (CHV). L’objectiu és millorar en l’atenció social i
sanitària de la persona resident, optimitzant les pràctiques
col·laboratives entre els diferents serveis, i introduint el
treball de planificació de decisions anticipades.
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Projeccio
social

23 MARÇ. La gerent d’Osonament, Mercè Generó, finalista
en la categoria social dels Premis Osonencs convocats
amb motiu del 40è aniversari d’El 9 Nou.

13 JULIOL. Més de 500 persones al concert de Parelles
Musicals al Seminari Vic, acte de clausura de la 12a edició
de Parelles Artístiques a Osona.

26 MAIG. En el marc de la clausura del curs escolar del
Col·legi Pive de Tona, Osonament va rebre el Premi Paideia
d’Honor a la Institució en reconeixement a la seva tasca
social i humanitària. Va recollir el guardó el president, Joan
Roca i la gerent, Mercè Generó, de mans del director de
l’escola, Albert de Castellarnau.

23 JULIOL. L’equip d’arquitectes Comas-Pont, premiats a
la XIV Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme per
l’edifici central d’Osonament.

30 MAIG. El Grup de Recerca SAMiS, format per UVic-UCC,
Osonament, Fundació Althaia i CHV organitza la Jornada
Internacional Salut Mental i Innovació Social a la UVic-UCC.

2 SETEMBRE. L’Envelat de Taradell aposta per la salut
mental i fa una donació solidària a Osonament per
consolidar els tallers d’inserció laboral de l’entitat.

Balanç Social / Memòria 2018 - Osonament / 18

19 SETEMBRE. Posem en funcionament el servei
Osonament Balenyà per apropar l’atenció a la població
d’Osona Sud.

26 OCTUBRE. Areté Rep el Premi Castanya de Plata de
Viladrau, que reconeix la tasca que fa per promoure la
inserció laboral de persones amb problemes salut mental.
Va recollir el guardó el president de la fundació, Joan
Carles Rodríguez i la gerent, Mercè Generó, de mans de
l’alcaldessa, Margarida Feliu.

22 SETEMBRE. Osonament acull la trobada anual de clubs
socials de Fòrum Salut Mental.

6 NOVEMBRE. La gerent d’Osonament, Mercè Generó,
recull el certificat que reconeix l’entitat com a empresa que
lluita contra el canvi climàtic, de la mà del conseller del
Departament de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en un
acte al Palau de la Generalitat.

1 OCTUBRE. Osonament, premi innovador de l’ICS pel
projecte “La robòtica com a eina en la rehabilitació
psicosocial en salut mental” en el marc de les Jornades
RDI.

4 DESEMBRE. Mercè Generó, en representació a la taula
d’entitats de Vic que treballen per la diversitat funcional, a la
clausura del Programa “Vic viu la diversitat funcional”, amb
l’alcaldessa de Vic, Anna Erra i el conferenciant Antonio
Centeno. L’acte es va fer al Casal de Gent Gran de Vic.
5 OCTBRE. Inauguració del BioArtCafè d’Areté, la cafeteria
i espai d’exposicions artístiques, ubicada a la seu central
d’Osonament.
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Innovacio i
recerca
Com a accions d’innovació i recerca cal ressaltar el treball conjunt amb
la UVic-UCC:
Formem part del Grup de recerca SaMIS de Salut Mental i Innovació
Social, l’objectiu del qual és generar i transferir coneixement sobre la
salut mental des d’una aproximació interdisciplinària, holística,
col·laborativa i internacional. Es tracta d’un grup interinstitucional
d’investigadors de la UVic-UCC, l’Hospital Universitari de Vic,
Osonament i la Fundació Althaia.
Des del febrer de 2016, comptem amb una Doctorand industrial en
activitat física i salut mental vinculada al Grup de Recerca en Esport i
Activitat Física de la UVic-UCC (GRAEF). Desenvolupa el projecte
“Trastorns mentals severs, cronicitat i patró sedentari: Estudi d’usabilitat
i efectivitat del programa “Seu menys, mou-te més”.
Des del mes de febrer, comptem amb una Doctorand industrial en
dietètica i nutrició vinculada al Grup de Recerca en Alimentació, Salut i
Benestar (GRASB). Desenvolupa el programa “Eficàcia d’un programa
d’educació alimentària per a la promoció del consum de fruita i verdura
en persones amb Trastorn Mental Sever “Dietment”.
Recentment, hem iniciat la col·laboració amb el Grup de recerca Digital
Care amb l’objectiu de portar a terme projectes que ens permetin
aplicar les noves tecnologies a les mesures terapèutiques i
rehabilitadores.

