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La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona (FCMPPO) 
és una entitat  sense ànim de lucre nascuda a Osona l'any 1978 
que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb 
trastorns de salut mental i addiccions. Gestiona una xarxa integrada 
de serveis a la comunitat per cobrir les necessitats de rehabilitació, 
habitatge, treball i oci d'aquests col·lectius.
L'altra gran branca de la FCMPPO és l'àrea de logopèdia i 
psicologia.

A QUI S'ADREÇA: 
A persones adultes amb problemes de salut mental i/o addiccions. 
A infants i adults que pateixen dificultats en els processos de la 
comunicació (llenguatge, parla i veu) i de l'aprenentatge.

MISSIÓ: 
Millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen alguna 
malaltia mental o precisen d'atenció logopèdica, treballant per la 
seva integració en l'entorn i ajudant les seves famílies.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ: 
Comarca d'Osona   

www.cmppo.cat

La FCMPPO ha atès 540 persones en el conjunt de serveis de 
salut mental, amb un increment d'un 11,48% respecte el 2010.

L’Àrea de Logopèdia I Psicologia ha atès 630 persones, amb un 
increment d'un 13,33% respecte el 2010.   

A l'entitat treballen 59 persones, 44 dones i 15 homes. 

La FCMPPO proporciona un lloc de treball a 13 persones amb 
discapacitat derivada de malaltia mental, contractades al CET 
Areté.

Els ingressos de la FCMPPO han estat de 2.446.425,98€. 

L'any 2011 els diferents serveis de l'entitat han tingut 20 alumnes 
de pràctiques.

La FCMPPO té signats 29 convenis de col·laboració amb diferents 
administracions i entitats d'Osona.

La FCMPPO ha tingut 291 impactes en mitjans de comunicació



La representació, govern i administració de la Fundació Centre 
Mèdic Psicopedagògic d'Osona (FCMPPO) a títol legal i fundacional 
correspon al Patronat que, entre d'altres, exercita totes les funcions 
pròpies de govern, administració, gestió, conservació i defensa 
dels béns de la Fundació. El president del Consell Comarcal 
d'Osona presideix el Patronat.

Composició del Patronat a desembre de 2011 

* 	 Joan Roca Tió.	
President (representant del Consell Comarcal d'Osona)	

Joaquim Vivas Llorens	
Membre fundador del CMPPO

*	 Concepció Villena Aceituno	
Representant de l'Ajuntament de Torelló

  	 Jacint Codina Pujols	
Patró vitalici

*	 Gràcia Ferrer Codinachs	
Representant de l'Ajuntament de Vic

  	 Mercè Paracolls Molas	
Representant de la delegació de Manlleu d'Unnim

  	 M. Rosa Planesas Colomer	
Representant de l'Ajuntament de Tona

  	 Josep Preseguer Salarich	
Representant de l'Associació Sant Tomàs

*	 Carme Trillas Torrents	
Representant de l'Ajuntament de Manlleu 

  	 Jordi Sarrió Bernal 	
Representant dels professionals de la FCMPPO

  	 Antoni Serrat Climent 	
Representant de Càritas Diocesana

* 	 El 4 d'octubre s'aprova en reunió de patronat el 
nomenament i acceptació d'aquests nous  representants
d'institucions públiques d'Osona.
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La FCMPPO considera les persones que treballen a l'entitat l'actiu 
més preuat per seguir millorant en un entorn canviant i global com 
l'actual. Per aquest motiu, durant l'exercici 2011 s'aposta clarament 
per una política de formació basada en una cultura d'aprenentatge 
continu i per desenvolupar polítiques que ajudin a fidelitzar a les 
persones en el projecte d'empresa, que impulsin l'entitat i que 
aportin valor en la consecució dels seus objectius.

Antiguitat segons sexe
 		 Total	 Homes	 %	 Dones	 %

< 1 any	 8	 4	 26,67%	 4	 9,09%

1 a 3 anys	 11	 3	 20,00%	 8	 18,18%

3 a 6 anys	 17	 3	 20,00%	 14	 31,82%

6 a 9 anys	 9	 2	 13,33%	 7	 15,91%

9 a 12 anys	 5	 1	 6,67%	 4	 9,09%

12 a 15 anys	 1	 0	 0,00%	 1	 2,27%

15 a 18 anys	 2	 1	 6,67%	 1	 2,27%

> 18 anys	 6	 1	 6,67%	 5	 11,36%

Total	 59	 15	 100%	 44	 100%

antiguitat mitjana 7,19 anys

Índex d’absentisme laboral			 5,28%

Causes d’absentisme
Causes Ocasionals				 2,01%

IT Malaltia Comú				 1,80%

IT Accident In Itinere				 0,07%

Marternitat				 1,40%

Formació  
Percentatge de professionals que han rebut formació	 91,52% 

Inversió d'hores	 1.425h 

Total inversió econòmica   	 43.141,75€

 - Inv. econòmica cost hora/treballador	 25.490,73€

 - Inv. econòmica en concepte de crèdit individual (510€) 	 17.701,02€

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral         
Professionals amb horaris flexibles per atendre fills/es	 3

Professionals amb reducció de jornada per
tenir cura d'un fill/a menor de 8 anys                        	 5

Professionals  que han rebut complement econòmic per IT	 17

Docència 
Nombre de convenis de col·laboració signats amb centres de formació   	16  

