
Promovem el
desenvolupament
integral de les persones

Memòria
de Responsabilitat
Social Corporativa
2016



 / Memòria de responsabilitat social corporativa / 2

Índex
3. Presentació
4. Qui som
7. Les dades de 2016
8. 2016. De FCMPPO a Osonament
10. Treball col·laboratiu
11. Activitat assistencial
16. Areté, economia social
18. Projecció social
20. Coneixement
22. Caminem cap a l’excel·lència
23. Gestió ambiental
24. Comunicació
26. Recursos humans
27. Dades econòmiques
28. Finançadors i col·laboradors



 / Memòria de responsabilitat social corporativa / 3

Un any més tinc la satisfacció de presentar la memòria anual de la nostra organització, que 
pretén ser una radiografia de tota l’activitat que hem portat a terme durant el 2016. Aquest ha 
estat un any d’aquells que aportaran molta història pel record.

Hem viscut il·lusionats com es materialitzava un gran projecte amb el qual treballàvem des de fa 
més de 10 anys: construir un equipament propi com a seu central de l’entitat, que acollís els 
diferents serveis diürns que teníem ubicats en diferents espais de lloguer a Vic.

Per fi tenim un equipament dissenyat sota criteris d’eficiència energètica i 
sostenibilitat que reuneix les característiques que les persones ateses, 
les famílies i els professionals es mereixen. I em toca agrair l’esforç que 
tots ells han fet durant els últims anys convivint i treballant en unes 
condicions d’espai poc favorables. 
L’obertura de la nova seu ens ha brindat l’oportunitat de desencallar un altre objectiu que teníem 
pendent: canviar el nom de l’entitat. Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona ja no 
transmetia la missió actual de la nostra organització i tocava fer un pas endavant, ser valents, i 
estrenar nova marca i imatge corporativa. Osonament ha estat el nom escollit després d’un 
procés molt participatiu, i creiem que reflecteix molt bé l’àmbit que treballem -la ment en la seva 
globalitat-, i el territori on ho fem: la comarca d’Osona.

Però no només hem canviat de nom, d’imatge i d’ubicació. L’edifici ha estat dissenyat per poder 
integrar serveis i atendre tant les addiccions com la salut mental des de tres àmbits: social, 
sanitari i laboral, tal com marca el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i 
addiccions de la Generalitat de Catalunya. A més, hem integrat activitats, professionals i itineraris 
de les persones ateses, eliminant duplicitats d’intervencions i afavorint que la persona camini de 
manera més fluida en el seu procés personal a Osonament.  

Seguint la línia de nous equipaments, hem continuat amb els treballs d’adequació de l’Espai 
Estivill Camps de Torelló, que tindrà un club social i una llar amb suport de quatre places, i que 
posarem en funcionament el 2017 amb l’objectiu d’acostar els nostres serveis a les persones de 
Torelló i de la Vall del Ges. 

En referència a l’activitat assistencial, hem atès 598 persones a l’àrea de Salut Mental i 
addiccions i 620 a l’àrea de Logopèdia i Psicologia. Hem encetat nous programes seguint les 
línies estratègiques del pla integral, com el de patologia dual o el d’atenció als episodis 
depressius. També hem consolidat el programa Respir i el programa d’atenció a joves que 
presenten un trastorn mental incipient, i hem continuat fent múltiples activitats de lluita contra 
l’estigma.

Així mateix, hem seguit creant aliances amb la xarxa d’entitats del territori i reforçant la 
col·laboració amb la UVic-UCC, potenciant la recerca i la docència dels nostres professionals. 
Tenint en compte que l’equip humà és l’actiu més preuat d’Osonament, hem continuat establint 
beneficis socials i millorant aspectes referents a la conciliació de la vida laboral i familiar.

Vull agrair al nostre president, Joan Roca, i a tots els membres del Patronat de l’entitat, la 
confiança dipositada dia rera dia en l’equip d’Osonament. En segon lloc, agrair l’esforç de totes 
les entitats, empreses, administracions i persones a títol individual que ens han acompanyat en 
aquest nou projecte tan il·lusionant. Tenim les portes obertes de la nostra seu a tothom que ens 
vulgui conèixer de més a prop.  

Deia el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, en l’acte d’inauguració del 
nou edifici: “Osonament és l’exemple pràctic, palpable, d’una manera de fer les coses que ens 
inspira”. Aquestes paraules ens motiven a seguir treballant amb esforç, tenacitat i constància per 
millorar la qualitat de vida de les persones i aconseguir una societat més feliç i igualitària.