Participants al programa “Seu menys, mou-te més”
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Qualitat, etica
i seguretat del
pacient
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 fixat noves
accions de millora.
El mes de novembre de
2018 es fa auditoria de
seguiment de les diferents
àrees d’Osonament
certificades conforme la
norma ISO 9001:2015.

Ètica

Satisfacció

El 2018 hem continuat
treballant en l'Espai de
Reflexió en Ètica de Serveis
Socials (ERESS), un òrgan
d’Osonament 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.

El 2018 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. Les puntuacions
que presentem són els
resultats de les escales
valorades de 0 a 10.

Durant el 2018 es renova la
composició de l’equip i es
registra l’ERESS com a
Espai de Reflexió Ètica de
Serveis Socials, rebent
assessorament d’una
professional experta en
ètica externa: Ester
Busquets.

Àrea Rehabilitació i Àrea
Inserció Laboral
Llar Residència
Llars amb Suport
PSALL I SADE
Àrea Logopèdia

Seguretat
del pacient
Establim mecanismes a
través dels quals vetllem
perquè els principals riscos
relacionats amb la
seguretat durant l'atenció a
les persones ateses siguin
els mínims possibles,
aplicant les mesures
preventives necessàries.

Protecció de
dades
Aquest 2018, amb l’entrada
en vigor el mes de maig del
nou Reglament Europeu
(UE) 2016/679 de Protecció
de Dades, s’ha actualitzat i
modificat la documentació
sobre protecció de dades
per adaptar-la a la nova
normativa i s’ha designat la
nova figura del la Delegada
de Protecció de dades.
L’entitat està adherida al
Codi Tipus de la Unió.

Durant el 2018,
professionals de l'entitat
han rebut formació en el
camp de la prevenció de
riscos de les persones
ateses, s'han fet accions
per la millora de la
seguretat del pacient i s'ha
revisat el Protocol de
Seguretat del Pacient i els
registres que el
complementen. També
s'han realitzat revisions
semestrals amb la intenció
de fer accions de millora
dels riscos més latents.
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Persones
Ateses Familiars
8.68
8.40
9,21
9,02
8,75

8,64
9,01
8,30
9,05
0,00

Compartim
coneixement
Formació

Pràctiques curriculars

Osonament disposa d’un pla de formació anual per garantir
la formació continuada i actualitzada dels seus
professionals.

Osonament disposa d’una àmplia oferta de pràcticums de
graus de Psicologia, Educació Social, Teràpia Ocupacional
i màster de Psicologia general sanitària gràcies als
convenis de cooperació subscrits amb universitats i
centres formatius.

Formació Continuada
Percentatge de professionals que han rebut formació
Inversió d’hores
Promig d’hores de formació per professional
Inversió econòmica en hores de formació dins
de jornada laboral
Crèdit bonificat per la FTFE

2018
92,75%
1.776,50h
27,60h
43.044,39€
5.435,00€

Docència
Professionals d’Osonament són docents en els graus de
Teràpia Ocupacional i Psicologia i en el màster de
Psicologia general sanitària.
Número professionals docents
Número d’activitats docents

Teràpia Ocupacional / UVic-UCC
Màster Psicologia General Sanitària / UVic-UCC
Grau Nutrició Humana i Dietètica
Grau en Educació Social i CAFE / UVic-UCC
Mòdul Integració Social. IES Antoni Pous i Argila de Manlleu
Addiccions i toxicomanies en SM. Parc Sanitari i Sant Joan de Déu
Salut Mental i Mitjans de comunicació. Grau Periodisme. Uvic-Ucc