Alumnes de Pregrau 16

Alumnes de Postgrau 4

Personal a 31 de desembre  de 2011              	 77   		

Plantilla  Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona	 59	

Personal mitjançant relació laboral  	 54	

Personal mitjançant contracte de compra de servei  al CHV	 3	

Personal autònom                       	 2

Plantilla Fundació Privada Areté              	 18	

Personal vinculat al CET                        	 13	

Personal tècnic                                                          	 5

Gestió persones Fundació CMPPO
Persones 

Total plantilla	 59

Plantilla de personal equivalent a jornada completa	 47,20

Llocs de treball de caràcter indefinit	 75%

Índex de rotació no desitjada	 1,82%

Sexe
Home	 25,42%

Dona	 74,58%

Categoria professional
Gerent	 1

Tècnics superiors	 8

Tècnics mitjans	 23

Monitors/es	 21

Personal administratiu	 5

Mestre taller	 1

Piràmide d’edat segons sexe		
Total	 Homes	 %	 Dones	 %

21 a 25 anys	 2	 2	 12,50%	 0 	 0,00%

26 a 30 anys	 14	 2	 12,50%	 12 	 27,91%

31 a 35 anys	 16	 3	 18,75%	 13 	 30,23%

36 a 40 anys	 7 	 3	 18,75%	 4 	 9,30%

41 a 45 anys	 7 	 2	 12,50%	 5 	 11,30%

46 a 50 anys	 5 	 2	 12,50%	 3 	 6,98%

51 a 55 anys	 5 	 2	 12,50%	 3 	 6,98%

> 55 anys	 3 	 0	 12,50%	 3 	 6,98%

Mitjana d’edat 37,42 anys
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L'Àrea de Rehabilitació Comunitària de la Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d'Osona (FCMPPO) engloba el Servei de 
Rehabilitació Comunitària en salut mental (SRC), El Club Social 
El Pedrís i el Centre de Dia CADO. La rehabilitació psicosocial 
facilita a les persones amb problemes de salut mental i adiccions 
l'oportunitat d'assolir el màxim nivell de funcionament independent 
a la comunitat. 

Què és?
El SRC és un recurs assistencial dirigit a persones amb diagnòstic 
de Trastorn Mental Sever (TMS), residents a la comarca d'Osona 
que, en funció de les característiques clíniques i psicosocials que 
presenten, precisen d'un tractament específic i rehabilitador 
continuat. Els objectius fonamentals són la rehabilitació psicosocial 
i la reinserció.

Activitat 2011

En el SRC s'ha atès una mitjana de 88,8 usuaris al mes i s'ha 
aconseguit un 56% d'altes clíniques. El perfil de persona usuària 
més freqüent és el d'home de 46 a 55 anys, amb diagnòstic 
d'esquizofrènia paranoide i derivat des del Centre de Salut Mental 
d'Adults (CSMA).

Persones ateses

2011: 104 (61 homes i 43 dones)
2010: 107 (62 homes i 45 dones)

Places concertades amb el CatSalut: 45

DIAGNÒSTICS	 NÚM. PERSONES	 PERCENTATGE

Esquizofrènies 	 68	 65.38

Trastorn Esquizoafectiu	 11	 10,6

Trastorn Bipolar 	 9	 8,7

Trastorn Esquizofreniforme	 4	 3,8

Depressió Major	 4	 3,8

Trastorn Delirant	 4	 3,8

Altres diagnòstics 	 4	 3.8

TOTAL	 104 100
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Què és?
El Centre de Dia CADO està adreçat a persones amb problemes 
de drogoaddicció que precisen suport per millorar la qualitat de 
vida, assolir l'abstinència i aconseguir la reinserció social.

Activitat 2011 

Persones ateses

2011: 79 (52 homes i 27 dones)
2010: 67 (51 homes i 16 dones)

Places concertades amb ICASS: 20

El perfil d'usuari més comú és el d'home d'entre 41 i 50 anys, 
amb un quadre de politoxicomania, perceptor d'una PIRMI. Un 
38% de les persones ateses presenta diagnòstic de patologia 
dual. Enguany, però, s'ha anat detectant un increment de la 
feminització del perfil atès, que ha comportat la promoció d'accions 
específiques de gènere. El 70% de les persones usuàries han 
seguit el programa de Reducció de danys, mentre que el 30% 
restant ha seguit el programa de Reinserció.

SUBTÀNCIES DE CONSUM	 NÚM. PERSONES	 PERCENTATGE

Politoxicomanies	 43	 54%

Cocaïna	 16	 20%

Alcohol	 15	 18%

Cannabis	 1	 1%

Opiacis	 0	 0%

Altres	 2	 3%

TOTAL	 79 100%

DIAGNÒSTICS	 NÚM. PERSONES	 PERCENTATGE

Esquizofrènies	 46	 52.8%

Trastorn Esquizoafectiu	 8	 9.2%

Trastorn Bipolar	 9	 10.3%

Depressió Major	 10	 11.5%

Trastorn Delirant	 1	 1.1%

Trastorn de Desenvolupament	 5	 5.7%

Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC)	 5	 5.7%

Trastorn Límit de la Personalitat (TLP)	 1	 1.1%

Trastorn  de Somatització	 1	 1.1%

Trastorn  de la Personalitat Esquizoide	 1	 1.1%

TOTAL 87 100

Què és? 
El Club Social El Pedrís és un recurs valuós per a aquelles 
persones usuàries de la xarxa de salut mental que necessiten 
suport per assolir una ocupació significativa del temps d'oci. La 
finalitat del recurs és que els seus socis i sòcies es puguin 
beneficiar de les activitats que s'hi desenvolupen per aconseguir 
millors quotes de salut, independència, qualitat de vida i inclusió 
a la comunitat.  