Mercè Generó i Prat
Gerent Osonament
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Qui som
L’entitat
  
La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic, ara Osonament, és una entitat sense ànim de lucre 
que integra tots els recursos comunitaris de la comarca d’Osona adreçats a l’atenció de les neces-
sitats de rehabilitació, habitatge, treball i oci de persones amb problemes de salut mental i addic-
cions, i serveis de logopèdia i psicologia.

L’organització neix l'any 1978 com un servei pioner per donar resposta a problemes de comporta-
ment i maduració d'infants i adolescents a la comarca d'Osona. A la dècada dels 90, amplia la seva 
atenció a persones adultes en els àmbits de la salut mental i les addiccions, incorporant el Centre 
de Salut Mental d'Adults (CSMA), el Centre d'Atenció a les Drogodependències d'Osona (CADO) i 
el Centre de Dia El Pedrís. L'any 1999, junt amb el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), elabora el Pla 
Estratègic de Salut Mental d’Osona per reorganitzar la xarxa de serveis existents al territori i millorar 
l'atenció a la persona usuària. D’aquest pla es desprèn el traspàs dels recursos ambulatoris que 
teníem cap al CHV, perquè la Fundació pogués assumir, desplegar i consolidar tota la vessant 
comunitària de la salut mental i aconseguir per la comarca d’Osona un model integrat d’atenció 
social, sanitària i laboral en aquest àmbit.

El 2016, la Fundació enceta una nova etapa que suposa un gran salt qualitatiu en l’atenció a la salut 
mental comunitària integrada a la comarca d’Osona. Per una banda, construeix i inaugura la nova 
seu central on s’integren els serveis diürns de l’organització i, per l’altra, estrena nova marca de 
projecció exterior: Osonament.

Missió, visió i valors
Missió: Promoure el desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, 
mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut 
mental, les addiccions i la logopèdia, a l’entorn de la comarca d’Osona.  

Visió: Ser l’entitat referent en salut mental, addiccions i logopèdia, en l’àmbit comunitari a la comar-
ca d’Osona.

Valors:
Compromís i sensibilitat amb les persones i la comunitat 
Professionalitat en l’atenció
Treball en equip 
Ètica i transparència 
Responsabilitat i sostenibilitat en la gestió



Estructura organitzativa
Patronat
  
Composició de Patronat a desembre de 2016

Joan Roca Tió. President. Representant del Consell Comarcal d’Osona
Joaquim Vivas Llorens. Vicepresident. Membre fundador de la FCMPPO
Jacint Codina Pujols. Vocal. Patró vitalici
Dolors Collell Surinyach. Vocal. Representant de l’Ajuntament de Manlleu
Maria del Mar Cuxart Ainaud. Vocal. Representant de l’Ajuntament de Tona 
Gràcia Ferrer Codinachs. Secretària. Representant de l’Ajuntament de Vic 
Carme Francolí Casas. Vocal. Representant de l’Ajuntament de Torelló
Antoni Ramírez Juvany. Vocal. Representant de l’Associació Sant Tomàs   
Jordi Sarrió Bernal. Vocal. Representant dels professionals de la FCMPPO
Antoni Serrat Climent. Vocal. Representant de Càritas Diocesana

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

Organigrama
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 a la Llar
 - Suport Autonomia
  Pròpia Llar
 - SADE Salut Mental 
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    - Llar Residència de 
  Manlleu

-  Servei Prelaboral
-  Serveis d’Inserció
 Laboral
-  CET Areté
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GERÈNCIA ADMINISTRACIÓ
RRHH
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REHABILITACIÓ
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HABITATGE
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LABORAL

SALUT MENTAL I ADICCIONS LOGÒPEDIA I PSICOLOGIA

Pla estratègic 2013-2016

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

1.- Projectar una marca corporativa sòlida
2.- Consolidar i promoure la creació de xarxes i aliances amb els 
diferents grups d'interès
3.- Potenciar l'equip humà
4.- Noves línies d'intervenció, activitat i servei
5.- Millorar les instal·lacions i equipaments
6.- Garantir la qualitat assistencial centrada en la persona
7.- Millorar l'eficàcia operativa en la gestió

D’aquestes 7 línies estratègiques, vam fixar 26 objectius 
per l’any 2016, amb 50 accions. 
El grau d’assoliment d’accions ha estat:

- Accions assolides: 32 (64%)
- Accions en procés: 15 (30%)
- Accions no iniciades: 3 (6%)
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Els centres 
d’Osonament

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

Llar Residència de Manlleu
Avinguda Pirineus, 9 - Manlleu

De titularitat pública
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya

Tres Llars amb suport a Vic
Una de pròpia i dues de lloguer

Espai Estivill Camps: llar amb suport i espai de dia
Carrer desl Munts, 14 - Torelló

De titularitat pròpia

Fusteria Areté
Carrer Fusteria, 46. Pol. Les Goules - Tona

De lloguer

Botiga de segona mà Areté
Carrer del Remei, 64
De titularitat pròpia
(propera obertura)
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Dades del 2016
 598 
Persones ateses als serveis integrats de 
Salut Mental i addiccions
..............................................................

620 
Persones ateses als serveis de 
Logopèdia i Psicologia
..............................................................

45
Persones inserides al mercat laboral
..............................................................

103 
Persones han gaudit del programa 
Respir
..............................................................

85 
Professionals 
..............................................................

60% 
dels professionals han gaudit de 
conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral
..............................................................

95% 
dels professionals han rebut formació
..............................................................

8  
professionals fan activitat docent
..............................................................

19 
alumnes de pràctiques
..............................................................

1 
doctorand industrial en Activitat Física
..............................................................

13  
persones voluntàries
..............................................................

7 
persones al programa de Mesures 
Penals Alternatives
..............................................................

64 
convenis i acords de col·laboració
..............................................................

195 
impactes en mitjans de 
comunicació  (17 notes de premsa)
........................................................

Certificat 
ISO 9001 des l’any 2011
..............................................................

8,99/10 
satisfacció dels familiars amb els serveis 
d’Osonament
..............................................................

8,87/10
satisfacció de les persones ateses amb 
els serveis d’Osonament
..............................................................

2.957.280,45 € 
ingressos totals agregats
..............................................................

1.323.286,90 € 
inversió total agregada
..............................................................

Persones
ateses
i professionals
OSONA    
1.200 persones ateses  
83 professionals 

FORA D’OSONA  
18 persones ateses
2 professionals

Persones 
ateses

Professionals

Mapa de 
persones ateses 
i professionals 
per municipi de 
residència

Santa Maria
de Besora Vidrà

1
Montesquiu
15 Sant Pere

de Torelló 
26 / 1

Sant Vicenç de Torelló 
12

Torelló
128 / 4

L’Esquirol
13 / 1

Rupit
Pruit
2Tavertet

Les Masies de Roda 
5

Manlleu
175 / 12

Roda de Ter 
30 / 2

Tavèrnoles
1 Vilanova

de Sau 
2

Folgueroles
16 / 2 

Sant Julià de 
Vilatorta
15 / 2

Calldetenes
19 / 1

Santa Eugènia
de Berga
11 / 1

Sant Sadurní
d’Osormort
Espinelves
1Taradell

53 / 7
Viladrau
3Seva

23

El Brull
1

Balenyà
18 / 2

Centelles
41 / 1

Sant Martí
de Centelles
4

Collsuspina
1 / 1

Tona
47 / 4

Sobremunt
Orís

Perafita
Sant Martí 
d’Albars

Sant Agustí
de Lluçanès 

Sora

Sant Quirze
de Besora
29 / 2

Alpens
1 / 1

Sant Boi
de Lluçanès 
3

Lluçà
1

Prats de 
Lluçanès
17

Olost
11 / 1

Sant Hipòlit
de Voltregà
30 / 2 Santa Cecília

de Voltregà
Sant 
Bartomeu
del Grau
2 / 1

Gurb 
12 / 2 Vic

403 / 29

Les Masies
de Voltregà
14 / 2

Oristà
3

Santa Eulàlia
de Riuprimer
5 Malla

3
Muntanyola
3 / 1
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El 2016 obrim una nova etapa plena de 
canvis. Després de 38 anys com a Fundació 
Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona, 
renovem la marca exterior i ens passem a 
anomenar Osonament. El canvi de nom i 
d’imatge corporativa coincideix amb 
l’obertura de la nova seu de l’entitat, un 
símbol físic de tota la reorganització del 
projecte. Osonament, doncs, expressa la 
suma d’un nou edifici, una nova marca i 
l’inici d’una nova etapa en la qual 
consolidem l’atenció integrada a la persona. 