8
10

3
1
1
2
3
1
1

11 especialitats i gairebé 4.000 hores de formació
Total alumnes
Grau Universitari

19
7

· Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
· Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
· Universitat de Girona (UdG)
· Escola Universitària d'infermeria i Teràpia Ocupacional de
Terrassa (EUIT)
· Fundació Universitària del Bages (FUB)
· Universitat de Barcelona (UB)
· Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP)

Master Universitari

5

Mir

1

Formació Professional

4

Professionalitat

1

Altres

1

- Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
- Institut Superior d’Estudis Piscològics (ISEP)
· Hospital Universitari de Vic
· Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)
· IES Vic
· Sant Tomàs
· ADFO

Publicacions
The role of mental health and challenging behavior in
the quality of life in people with intellectual disabilities in
Spain. Advances in mental health and intellectual
desabilities. 12 (1); 33-43. C Peña-Salazar, F Arrufat, A
Fontanet, J Font, S Mas, P Roura-Poch, JM Santos.
Psychopathology in borderline intellectual functioning:
a narrative review. Advances in mental health and
intellectual desabilities. 12 (1), 22-23. C Peña-Salazar, F
Arrufat, JM Santos, R Novell, J Valdés-Stauber.
Optimization of Antipsychotic and Benzodiazepine
Drugs in Patients with Severe Mental Disorders in an
Intensive Case Management. Community Mental Health
Journal, 1-6. MJ Alvarez, P Roura-Poch, N Riera, A Martín, C
Blanch, J Pons, JM Santos.
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Ponències

Posters

“Com podem treballar per millorar la salut comunitària
des de la salut mental: experiències, dificultats i reptes
de futur”. II Jornada Salut Mental Comunitària. Organitza
Ajuntament de Vic. 29 de novembre. Lloc: Aula Magna
UVic-UCC. Ponents: Neus Vila.

Parelles Artístiques”. XIII Congrés Mundial de
Rehabilitació. WARP, Associació Espanyola de
Neuropsiquiatria i FEARP. Palacio Congresos Madrid, 5-7
juliol de 2018. Neus Vila

“Programa d'oci psicosocial en relació al benestar
psicològic, la qualitat de vida i la funcionalitat de
persones afectades de depressió a la comarca
d'Osona”. V Jornada de Salut Mental de La Unió. Promoció
i Prevenció de la Salut Mental. 24 de maig. Lloc: Auditori
Col·legi Major Sant Jordi. Ponents: Montse Colom i Rubén
del Rio.
Presentació de la comissió cultura i salut mental.
Jornada Tècnica “Afrontem reptes, compartim
solucions: aplicant el PINSAP a nivell territorial”. 26
Juny. Auditori UPF- Campus Ciutadella Barcelona. Ponents:
Neus Vila.

"Seu menys, mou-te més". Un programa d'activitat física
per a reduir el comportament sedentari en pacients amb
trastorn mental sever (TMS). XIII Congrés Mundial de
Rehabilitació. WARP, Associació Espanyola de
Neuropsiquiatria i FEARP. Palacio Congresos Madrid, 5-7
juliol de 2018. Anna Guàrdia
“Les TIC’s en la prevenció de recaigudes”. 8enes
Jornades TIC Salut i Social. Consell Comarcal d'Osona.
Organitza: UVic-UCC, Fundació TIC Salut Social, CHV,
Institut Català de la Salut, Fundació Hospital de la Santa
Creu de Vic, EBA Vic, EBA Centelles, Fundació Althaia. 27
setembre. Lloc. Edifici El Sucre de Vic. Judith Martínez