En el marc del Club Social es desenvolupen activitats 
autogestionades (aquelles que els propis usuaris i usuàries 
preparen i organitzen i que es realitzen a la comunitat ), activitats 
internes (activitats organitzades per l'estructura del club social 
per ser realitzades per les persones usuàries i dutes a terme a 
l'espai del club) i activitats externes (es fan en la comunitat i hi 
poden participar socis i persones externes al club).

Activitat 2011

Persones ateses

2011: 87 (53 homes i 34 dones)
2010: 86 (52 homes i 34 dones)
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L'Àrea d'Habitatge proporciona atenció a les necessitats 
específiques d'habitatge de les persones amb problemàtica social 
derivada de la malaltia mental.

Combina dos nivells de servei en funció del grau d'autonomia de 
les persones ateses i de la seva situació personal i familiar: 
-Serveis residencials (Llar Residència i Llars amb suport) 
-Serveis d'atenció a la llar (Programa de  Suport a l'Autonomia a 
la Pròpia Llar i Servei d'Atenció Domiciliària Especialitzada).

L'Àrea d'Habitatge ha atès 75 persones (39 homes i 36 dones), 
un 60% de les quals amb diagnòstic d'esquizofrènia. 

Què és?
És un servei social la finalitat del qual és acollir, en règim d'habitatge 
i amb caràcter substitutori del domicili, a persones amb dificultats 
derivades de malaltia mental amb un grau de disminució igual o 
superior al 65%. La llar residència és un recurs de titularitat de 
l'ICASS gestionat per la FCMPPO. Està integrat al municipi de 
Manlleu fet que permet, facilita i estimula una vida el més autònoma 
possible dins d'un règim de convivència grupal. 

Activitat 2011

Persones ateses

2011: 30 (16 homes i 14 dones)
2010: 31 (15 homes i 16 dones)  

Places concertades amb ICASS: 30

DIAGNÒSTIC	 NÚM. PERSONES	 PERCENTATGE

Esquizofrènies 	 23	 76,66%

Trastorn Esquizoafectiu 	 3	 10%

Trastorn Psicòtic no especificat	 1	 3,33%

 Depressió Major	 3	 10%

TOTAL 	 30	 100
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DIAGNÒSTIC	 NÚM. PERSONES	 PERCENTATGE

Esquizofrènies	 4	 50%

Trastorn Esquizoafectiu 	 2	 25%

Trastorn  de la Personalitat Esquizoide	 1	  12.5%

Trastorn Bipolar	 1	 12.5%

TOTAL 	 8	 100

Què és?
EL Programa de  Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL) 
està adreçat a potenciar les àrees d'autonomia de persones que 
pateixen problemes de salut mental però que poden viure de 
manera autònoma en el seu domicili.  

Activitat 2011

Persones ateses

2011: 32 (16 homes i 16 dones)
2010: 33 (18 homes i 15 dones)

Què és?
El SADE s'implanta el 2011 en resposta a les necessitats i les 
demandes socials del territori. El reconeixement de dependència 
de les persones amb trastorn mental possibilita l'atenció 
especialitzada a domicili a aquelles persones que no podien 
accedir al Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar. El 
dispositiu té per objectiu oferir un suport a la persona en les 
activitats de la vida diària tant a la seva llar com en la comunitat.

Activitat 2011

Persones ateses

2011: 5 (3 homes i 2 dones)

DIAGNÒSTIC	 NÚM. PERSONES	 PERCENTATGE

Esquizofrènies	 15	                46.875%    

Trastorn Esquizoafectiu 	 2	  6.25%

Trastorn Esquizofreniforme	 1	 3.125% 

Trastorn Psicòtic no especificat	 2	 6.25%

Trastorn Bipolar	 6	 18.75%

Depressió Major	 2	 6.25%

Trastorn Delirant	 1	 3.125%

Trastorn Obsessiu Compulsiu  (TOC)	 3	 9.375%

TOTAL 32 100

DIAGNÒSTICS	 NÚM. PERSONES	 PERCENTATGE

Esquizofrènies	 3	 60 %

Trastorn Esquizoafectiu 	 1	 20 %

 Retard Mental	 1	  20 % 

TOTAL	 5	 100

Memòria 2011 I 9Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona

Què són?
Les Llars amb suport són pisos on viuen persones amb malaltia 
mental que presenten un bon grau d'autonomia personal per 
organitzar les activitats de la vida diària però que necessiten un 
suport per a la seva efectiva realització. La FCMPPO en gestiona 
tres a Vic.

Activitat 2011

Persones ateses

2011: 8 (4 homes i 4 dones)
2010: 9 (5 homes i 4 dones)

Places concertades amb ICASS: 10



L'Àrea d'Inserció Laboral de la FCMPPO  està format per un 
conjunt de serveis que tenen per objectiu la incorporació i el 
manteniment en el mercat laboral de persones amb dificultats 
derivades de malaltia mental: 

-Servei Prelaboral
-Servei d'Inserció Laboral
-CET Areté

El servei ha atès  176 persones (125 homes i 51 dones), ha 
gestionat 40 contractes laborals i ha afavorit la inserció laboral de 
30 persones. Algunes de les persones ateses s'han beneficiat de 
més d'un servei de forma simultània.