La inauguració
La nova seu va ser inaugurada el 21 
d’octubre pel president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, en un acte que va 
comptar amb més de 300 persones. Van 
acompanyar-nos el conseller de Salut, 
Antoni Comín, el conseller de Justícia, Carles 
Mundó, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, el 
diputat Josep Salom, el president d’Osona-
ment, Joan Roca, entre d’altres autoritats 
com alcaldes i regidors de diferents munici-
pis d’Osona. També hi va assistir una àmplia 
representació del teixit associatiu, empresa-
rial i institucional d’Osona i, òbviament, 
persones ateses, familiars, Patronat i 
professionals d’Osonament.

Després de descobrir la placa inaugural i fer 
un recorregut per les noves instal·lacions, on 
les autoritats van conèixer les experiències 
de persones ateses i professionals, van tenir 
lloc els parlaments. En el seu discurs, 
Puigdemont va afirmar que Osonament és 
“una factoria d’esperances, un edifici fet 
amb amor cap a les persones que s’hi 
atenen” i va afegir que “avui pugem un graó 
important en la definició de país que volem”. 
L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va assegurar 
que el nou edifici “permet dignificar i donar 
visibilitat a una problemàtica a la que s’hi ha 
de destinar recursos”, mentre que el diputat 
Josep Salom, en representació de la 
presidenta de la Diputació de Barcelona, 
Mercè Conesa, va afegir que “els edificis són 
importants, però sobretot les persones que 
hi conviuen”. Finalment, Joan Roca, va 
explicar el model integral de l’entitat.

L’acte va continuar amb la lectura d’un text  
per part de Sònia Salcedo, la qual va 
destacar els beneficis que els professionals i 
l’entitat han aportat a la seva vida. I, 
finalment, un altre usuari, en Joan Monmany, 
va regalar un ram de flors a la gerent, Mercè 
Generó, com a mostra d’agraïment de les 
persones ateses i dels professionals per la 
seva tasca.

2016. De Fcmppo 
a Osonament
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La participació ha marcat tot 
el procés
El projecte constructiu i la posada en 
marxa de l’edifici ha estat un procés marcat 
per la participació. El pla funcional s’ha 
treballat durant més de dos anys amb la 
implicació de tots els professionals, mentre 
que l’Ajuntament de Vic ha participat en el 
projecte fent la donació dels terrenys, 
donant suport a l’acte d’inauguració i 
col·locant l’escultura que presideix l’entrada, 
obra de l’escultor vigatà Josep Vernis. 
El teixit empresarial d’Osona s’hi ha implicat 
a través de les obres. La premissa era que 
les empreses i industrials que realitzessin els 
treballs de construcció fossin de la comarca. 
Les persones usuàries, per la seva banda, 
han participat dibuixant els números i les 
lletres que s’han utilitzat per la senyalètica 
de l’edifici.
El nou naming de l’entitat també ha nascut 
d’un procés liderat per l’agència de 
comunicació Dívik, que ha combinat 
diverses sessions de treball d’una comissió 
formada per persones vinculades a l’entitat 
(patrons, fundadors, professionals...), així 
com d’un procés participatiu de tots els 
professionals. 

Un edifici que ha despertat 
expectació
Tant en la fase d’obres com després de la 
seva inauguració, han estat moltes les 
persones que han visitat el nou edifici: 
persones ateses i familiars; familiars dels 
professionals; veïns; professionals i direcció  
del CHV; mitjans de comunicació d’Osona; 
arquitectes de la delegació d’Osona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; la 
directora del CESS, Marina Geli; regidors i 
regidores de tots els grups municipals de 
Vic; l’alcalde de Centelles, Miquel Arisa, i 
diferents tècnics de l’ajuntament d’aquest 
municipi; representants de La Caixa i de 
BBVA CX; la directora del Pla Director de 
Salut Mental i Addiccions de la Generalitat 
de Catalunya, Cristina Molina; la 
coordinadora de les Polítiques Públiques per 
a l'Estat del Benestar de la Generalitat, 
Dolors Rusinés; la delegada del Govern de 
la Generalitat a la Catalunya Central, Laura 
Vilagrà; la gerent de la regió sanitària a la 
Catalunya Central, Marta Chandre; 
estudiants d’interiorisme i de disseny de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic; 
estudiants de Teràpia Ocupacional de la 
UVic-UCC, entre moltes d’altres. A totes 
elles agraïm el seu interès.
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Convenis de col·laboració