"La robòtica com a eina de rehabilitació". 8enes
Jornades TIC Salut i Social. Consell Comarcal d'Osona.
Organitza: UVic-UCC, Fundació TIC Salut Social, CHV,
Institut Català de la Salut, Fundació Hospital de la Santa
Creu de Vic, EBA Vic, EBA Centelles, Fundació Althaia. 27
setembre. Lloc. Edifici El Sucre de Vic. Ponent: Adrià
Cendra.
“Projecte d'atenció comunitària en el trastorn mental
sever i en les addiccions”. Healthio 2018. Organitza: Fira
de Barcelona. 16 d’octubre. Lloc: Recinte Montjuïc
Barcelona. Participa: EBA Centelles i Osonament. Ponents:
Sílvia Narejos i Sandra López.
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Certificats i
reconeixements
Reconeixements 2018
Premi Paideia del Col·legi Pive de Tona per “la tasca social i humanitària” d’Osonament
Premi innovador de l’ICS pel projecte “La robòtica com a eina en la rehabilitació psicosocial en salut mental”
Premi a la XIV Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme per la seu central d’Osonament
Premi Castanya de Plata de Viladrau per Areté, per la inserció laboral en salut mental

Distintius 2018

Etiqueta Responsable
que atorga l’Associació
+Responsables

Etiqueta Acords
Voluntaris de
lluita contra el
canvi climàtic

Adhesió a la Declaració
de Luxemburg (Xarxa
empreses saludables)

Certificat ISO
9001:2015 per un
sistema de gestió
de la qualitat

Certificat ISO
45001:2018 de
gestió de
seguretat i salut
en el treball
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Comunicacio
Intranet

Comunitat virtual

13.767

+18%

243

2000
1000
0

18 17

18 17

18 17

0

3.349

4000
3000

www.osonament.cat
www.fundacioarete.cat
www.parellesartístiques.cat
www.esfacami

2.900

3.056

5000

3.516

7.119

7000

18 17

Seguidors xarxes socials

f

4.213

t

+3%

+87%

802

Visualitzacions videos

172 impactes en mitjans
de comunicació

y

2.109

Locals

2018
2017
2016

159

493 +135%

Abast territorial

200

200

i

+128%

Impactes segons tipologia de mitjans

150

+36%

Usuaris web 2018

6000

www.intranet.osonament.cat
www.osonament.cat
www.parellesartístiques.cat
www.fundacioarete.cat
www.esfacami.osonament.cat
f www.facebook.com/osona.amblasalutmental/
f www.facebook.com/parellesartístiques
t Twitter @Osonament
y Youtube/Osonament
i Instagram.com/osonament

10.467

68 usuaris professionals han entrat
2.205 vegades a la intranet hi han
visualitzat 10.467 pàgines

8000

Canals interns i externs

m

5.206

El departament de comunicació té per objectiu general
comunicar de forma interna i externa tota l’activitat que es
fa a l’entitat, aportar valor diferencial a l’organització i
afavorir una imatge unificada d’aquesta. El 2018 hi ha hagut
més activitat de comunicació interna i de cohesió d’equip.
Quant a comunicació externa, hi ha hagut un augment de
publicacions d’informació relacionada amb l’activitat del dia
a dia de l’entitat a les webs i xarxes socials. A més, hi ha
hagut un increment considerable de realització i difusió de
vídeos en els quals es dóna veu a les persones ateses.

Comarcals

151

150

Nacionals

137
106

100

100

96

50

13
0

120

Digitals

4

Ràdio

38
10
10

10
10

TV

31

0

Premsa escrita

29

16

2018

2017

Impactes segons temàtica
101

100

2018
2017
2016

93

80
60

4

25
25

50

50

44 44

53

61

70
45

40

24 25

20

32
2

0
Institucional

Parelles
Artístiques

Dia Mundial SM

7
Areté

8

16

9

1

CD CADO
SRC

0

1

0

Logopèdia
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9

3

15

Habitatge

7

1

1

Laboral

Gestio ambiental
Osonament aposta des de fa uns anys per desenvolupar accions de millora del medi ambient com a una de les línies
estratègiques clau emmarcades en la Responsabilitat Social Corporativa. Mesurar la petjada de carboni, impulsar un pla de
gestió de residus, o haver construït un edifici ecosostenible són alguns dels exemples d’aquest valor per la sostenibilitat i la
preservació del medi ambient. Les accions del 2018 es detallen a continuació.