El 2011 es manté una clara tendència cap a les insercions en 
empreses protegides  (50%) en detriment de les ordinàries (40%). 
La resta són plans d'ocupació de l'administració local (10%).  
També s'ha aconseguit un important impuls en la prospecció 
d'empreses que ha començat a donar alguns fruits consolidant 
acords amb el sector productiu de la comarca.

Què és?
És un recurs destinat a persones majors d'edat diagnosticades 
de malaltia mental a les quals manquen habilitats i hàbits per 
inserir-se satisfactòriament en el món laboral. En aquest servei 
desenvolupen diverses tècniques amb l'objectiu de formar-se i 
preparar-se per iniciar un itinerari d'inserció laboral.  

Activitat 2011

Persones ateses

2011: 52 (38 homes i 14 dones)
2010: 38 (27 homes i 11 dones)

Places concertades amb ICASS: 25

DIAGNÒSTIC	 NÚM. PERSONES	 PERCENTATGE

Esquizofrenies	 24	 46%

Trastorns Esquizoafectiu	 1	 2%

Trastorn Esquizofreniforme	 2	 4%

Trastorn psicòtic no especificat	 2	 4%

Trastorn Bipolar	 9	 17%

Trastorn depressius	 4	 7%

Trastorn Delirant	 1	 2%

Trastorn Obssessiu Compulsiu (TOC)	 1	 2%

Trastorn adaptatiu	 1	 2%

Trastorn de personalitat	 3	 6%

Trastorns d'inici a la infància o adolescència	 2	 4%

Trastorns relacionats amb substàncies	 2 	 4%

TOTAL	 52	 100
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DIAGNÒSTIC	 NÚM. PERSONES	 PERCENTATGE

Esquizofrènia	 31	 22.6%

Trastorn Esquizoafectiu	 8	 5,8%

Altres psicosis	 12	 8,8%

Trastorn Delirant	 1	 0,7%

Trastorns depressius	 11	 8%

Altres trastorns de l'estat d'ànim	 13	 9.5%

Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC)	 1	 0,7%

Trastorns adaptatius	 5	 3,7%

Trastorns de Personalitat	 16	 11,7%

Trastorns Somatoformes	 1	 0,7%

Trastorns d'inici infància o adolescència	 2	 1.5%

Retard Mental	 5	 3.7%

Trastorns relacionats amb substàncies	 31	 22.6% 

TOTAL 137 100

Què és?
Areté promou la inserció laboral i social de persones que tenen 
un trastorn de salut mental i dificultats per incorporar-se al món 
laboral. És un Centre Especial de Treball que compta amb diferents 
línies de negoci: Fusteria, Servei de Repartiment de publicitat i 
bustiada, Serveis (neteja i tasques administratives) i botiga de 
segona mà d'objectes recuperats a la deixalleria. 

Activitat 2011

S'ha consolidat i professionalitzat el Servei de repartiment de 
material publicitari i bustiada, amb la contractació de 4 persones 
i l'ampliació i fidelització de la cartera de clients.

Persones contractades amb discapacitat

Fusteria: 8
Repartiment: 3
Serveis: 1
Botiga segona mà: 1

Què és?
És un dispositiu d'inserció laboral adreçat a persones adultes amb 
malaltia mental. S'hi desenvolupen els següents dispositius i/o 
programes: Oficina Tècnica Laboral, Programa de Treball amb 
suport i Programa Xarxa d'Orientació per a l'ocupació.

Activitat 2011

Persones ateses 

2011: 137 (96 homes i 41 dones)
2010: 114 (80 homes i 34 dones)



L'Àrea de Logopèdia i Psicologia ofereix atenció especialitzada 
a aquelles persones que presenten trastorns en els processos de 
la comunicació (llenguatge, parla, veu) amb l'objectiu  d’avaluar-
los i tractar-los.

Globalment, el 2011 hi ha hagut un augmentat en el nombre de 
persones ateses, sessions de rehabilitació realitzades i primeres 
visites. El 60% de les altes donades han estat per millora de la 
patologia de la persona atesa. 

Manlleu, Torelló, Vic, Taradell, Les Masies de Voltregà, Sant 
Hipòlit de Voltregà, Montesquiu, Tona, Roda de Ter i Sant Quirze 
de Besora.

Activitat 2011

Persones ateses: 

2011: 630 
2010: 546

Primeres visites: 

2011: 306
2010: 274

Sessions realitzades:

2011: 7.912  
2010:7.239

CLASSIFICACIÓ DIAGNÒSTICA	 TOTAL	 %

Trastorn del llenguatge	 25	 8,17

Retard del llenguatge	 18	 5,88

Dislalies	 17	 5,56

Tratorn del desenvolupament fonològic	 4	 1,31		

Disfèmia	 24	 7,84

Disfonia	 96 	 31,38 

Disglossia i anomalies dentofacials	 50	 16,34

Afasia	 9	 2,93

Disartria	 3	 0,98

Alèxia	 1	 0,33

Trastorn de lectoescriptura	 30	 9,80

Retard mental lleu	 9	 2,94

Trastorn del desenvolupament	 6	 1,96

Altres	 5	 1,63

Diagnòstic aplaçat	 4	 1,31

Altres retards del desenvolupament espec.	 2	 0,65

Trastorn de conducta	 1	 0,33

Problemes relació infància i adolescència	 1 	  0,33

Abandó	 1 	  0,33

Total 306 100

Diagnòstics de les persones que venen per primera vegada
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Torneig de futbol sala de la FCMPPO

El Torneig de futbol sala d'hivern es va celebrar el 26 de gener 
al pavelló de Gurb. Aquesta és una competició molt emocionant 
que enfronta equips formats per professionals i usuaris dels 
diferents serveis de la FCMPPO. Per tant, és una activitat que té 
per objectiu  la relació, la coneixença i l'oci.  Enguany, l'equip de 
la Residència de Manlleu va ser el guanyador.