Tenim vigents 23 convenis de col·laboració:

Ajuntament de Gurb. Cessió d’espais
Ajuntament de Manlleu. Atenció en logopèdia i salut mental,  OTL
Ajuntament de Sant Quirze de Besora. Tractament logopèdia 
escoles   
Ajuntament de Montesquiu. Tractament logopèdia escoles 
Ajuntament de Sant Pere de Torelló. Tractament logopèdia 
escoles
Ajuntament de Torelló. Atenció en logopèdia i salut mental
Ajuntament de Vic. Atenció en logopèdia, salut mental i addiccions, 
SADE 
Consell Comarcal d’Osona. Suport activitats Osonament, OTL i 
SADE 
UVIC-UCC. Docència, investigació, transferència de coneixement. 
Voluntariat. Cooperació educativa per col·laborar en la formació 
d’estudiants. Pràctiques externes curriculars. Doctorats industrials
CHV. Per desenvolupar el model d’atenció integral de salut mental a 
Osona
CHV i Fundació Doctor Trueta. Atenció integral i reinserció laboral
Hospital de la  Santa Creu de Vic. Servei de Logopèdia a 
persones ingressades
Departament Justícia Generalitat de Catalunya. Treballs en 
Benefici de la Comunitat 
CHV-Hospital Sant Jaume de Manlleu. Servei de Logopèdia a 
persones ingressades 
Espai VIT. Utilització espai per formació i assessorament tecnològic 
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. Promoure activitats 
culturals i promoció de la salut mental
Fundació Antiga Caixa Manlleu / BBVA CX. Projecte Parelles 
Artístiques
Fundació UE Vic. Activitats esportives
Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
Projecte de Servei Comunitari
Fundació Mil·lenari. Contraprestacions
Obertament. Accions contra l’estigma en salut mental
Seminari de Vic. Espai per a horts
Associació Joguines Sense Fronteres. Voluntariat persones 
ateses

Treball col·laboratiu
  

Formem part de
Sistema Integrat de Salut d’Osona (SISO)
Xarxa d’Entitats d’Inserció Sociolaboral d’Osona i el Ripollès (XEISOR)
Fòrum Salut Mental
Xarxa OTL’s Diputació de Barcelona
Coordinadora Catalana de Fundacions
Participem amb Serveis Auxiliars a la Sanitat d’Osona (SAS)

Acords de col·laboració
Hem establert acords de col·laboració amb 41 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.
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Activitat
assistencial

Logopèdia i 
Psicologia

620
persones

313/307

.................................................
L’Àrea de Logopèdia ha 

realitzat 5.095 sessions de 
rehabilitació, 531 en escoles, i 

28 a l’Hospital de la Santa Creu 
de Vic i Hospital Sant Jaume 

de Manlleu

L’àrea ha tingut 297 primeres 
visites el 2016

El percentatge d’altes per 
millora ha estat del 51,86%

Activitat assistencial per àrees

Servei Prelaboral 
d’Osona (SPL)

43
persones

32 / 11
.......................................
Servei d’Inserció 

Laboral (SIL)
169

persones

106 / 63
.......................................

212 persones han seguit un 
itinerari formatiu, prelaboral o 

d’inserció laboral

87,5% d'èxit en les insercions 

45 persones inserides:
61% en empreses del mercat 

laboral ordinari, 39% en el 
mercat protegit

50 persones en seguiment 
post-inserció

Hem realitzat prospecció en 12 
noves empreses

17 persones han seguit 
treballant al CET Areté 

16 persones s’han vinculat al 
programa Joves en acció

Servei de
Rehabilitació 

Comunitària SRC
114

persones

75 / 39
.......................................

Centre de Dia 
CADO

59
persones

45 / 14
.......................................

Club Social
109

persones

69 / 40
.......................................
Els serveis de l’àrea han atès a 

244 persones

60 persones ateses en el 
programa de patologia dual (46 
amb diagnòstic d’addiccions o 
TMS i 14 amb diagnòstic de 

retard mental i TMS) 

10 persones ateses en el 
programa d’atenció a la 

depressió

El 79.8% s’han vinculat a la 
comunitat, amb activitats 
laborals, formatives, de 

voluntariat i/o d’oci

Altes per millora:
18% Club Social, 12,5% 

CADO, 24% SRC

Llar Residència de 
Manlleu

30
persones

15 / 15
.......................................
Llars amb suport

10
persones

3 / 7
.......................................