Acords
voluntaris

Petjada de
carboni

Estalvi
energètic

Pla de Gestió
de residus

Osonament està adherida
al Programa d’acords
voluntaris de l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic
(OCCC). Els compromisos
de les organitzacions
adherides en aquest
programa són informar del
seu inventari anual
d’emissions i definir
accions per reduir les
emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle.

Aquest 2018 s’ha continuat
amb el pla d’acció per
reduir el nostre impacte en
el medi ambient en base al
càlcul de la nostra petjada
de carboni.

A la Llar Residència de
Manlleu continuem amb el
seguiment per part del
Consell Comarcal d’Osona
de l’aplicació de mesures
per l’estalvi energètic. El
pla implica canvis en els
hàbits de consum.
Concretament, gràcies a
aquestes mesures, l’estalvi
ha estat del 12%.

En el marc del pla s’estan
comptabilitzant els residus
que es generen per part
dels professionals (paper,
paper triturat, orgànic, multi
producte) per tal de poder
valorar l’impacte que les
accions que es realitzen
causen en la seva
reducció. Pel que fa al
residu orgànic que es
genera a l’entitat, gran part
del qual es destina a
l’elaboració de
compostatge per l’espai
d’hort, el 2018 s’han
obtingut 0,750 m³ de
compost d’un total de 3m³
de residu, resultant una
reducció de 2,250 m³.

La petjada de carboni de
l’organització, en termes
relatius per superfície, s’ha
vist reduïda un 5% des del
2014, com a conseqüència
de les actuacions dutes a
terme per l’entitat en termes
d’eficiència energètica,
energies renovables,
transport sostenible i
consum responsable.

Una altra acció ha estat el
canvi de proveïdor passant
a la compra d’energia
verda a Som Energia,
empresa productora
d’energia elèctrica a partir
de fonts renovables.
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Recursos Humans
Apliquem mesures per
garantir als nostres
professionals un entorn
de treball que permeti el
desenvolupament de les
seves capacitats,
competències,
creativitat i talent.
Potenciem la formació
continuada, la
transversalitat i la
multidisciplinarietat amb
l’objectiu de millorar la
qualitat i l’excel·lència
dels serveis, la cohesió
dels professionals i el
sentiment de pertinença
a Osonament.
Els professionals
d’Osonament estan
acollits a tres convenis
col·lectius. No obstant,
l’entitat afavoreix i
millora les condicions
establertes en matèria
de salari i de jornada,
entre d’altres.

Plantilla de personal
a 31 de desembre 2018

Plantilla Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
Plantilla Fundació Areté *

68 (51 dones i 17 homes)
26 (13 dones i 13 homes)

Total

94

*Personal vinculat al CET amb discapacitat

19 (10 dones i 9 homes)

Gestió de persones

a 31 de desembre de 2018

Dades relatives a professionals de la Fundació CMPPO i de la Fundació Areté
Total plantilla
Plantilla de personal equivalent a jornada completa
Llocs de treball de caràcter indefinit
Mitjana d’edat
Mitjana d’antiguitat

94
73,45
82,42%
42,22 anys
9,02 anys

Distribució de personal
Dades relatives a professionals de la Fundació CMPPO i de la Fundació Areté
Categoria Professional
Gerent
Tècnics Superiors
Tècnics Mitjans
Monitors/es
Of. Administratius
Mestre Taller
Peó
Especialista 2ª
Oficial 1ª
Total