La Llar Residència guanya el Concurs Enfoca l'Esport

La Llar Residència de Manlleu va guanyar el mes de juliol el 
concurs “Enfoca l'Esport” -organitzat per La piscina de Torelló- 
amb una fotografia sobre l'activitat d'aquagym que vuit residents 
fan cada dijous a la piscina de Manlleu. Al concurs, impulsat a 
través del facebook LaPsicina de Torelló, s'hi van presentar 21 
fotografies.

Activitats amb la Diputació de Barcelona

Destacar dues activitats que s'han pogut portar a terme gràcies 
a la col·laboració amb la Diputació de Barcelona: Les jornades 
nàutiques a l'Escola de Vela adaptada de Sitges (14 de juny amb 
10 usuaris de l'Àrea d'Habitatge) i la jornada d'equitació adaptada 
a l'Hípica de Malla (8 de setembre amb 11 usuaris de l'Àrea 
d'Habitatge).

Areté, al Mercat del Ram

Areté va tornar a ser present al Mercat del Ram amb un expositor 
dels seus productes. Les taules de cultiu  adaptades al mètode 
Gaspar Caballero de Segovia van gaudir de gran demanda. A 
més, el CET va impulsar un taller teòric i pràctic d'horticultura 
ecològica en taules de cultiu, en el marc de les Jornades Tècniques, 
que van seguir una vintena de persones. D'altra banda, el director 
general d'El 9 TV, Jordi Molet, va fer una entrevista en directe a 
la gerent del centre, Mercè Generó. 

Diada de les famílies a la Llar Residència

De l'activitat a la Llar Residència cal destacar la celebració de la 
diada de les famílies, que va comptar amb la presentació d'un 
lipdub protagonitzat pels residents. L'arrossada va reunir un 
centenar de persones entre residents, professionals i familiars.
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La FCMPPO impulsa un projecte innovador en el marc de la 
convocatòria del SOC i del Fons Social Europeu

La FCMPPO impulsa des del mes de gener a Osona el projecte 
Bitàcola, una iniciativa pionera que introdueix la metodologia 
coaching per minimitzar els efectes de l'estigma en els processos 
d'inserció laboral en salut mental i els efectes del malestar o el 
patiment psicològic en els entorns laborals. Aquesta iniciativa, 
que ja ha beneficiat a 36 persones d'Osona durant el 2011, s'ha 
realitzat després de guanyar la convocatòria de Projectes 
Innovadors 2010 del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i del 
Fons Social Europeu. Les altres dues entitats que desenvolupen 
el projecte en col·laboració amb la FCMPPO són  la Fundació 
Joia de Barcelona i “Spora Sinergies. Parc de Recerca de la 
UAB".    

Nou Servei d'Atenció Domiciliària en Salut Mental

El mes de maig la FCMPPO implanta el nou Servei d'Atenció 
Domiciliària en Salut Mental (SADE) adreçat a persones amb 
trastorn mental i amb dependència reconeguda que requereixen 
una atenció en el seu propi domicili.

Nou servei de repartiment de material publicitari al CET Areté

El mes de maig, el Centre Especial de Treball (CET) Areté de la 
FCMPPO diversifica la seva línia de negoci amb la posada en 
funcionament del Servei de repartiment de material publicitari i 
bustiada a la comarca d'Osona

Acreditació de l'Àrea d'Habitatge segons la norma
ISO 9002:2008

L'Àrea d'Habitatge de la FCMPPO és 
acreditada per l'empresa Det Norske Veritas 
conforme la norma ISO 9001:2008 en data 
1 d'agost de 2011 en tots els seus serveis. 
La resta d'àrees de la FCMPPO també es 
preparen per obtenir aquesta acreditació. 
Tots els professionals de l'entitat s'estan 
formant en el model d'excel·lència EFQM.

Areté millora el procés de producció dels articles de fusta 
amb l'obertura d'una nau més funcional

El mes de juliol, el CET Areté fa un nou pas en la consolidació 
del negoci de fusteria amb el trasllat del centre en una nova nau 
que ha permès millorar el procés de producció dels articles que 
comercialitza. Les noves instal·lacions, ubicades al carrer Fusteria 
del Polígon les Goules de Tona, permeten una producció lineal 
i, per tant, un augment de la capacitat de fabricació. 

La Llar Residència impulsa el consell de participació

El consell de participació constitueix un espai d'informació, de 
consulta i de debat per a totes les parts que intervenen en 
l'equipament. Entre els seus objectius hi ha els d'informar anualment 
sobre la programació general de les activitats del servei; rebre 
informació periòdica de la marxa general de la llar i de les persones 
que s'atenen; informar sobre la memòria anual i fer propostes de 
millora, planificar i revisar objectius.

La FCMPPO actua com a agència de col·locació

La FCMPPO és des del setembre de 2011 la primera entitat 
d'Osona amb autorització del Servei d'Ocupació de Catalunya 
per actuar com agència de col·locació. Les funcions com a agència 
de col·locació són, entre d’altres, la informació i l’orientació 
professional, la intermediació laboral i el suport en la recerca
activa de feina a persones amb malaltia mental.
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Conveni amb Joguines sense fronteres

La FCMPPO i l'Associació Joguines sense fronteres signen un 
conveni el mes de setembre per a què persones usuàries del 
SRC puguin realitzar tasques de selecció, manteniment, neteja 
i classificació de les joguines que facilita l'associació i que 
posteriorment es reparteixen a famílies amb pocs recursos. 
L'objectiu del conveni és permetre que els usuaris puguin obtenir 
un benefici en el seu procés de rehabilitació tot realitzant una 
tasca de voluntariat.