Programa de 
Suport a 

l’Autonomia a la 
Pròpia Llar 
(PSALL)

51
persones

24 / 27
.......................................
Servei  d’Atenció 

Domiciliària 
Especialitzada en 

salut mental 
(SADE)

19
persones

13 / 6
.......................................

S’han atès un total de 110 
persones

40 persones han viscut a la Llar 
Residència de Manlleu i a les 

llars amb suport 
70 persones han pogut seguir 
vivint a casa seva amb suport 

professional 
 70,3% s’han vinculat a 
activitats comunitàries



Atenció integrada centrada en la persona
Amb la posada en funcionament del nou edifici, consolidem l’atenció integrada tant de les addiccions com de la salut mental 
des dels àmbits social, sanitari i laboral. Potenciem l’atenció centrada en la persona, contemplant-la com a agent actiu del propi 
canvi. El nostre treball es basa en un model d'atenció per processos compartit amb altres agents socials i sanitaris implicats en 
el territori.

D’altra banda, estem introduïnt les TIC’s a la pràctica assistencial i hem incorporat una professional de CAFE a l’equip de 
l’entitat.
 
El 2016 hem creat un grup de treball per redissenyar el procés d’atenció amb el suport i acompanyament de l’Institut 
Universitari Avedis Donabedian-UAB. Els objectius d’aquest model són:

 Unificació de processos: Acollida-valoració, atenció i sortida
 Pla de treball unificat
 Únic referent (professional o equip) de la persona
 Eliminar duplicitat d’intervencions, avaluacions, documentació,... 
 Consolidació de la història clínica informatitzada a les necessitats del nou model d’atenció
 Seguretat del pacient
 Intervencions conjuntes amb la xarxa sanitària, social i laboral

A més, per la ubicació estratègica del nou equipament, potenciem el continnum assistencial amb l’atenció sanitària a la salut 
mental realitzada al Consorci Hospitalari de Vic (CHV). 
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Línies estratègiques d’atenció integrada
Promoció de la integració de les intervencions dels 
serveis de salut, social i educatius de la població en 
edat escolar i de l’adolescència amb especial risc o 
vulnerabilitat
Programa Joves en acció. Aquest és un programa 
d’orientació i acompanyament dirigit a joves amb diagnòstic 
de trastorn mental. Té per objectiu implicar de forma activa 
a la persona participant en la definició i posada en marxa 
d’un projecte vital propi, basat en els seus interessos i 
competències. El 2016, han participat en el programa 16 
joves.

Promoció dels drets i millora de l’entorn assistencial
“Compta amb mi”: Planificació de decisions anticipades. 
Projecte participat per les persones residents i l’equip de 
Llar Residència (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 amb persones amb problemàtica de salut 
mental. 

Espai de Reflexió Ètica. L'Espai de Reflexió en Ètica de 
Serveis Socials (ERESS), és 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.



Promoció i millora dels programes de suport a 
les famílies de les persones amb trastorn mental
Programa transversal d’atenció a les famílies (CHV / 
AFMMO /Osonament). Les tres entitats treballen pel 
disseny de la cartera de serveis integrals d’atenció a 
les famílies de persones amb problemes de salut 
mental d’Osona. En el marc d’aquest programa, s’ha 
creat l’Espai Parèntesi: un espai obert a les famílies i a 
la comunitat per dialogar i compartir diferents 
temàtiques relacionades amb els problemes de salut 
mental i les addiccions. El nou projecte es va encetar 
el 24 de novembre amb la temàtica “Violència i 
escola”.

Programa Respir. Té com a finalitat donar suport i 
descans temporal a famílies que tenen al seu càrrec 
persones amb problemes de salut mental. El seu 
objectiu principal és millorar la qualitat de vida dels 
familiars i cuidadors, proporcionant-los un temps de 
descans. Durant el 2016, s’han beneficiat del 
programa 103 persones, 74 homes i 29 dones. S’han 
realitzat 8 sortides d’un dia entre setmana, 6 sortides 
d’un dia en cap de setmana, una sortida de 4 dies i 3 
nits i una sortida de 3 dies i 2 nits.

Promoció de l’associacionisme i de la participació 
ciutadana i social de les persones amb trastorn 
mental i les seves famílies
Consell de participació de centres. Serveis 
residencials i serveis diürns: espai d’informació, de 
consulta i de debat per a totes les persones que en 
formen part (administració, professionals, persones 
ateses i famílies).