Dones
1
5
22
20
5
10
1

Homes
4
6
8
2
6
3
1
94

Voluntariat
Des d’Osonament obrim la porta a aquelles persones que desitgen fer accions de
voluntariat social i valorem de forma molt positiva la seva tasca. Per tal de promocionar una
activitat regular de voluntariat dins de la nostra entitat:
- S’identifiquen i promouen activitats de voluntariat dins dels diferents serveis
- Es regulen les tasques d’acord amb la normativa vigent
- Les accions es projecten dins l’entorn comunitari
Durant el 2018, hi ha hagut 22 voluntaris i voluntàries realitzant tasques de suport o
acompanyament en activitats de l’entitat. Concretament, han estat 8 dones i 14 homes. Un
total de deu tenen edats compreses entre 16 i 25 anys, una de 26 a 34, set de 36 a 39 i les
quatre restants, de més de 60. Quant a la seva situació actual, set persones estan
estudiant, 8 treballen i 7 són jubilades o pensionistes.
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Conciliació de la vida
personal, familiar i laboral

Absentisme laboral
Índex absentisme laboral Fundació CMPPO (7,44%)

Dades relatives a professionals de la Fundació CMPPO
Els professionals de la Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d’Osona gaudeixen d’una flexibilitat total
de calendari i horari per poder conciliar la seva vida
laboral, personal i familiar en la línia de la Reforma Horària,
disposant de tardes lliures. Durant l’agost es realitza
jornada intensiva per tots els professionals, excepte els
professionals en règim de torn.
Flexibilitat en els calendaris i horaris dels professionals de
forma personalitzada*
Un 20,00% dels professionals disposen de 5 tardes lliures
Un 22,22% dels professionals disposen de 4 tardes lliures
Un 46,67% dels professionals disposen de 3 tardes lliures
Un 8,88% dels professionals disposen de 2 tardes lliures
Un 2,22% dels professionals disposen de 1 tarda lliure

0,71% 0,06%
Maternitat

Accident in itinere

Incapacitat
temporal

Malaltia comuna

5,16%

Altres motius

11

44

4,60%

Índex absentisme laboral Fundació Areté (8,79%)
0,48%
Permisos legals

0,33%
0,95%

Incapacitat
temporal

Accident laboral
Accident professional
Malaltia comuna

8,31%

DONES HOMES TOTAL

33

Risc embaràs

1,51%

*Excepte els professionals en règim de torn.

Horaris flexibles per
motius de conciliació
Reducció de jornada
amb la consegüent
reducció de salari per
tenir cura d’un fill/a fins
que compleixi 12 anys
Permís per lactància
compactada
Excedència especial
per tenir cura d’un fill/a
Total

0,42% 0,14%

Permisos legals

7,03%

%TOTAL

63,77%

Seguretat i salut laboral
7

0

7

10,15%

2

0

2

2,90%

2
44

0
11

2
55

2,90%
79,72%

- Revisió i actualització de plans d’emergències de tots els
centres de treball, realitzant-se els simulacres d’avacuació
per comprovar la seva eficacia.

Comitè d’empresa

- Revisió de la coordinació d’activitats empresarials amb els
proveïdors de serveis externs (22 de Fundació CMPPO i 8
de Fundació Areté).

Fundació CMPPO
Professionals que constitueixen
el comité d’empresa
Hores de treball dedicades 2018
Cost Empresa de les hores de
treball dedicades

Aquest 2018 seguint amb la gestió de la prevenció de
riscos laborals amb recursos propis pel que fa a les
especialitats tècniques (seguretat en el treball, higiene
industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada) tant a la
Fundació CMPPO com a la Fundació Areté s’han realitzat
tant les actuacions preventives programades com les
derivades de les accions de millora detectades,
relacionant-se a continuació les més rellevants:

5
292,75h

- Hem realitzat Auditoria Legal Obligatoria, tal com estableix
el Reglament dels Serveis de Prevenció.