La FCMPPO i l'Atlàntida programen l'espectacle d’estrena 
de temporada “Hamlet, en una nit d'estiu”

La FCMPPO i l'Atlàntida de Vic signen el mes de setembre un 
conveni  per produir i programar conjuntament l'espectace “Hamlet, 
en una nit d'estiu”, sota la direcció d'Oriol Broggi, que va inaugurar 
la segona temporada del teatre el 30 de setembre de 2011 a la 
Sala Ramon Montanyà. La FCMPPO va participar en aquesta 
producció amb la intervenció de persones usuàries dels seus 
serveis i de part del seu personal en el muntatge i també com a 
actors i actrius principals de l'obra.

La FCMPPO col·labora amb Justícia per oferir treballs en 
benefici de la comunitat a persones penades  

La FCMPPO signa el mes d'octubre un conveni de col·laboració 
amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
per oferir un programa de treballs en benefici de la comunitat a 
persones a qui se'ls ha imputat un delicte lleu i menys greu que 
compensen la falta amb tasques socials.

L'ICASS renova l'adjudicació de la gestió de la Llar Residència 
de Manlleu a la FCMPPO

El novembre de 2011, l'Institut Català d'Assistència i Serveis 
Socials (ICASS) renova l'adjudicació de la gestió de la Llar 
Residència de Manlleu a la FCMPPO.  Seguir gestionant aquest 
equipament ens permet continuar oferint els tres nivells d'atenció 
de l'Àrea d'habitatge: Residència, llars amb suport i atenció en el 
propi domicili.  

XEISO consolida el programa Osona Inclusiva

El 2011 es consolida el programa Osona Inclusiva de la Xarxa 
d'Entitats d'Inserció Sociolaboral d'Osona (XEISO), formada per 
vuit entitats, entre les quals hi ha la FCMPPO. S’han impulsat  
diverses accions com la realització d’una exposició itinerant, la 
creació d’una pàgina web i l’edició de diferents materials per
dinfondre el projecte, entre d’altres.
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La FCMPPO porta a terme diferents projectes que tenen per 
objectiu la denúncia de l'estigma social dels trastorns mentals, 
l'educació de la població en salut mental i l'”empoderament” de 
les persones afectades per a que esdevinguin protagonistes del 
canvi. Es tracta de projectes comunitaris que promouen el contacte 
social i la participació normalitzada en la societat d'aquest col·lectiu, 
posant l'accent en la perspectiva en primera persona.
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L'any 2011, el projecte ha mantingut el mateix format de les 
darreres edicions. Un total de 22 parelles formades per artistes 
amateurs i persones usuàries dels nostres serveis van crear a 
quatre mans diferents obres artístiques que van agrupar-se en 
una exposició la qual ha recorregut els següents espais:

- Sala d'Art de l'Auditori Unnim  (del 17 de desembre del 2010 al 
16 de Gener del 2011)
- Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, COMB (de l'1 al 27 de 
febrer del 2011)
- Aula de Cultura i Sala d'Exposicions Unnim de Sant Celoni (de 
l'1 al 24 de març del 2011)
- Escola Arts Plàstiques de Torelló (de l'1 al 30 d'abril del 2011)
- Museu de Lleida (del 4 al 31 de maig del 2011)
- Sala SUF de Roses (del 6 al 20 de juny del 2011)

El projecte ha aplegat la participació voluntària de 45 artistes 
(professionals i amateurs), 12 dels  quals per primera vegada. 

Cal fer èmfasi en l'exposició al COMB amb la presència del 
conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Lluis Cleries i d'altres personalitats destacades. 
Aquesta exposició ens va permetre realitzar accions de comunicació 
a nivell nacional amb resultats positius, com per exemple un 
reportatge en directe a Barcelona TV.

La subhasta de les obres es va realitzar el 15 de juliol a la seu 
de la Fundició Dúctil Benito de Manlleu. Es van recaptar 5.550 
euros, que s'han utilitzat per donar continuïtat al projecte.  

En el marc de la tasca de sensibilització, s'han continuat oferint 
xerrades i visites guiades a diferents entitats i universitats. 

Els impactes en els mitjans de comunicació de Parelles Artístiques 
han significat un 41% del total d'impactes del conjunt de la 
FCMPPO. En total, s'han distribuït 1.000 catàlegs de les obres.

www.parellesartistiques.cat



La FCMPPO, amb la col·laboració de l'Associació de Familiars 
de Malalts Mentals d'Osona (AFMMO), el Consorci Hospitalari de 
Vic (CHV) i la Universitat de Vic (UVIC), organitza des de fa uns 
anys un seguit d'activitats a Osona durant el mes d'octubre per 
commemorar del Dia Mundial de la Salut Mental (DMSM).  Amb 
aquests actes es pretén augmentar la consciència social i canviar 
algunes actituds que manté la societat en general respecte els 
problemes de salut mental. 

El 2011 s'han realitzat 9 activitats que han aplegat prop de 1.500 
persones, i paral·lelament, s'ha comptat amb l'exposició de llibres 
relacionats amb la salut mental en les diferents biblioteques de 
la comarca.	