Grups d’ajuda mútua d’usuaris. Experiència en 
moviment en primera persona.

Promoció d’accions per a la consecució activa de 
la inclusió comunitària de persones amb trastorns 
mentals i addiccions
Programa d’intervenció comunitària. Programa 
Activa’t de SSAP Manlleu, projecte Jardí Miquel Martí i 
Pol, activitats d’Osonament obertes a la comunitat, 
projectes d’Obertament, Caminada popular per la 
Marató de TV3,  projecte Rondallaires de la Llar 
Residència de Manlleu amb dues escoles bressol del 
municipi...

Programa de Voluntariat – Prescripció social. 
Persones ateses a Osonament han fet activitats de 
voluntariat en diferents entitats: Joguines Sense 
Fronteres, Residència Cals Avis de Torelló, Casal 
SAITS de Vic, Càritas de Torelló, biblioteques 
municipals,  Gatera municipal de Vic, Associació El 
Tupí...).

Programa d’accions culturals. Dansa, exposicions, 
cinema, conferències, accions amb les biblioteques 
de la comarca, participació en la decoració del Mercat 
Medieval de Vic, etc.

Promoció de les accions necessàries per la 
inserció laboral de les persones adultes amb 
trastorns mentals i addiccions:
Servei Prelaboral. Activitats prelaborals (hort, 
manipulats, jardineria), activitats de formació i 
orientació laboral.

Servei d’Inserció Laboral. Acompanyament en la 
inserció laboral.
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Millora de l'atenció psiquiàtrica i de salut mental 
en l’àmbit judicial, per a les persones en situació 
de privació penal de llibertat i mesures de 
seguretat, així com per a les persones amb 
capacitat modificada judicialment 
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 en l’execució de programes de TBC. En 
total, el 2016 es van vincular 7 persones en els dos 
programes de TBC de l’entitat: de Tractament en 
alguns dels serveis d’Osonament o Ordinari (les 
persones donen suport a tasques administratives, 
de manteniment, activitats o gestions diverses en 
funció de les necessitats de l’entitat). 

Millora i promoció de l’atenció integral de les 
persones grans en el seu entorn habitual i 
residencial substitutori de l’habitatge
Pràctiques compartides (Llar Residència de Manlleu 
i ABS, Serveis Socials, CSMA, Sociosanitari). 
Pacient Complex Crònic en salut mental.

Innovació
Programa d’atenció a episodis depressius. Els tres 
eixos bàsics d’aquest programa són l’Activació (fer 
activitat física), la Creativitat (vincular-se a alguna 
activitat creativa) i Relacionar-se amb la comunitat. 

Programa de patologia dual. L’àrea de rehabilitació 
està donant resposta a noves patologies com la 
patologia dual amb la combinació dels programes 
de rehabilitació dels diferents serveis i les activitats 
transversals.
 
Programa d’activitat física. La incorporació d’una 
doctorand industrial del GREAF (Grup de Recerca 
en Esport i Activitat Física de la UVic-UCC) a 
Osonament ha permès durant el 2016 potenciar la 
recerca i la implementació d’un programa 
d’activitats físiques per a les persones ateses de 
l’entitat.

Accions de lluita contra l’estigma, promoció i 
prevenció de la salut mental
Xerrades de sensibilització per conscienciar la 
població sobre l’àmbit de la Salut Mental.

Caminants. Durant el primer semestre de 2016, el 
col·lectiu Deriva Mussol va organitzar un grup per 
sortir setmanalment a caminar format per persones 
usuàries d’Osonament i per persones que han tingut 
poc o cap contacte amb aquest un diagnòstic de 
salut mental. L’objectiu era crear un espai de relació 
i confiança que contribuís a trencar l’estigma. 
Paral·lelament, es van organitzar sessions per parlar 
de l’experiència, es va editar un fanzine i un 
documental.

Taller de ràdio  a la UVic-UCC. Durant el 2016 s’ha 
realitzat un taller de ràdio entre persones usuàries i 
alumnes de segon del grau de Teràpia Ocupacional. 
Per part de les persones usuàries, els objectius eren 
conèixer i experimentar com es realitza un programa 
de ràdio, afavorir relacions socials fora dels recursos 
de salut mental i així disminuir l’autoestigma. 
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Aprenentatge-servei. Acció que forma part de l’assignatura 
de Teràpia Ocupacional Aplicada en l’Adult I de la 
UVic-UCC. Aquesta activitat s’ha realitzat en dues sessions 
durant les quals, alumnes i persones usuàries d’Osonament 
han treballat en petits grups. Els alumnes recollien l’opinió i 
vivència en primera persona dels membres del seu grup 
amb problemes de salut mental, sobre tres grans temes: 
dificultats comportades per la malaltia, suport rebut dels 
serveis i professionals i percepció d’estigma i autoestigma.