5.174,38 €
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Dades
economiques
Osonament és un projecte solvent que ha dut a terme una gestió que ha permès la seva supervivència i
creixement, seguint els principis de bon govern i transparència, promovent la utilització de recursos locals,
enfortint l’economia local a la comarca d’Osona, sent respectuosa amb l’àmbit social i ambiental i reinvertint la
totalitat dels beneficis en el compliment de les finalitats fundacionals.
Els comptes anuals de l’exercici 2018 han estat auditats per l’empresa Busquets-Economistes Auditors SL i
aprovats pel Patronat de FCMPPO el 18 de març de 2018 i pel Patronat de Fundació Areté el 27 de març de
2018.

Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d’Osona

Fundació Areté

BALANÇ DE SITUACIÓ 2018 (expressats en €)

BALANÇ DE SITUACIÓ 2018 (expressats en €)

Actiu no corrent
Actiu corrent
TOTAL ACTIU
Patrimoni Net
Passiu no corrent
Passiu corrent
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

3.522.090,95
2.128.484,10
5.650.575,05
5.123.806,16
129.259,69
397.509,20
5.650.575,05

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2018

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2018

Ingressos per les activitats
2.712.775,97
Ajuts concedits i altres despeses
-52.475,00
Variació d’existències de productes acabats
i en curs de fabricació
0,00
Aprovisionaments
-228.799,56
Altres ingressos de les activitats
2.743,69
Despeses de personal
-2.026.747,33
Altres despeses d'explotació
-291.858,95
Amortització de l'immobilitzat
-104.402,77
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 26.117,21
Altres resultats
652,85
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
38.006,11
Ingressos financers
1.315,56
Despeses financeres
-7.495,82
RESULTAT FINANCER
-6.180,26
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
31.825,85
RESULTAT DE L'EXERCICI
31.825,85

Ingressos per les activitats
Ajuts concedits i altres despeses
Variació d'existències de productes acabats
i en curs de fabricació
Aprovisionaments
Altres ingressos de les activitats
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
RESULTAT DE L'EXERCICI

.................................................................................................

100
80
60

INGRESSOS

86,32%

Fons públics

40
20
0

Actiu no corrent
Actiu corrent
TOTAL ACTIU
Patrimoni Net
Passiu no corrent
Passiu corrent
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

13,68%

Fons privats

PROVEÏDORS

67,94%

% compra
a proveïdors de
serveis a Osona

24,65 dies

817.652,86
130.884,93
948.537,79
904.443,27
0,00
44.094,52
948.537,79

437.464,79
0,00
-8.305,46
-48.110,84
0,00
-293.110,18
-71.374,95
-29.744,89
24.666,76
8,09
11.493,32
0,00
0,00
0,00
11.493,32
11.493,32

.................................................................................................

100
80
60
40
20
0

INGRESSOS

PROVEÏDORS

Fons públics

% compra
a proveïdors de
serveis a Osona

37,17%
62,83%

Fons privats

Període mig de
pagament a
proveïdors

81,86%

24,48 dies
Període mig de
pagament a
proveïdors

Balanç Social / Memòria 2018 - Osonament / 30

1%.
1%.
1%.

Ingressos agregats

Despeses agregats

2017

2017

6%.

9%.

4,33%. 4,41%.
8,63%.
11,41%.
8%.

10%.

48%.

24,48%.
24%.

40%.

2018
1%.
1%.
1%.

9%.

71,22%.

2018

0,24%.
4,21%. 1,65%.
8,70%.
12,33%.

7%.

7%.
9%.

47%.

24,48%.
25%.

40%.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Català de la Salut/Departament de Salut
Aportació Usuaris
Consell Comarcal
Diputació de Barcelona
Ajuntaments
Facturació serveis empresarials
Altres ingressos

72,88%.

Treball
Social

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

Dades econòmiques Osonament
Dades agregades de FCMPPO i Fundació Areté. Pressupost total
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Ingressos
Despeses

2017
3.157.113,28
3.063.342,64

2018
3.226.641,40
3.183.332,23
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serveis integrats de salut mental
Carrer Josep Maria Selva, 2
08500 Vic
93 889 50 59
osonament@osonament.cat
www.osonament.cat

Finançadors
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Consell Comarcal

d’Osona

Unió Europea

Fons social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

Col·laboradors