La línea de treball ha estat similar a la dels darrers anys, incloent 
els nostres actes en la programació estable d'altres entitats 
comarcals com Cine Club Vic, biblioteques i Fòrum de Debats.

Cal destacar la col·laboració iniciada amb l'Atlàntida de Vic que 
ens va permetre realitzar conjuntament la producció teatral “Hamlet, 
en una nit d'estiu”. Un espectacle dirigit pel reconegut director 
Oriol Broggi ( amb l'ajudant de direcció Montse Albàs) amb una 
quinzena de persones usuàries dels nostres serveis com a 
protagonistes, que van pujar dalt l'escenari amb artistes i músics 
de renom com Clara Segura, Jaume Sisa, Ramon Vila, Màrcia 
Cisteró, Xavier Boada,  Oriol Tramvia i Armand Villén. 

L'obra es va estrenar el 20 de setembre i va comportar un treball 
previ de tres mesos. El resultat va ser un espectacle que abraçava 
també la música i d'altres elements que portaven a una poètica 
escènica pròpia i que va permetre obrir la temporada de l'Atlàntida 
i reunir un públic de 800 persones.  

Les notícies relacionades amb els actes del Dia Mundial de la 
Salut Mental han significat el 16% del total dels impactes en 
premsa del conjunt de la FCMPPO, mentre que l'obra de teatre 
“Hamlet, en una nit d'estiu” representa el 17%.
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Publicació a la revista CUADERNOS DE PEDAGOGIA sobre les 
conclusions extretes de la visita de representants de la FCMPPO 
i d'altres entitats de l'àmbit social i universitari de Vic a la Kofoed's 
Skole de Cophenaguen. Autoria compartida: Montse Colom, 
Mercè Generó i Ruben del Rio (FCMPPO) i representants d'altres 
entitats. (Juny de 2011).

Publicació científica a càrrec de Ruben del Rio, terapeuta 
ocupacional de la FCMPPO, a la Revista TOG (Teràpia 
Ocupacional Galícia) amb el títol  “Características del desempeño 
ocupacional en relación al riesgo de suicidio asociado en personas 
con trastorno mental en la comarca de Osona” (setembre de 
2011).

Impactes:

291 impactes als mitjans de comunicació catalans i nacionals 
(l'any 2010 n'hi van haver 191). No es comptabilitzen els impactes 
en xarxes socials com facebook i twitter:

42 en premsa escrita (64 el 2010)
171 en mitjans digitals (92 el 2010)
14 a ràdio (18 el 2010)
60 a TV (10 el 2010) 
4 vídeos a youtube 

Abast territorial:

173 impactes en mitjans d'Osona (162 l'any 2010)
103 impactes en mitjans d'abast català (129 el 2010) 
15 impactes en mitjans d'abast nacional (1 l'any 2010).  

Temàtiques:

Parelles Artístiques	 41%

Dia Mundial	 16%	

Teatre Atlàntida	 17%

Institucionals	 6%

Logopèdia	 1%

Habitatge	 0%

Inserció Laboral	 7%

Areté	 8%

Rehabilitació 4%

A destacar:

Reportatge sobre el Club Social El Pedrís al projecte multimèdia 
Ecos (En 1 any  583 visites a Vímeo) i a la Revista Joia (se'n 
distribueixen 2.514 exemplars en català i 260 en castellà)

Reportatge sobre el Servei d'Inserció Laboral i Areté a la Revista 
Cooperativa Catalana. Edició de 2.300 exemplars.

Notícies sobre Parelles Artístiques a:

XTVL (amb difusió a 40 televisions locals de tot Catalunya)
La Vanguardia
Catalunya Ràdio
Com Ràdio

Notícies sobre “Hamlet, en una nit d'estiu” a: 

TV3 (Informatius comarques) i CANAL 33 (No t'ho perdis)
Rac1 i Catalunya Ràdio
El 9 Nou (amb reportatges i entrevistes a pàgines senceres), 
Público i El Punt Avui. 
Ara.cat, elpuntavui.cat, europapress.com, lainformacion.com. 
lavanguardia.com, publico.es, 20minutos.es, naciodigital.cat

Webs:

Resum del tràfic de visites a les webs de CMPPO i de Parelles 
Artístiques de l’1 de gener al 31 desembre de 2011: 

Usuaris: 22.898 (amb un increment del 55% respecte l'any 
anterior) 

Total de pàgines vistes: 65.889 ( amb increment del 86% 
respecte l'any anterior). 

Pàgines sol·licitades pels usuaris:	

Pàgines d' entrada  	 Pàg. vistes	 Percentatge	 	

1. index		 4.253		 18.57%	 	
2. www.parellesartistiques.cat		 3.371		 14.72%	 	
3. saludmental y medioscomunicacion.pdf	 525		 2.29%	 	
4. breu_historia		 376		 1.64%	 	
5. diamundial		 366		 1.60%	 	
6. actualitat		 285		 1.24%	 	
7. www.parellesartistiques.cat/2010_2011	 229		 1.00%	 	
8. ARC_Club_social_pedris		 221		 0.97%	 	
9. ARC_cado		 217		 0.95%	 	
10. qui_som		 209		 0.91%	 		

Total:		 22.898		 100.00%	

Facebooks:

Osona amb la salut mental (facebook de l'entitat de difusió de 
la salut mental en general): A 30 de desembre de 2010 tenia 
1.100 persones agregades. A desembre, 1.989.

Parelles Artístiques (facebook específic sobre el projecte). A 30 
de desembre de 2010 hi havia 180 amics. A desembre de 2011,
217.
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EL 2011 ha estat un any de crisi econòmica, d'incertesa i de molts 
canvis. La FCMPPO, lluny d'arronsar-se davant d'aquest panorama, 
ha apostat clarament per la qualitat i l'excel·lència en la gestió de 
l’organització, tot invertint més en capital humà, en formació i en 
responsabilitat social. 

L'entitat ha fet una clara aposta per entrar de ple en un procés 
de millora continua, definint la seva política i objectius de qualitat 
orientats a la satisfacció de les persones a les quals van adreçats 

els seus serveis. S'ha implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat 
i l'Àrea d'Habitatge ha estat certificada segons la norma ISO 
9001:2008. La resta de serveis s'estan preparant per aconseguir 
el certificat de cara el 2012. També s'ha treballat amb el model 
EFQM d'excel·lència. 

Un dels indicadors de qualitat que s'han analitzat són els resultats 
de les enquestes de satisfacció que es passen a les persones 
usuàries de tots els serveis de la FCMPPO.

Resultats enquestes de satisfacció amb	 Àrea de Logopèdia	 Àrea de Rehabilitació	 Àrea 	 Àrea 
puntuacions de l’1 al 10	 i psicologia	 Comunitària	 d'Inserció Laboral	 d'Habitatge

Comoditat i instal·lacions	 8,68	 8,10	 7,73	 7,60

Accés al servei i als professionals	 8,22	 7,93	 8,605	 8,12

Intimitat i confidencialitat	 8,63	 8,57	 8,925	 8,69

Tracte, atenció i drets	 9,29	 8,33	 8,74	 8,44

Organització del servei i competència dels professionals	 8,49	 8,16	 8,91	 8,50

Informació	 9,08	 8,32	 8,775	 7,94

Valoració per activitat	 8,67	 8,78	 8,81	 8,22

Valoració ítems relacionats amb les activitats	 8,30	 7,59	 8,11	 7,81

Convivència	  	 8,25 7,7 8,22

En el marc del Pla d'Igualtat d'Oportunitats que la FCMPPO està 
implantant des de 2009,  s'han portat a terme les següents accions:

- El 13,5% del personal de l'entitat ha rebut formació en matèria 
de perspectiva de gènere i violència de gènere.

- S'han facilitat pautes de llenguatge neutre per a l'elaboració de 
les memòries anuals d'activitats, altres estudis i/ o treballs.

- S'ha fet lliurement d'un exemplar del Pla d'Igualtat entre les 
Dones i els Homes de la Fundació CMPPO, del Protocol de 
prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i l'assetjament per 
raó de sexe i de la Guia de Llenguatge Neutre a les persones 
que s'incorporen a la plantilla de la FCMPPO.

- S'han realitzat accions per difondre a l'exterior el pla d'igualtat 
d'oportunitats a la FCMPPO (nota de premsa als mitjans de la 
comarca, web corporativa...).

- S'ha vetllat perquè les comunicacions internes i externes de la 
Fundació CMPPO es facin des d'una perspectiva no sexista del 
llenguatge.

- S'ha vetllat perquè totes les dades estadístiques que s'elaboren 
a l'entitat, ja siguin de personal o assistencials, estiguin disgregades 
per sexe.

- S'han redactat els reglaments i d'altres normatives de l'entitat 
des d'una perspectiva no sexista del llenguatge.

- S'ha fet l'anàlisi des d'una perspectiva de gènere dels protocols 
de selecció i promoció de personal.

- Es promou la conciliació de vida personal, familiar i laboral.

- Es vetlla per tal de que no existeixi cap discriminació retributiva, 
indirecta o directa, per raó de gènere.

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

Servei de Logopèdia i 
Psicologia
C.Sant Miquel Xic, 1. 08500. Vic
93 889 505 9
cmppo@cmppo.cat

Servei Rehabilitació 
Comunitària (SRC)
C. Sant Pere, 9. 08500. Vic
93 883 30 03
srcsm@cmppo.cat

Club Social El Pedrís
Pl. Santa Cecília, 1. 08500. Vic
93 883 30 03
srcsm@cmppo.cat

Centre de Dia CADO
C. Sant Pere, 6. 08500. Vic
93 889 46 00
cado@cmppo.cat

LLar Residència
Av. Pirineus, 9. 08560. Manlleu
93 851 52 50
residencia@cmppo.cat

Servei d’Inserció Laboral
C. Sant Pere, 4. 08500. Vic
93 889 46 00
treball@cmppo.cat

ARETÉ
C. Fusteria, 46
93 812 53 27
arete@fundacioarete.cat
www.fundacioarete.cat

Auditoria Econòmica

Els comptes anuals de l'exercici 2011 han estat auditats per 
l'empresa Busquets Economistes, Auditors i estudis jurídics els 
dies 15, 18 i 19 abril. Això permet a la FCMPPO oferir la màxima 
transparència en la gestió econòmica i consolidar així la solvència 
financera necessària per seguir prestant serveis de qualitat.
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Any 2011	 2.446.425,98 €

Any 2010	 2.253.692,59 €	

Any 2009	 2.153.239,19 €

Benestar Social i Família	 48%

Servei Català de la Salut	 29%

Quotes Llar Residència	 5%

Logopèdia	 6%

Consell Comarcal	 2%

Ajuntaments	 1%

Departament d’Empresa i Ocupació	 5%

Altres ingressos 4%