Actes al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental. La 
programació (octubre i novembre), és coordinada per 
Osonament, AFMMO, CHV i UVic-UCC. En aquesta edició, 
hem continuat  incloent les activitats en la programació 
pròpia d’altres entitats socials i culturals de la comarca. 
S’han realitzat 11 actes / 2.093 persones públic:

Exposició itinerant Estables-Inestables
Pel·lícula Elling, de Petter Naess (2011). Cineclub Vic
Exposició Art i Emoció. Biblioteca de Torelló
Activitats a la plaça de Vic per commemorar el Dia Mundial 
de la Salut Mental
Inauguració exposició fotogràfica al Mur. Vic Jove
Conferència Cuidar-se en les professions socials per poder 
cuidar. CESS Vic
Conferència Salut Mental i Gènere. Fòrum de Debats
Teatre  Psicosis de les 4.48 (Premi BBVA de Teatre). 
Atlàntida de Vic
Club de Lectura, L’Altra de Marta Rojals. Biblioteca de Vic
II Edició Dansem per la Salut Mental. Auditori de 
Calldetenes
Temps de Contes Fuig, Bèstia! Biblioteques Osona

Parelles Artístiques: Experiències creatives per la salut 
mental. El 2016 celebrem el 10è aniversari d’aquest 
projecte, que al llarg d’aquests 10 anys ha sumat moltes 
vivències compartides, art, talent i lluita contra l’estigma 
dels problemes de salut mental. Durant aquest llarg camí, 
s’han sumat en el projecte 5 comarques catalanes i 435 
artistes, que han creat 354 obres. A més, hem organitzat 
una vuitantena d’exposicions. Per fer un reconeixement a 
totes les persones que hi han treballat de forma altruista, en 
el catàleg de la Xa edició hem inclòs un apartat que recull el 
projecte i les experiències dels artistes, que ha elaborat una 
estudiant de periodisme de la UVic-UCC.
La Xa edició  ha comptat amb la participació d’Osonament i 
del Club Social La Muralla de Tarragona. Hi han participat 
82 artistes i s’han creat 33 obres. S’han realitzat 9 
exposicions. La mostra col·lectiva es va realitzar a la 
delegació d’Osona del COAC en el marc del programa Vic, 
Capital de la Cultura Catalana. 

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

Serveis de Salut Mental del Bages 
Serveis de Salut Mental del Berguedà
Serveis de Salut Mental del Maresme
Serveis de Salut Mental del Vallès Oriental
Serveis de Salut Mental del Tarragonès 
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Areté:
Economia social
Areté és l’empresa d’economia social d’Osonament. Promou la inserció sociolaboral de 
persones amb problemes de salut mental i dificultats per incorporar-se al món laboral. Té 
diferents línies de negoci:
 - Fusteria
 - Servei de repartiment de material publicitari i bustiada
 - Botiga de segona mà
 - Serveis diversos de neteja, manipulats...

Professionals
Areté té una plantilla de 21 persones, 11 homes i 10 dones. Del total de professionals, 14 
tenen certificat de disminució derivada de malaltia mental.

Patronat
Joan Carles Rodríguez Casadevall. President. Representant del Consell 
Comarcal d’Osona
Lluís Verdaguer Vivet. Vicepresident. Representant de la Mancomunitat 
La Plana
Mercè Generó Prat. Secretària. Representant d’Osonament
Gaspar Caballero de Segovia. Vocal. Títol personal
Carles Baronet Aldabó. Vocal. Representant de la Mancomunitat La 
Plana
Ramon Llorà Almeda. Vocal. Representant de la Mancomunitat La Plana
Miquel Riera Pujol. Vocal. Representant d’Osonament
Ramon Viñas Torras. Vocal. Representant d’AFMMO
Joaquim Vivas Llorens. Vocal. Representant d’Osonament

Fusteria
Ens dirigim a particulars, entitats i empreses que valoren l’aspecte social. 
Treballem amb fusta de proximitat o fusta recuperada procedent de 
palets. 

El 2016 hem continuat amb la línia de fabricar productes propis per a 
l’horticultura, mobiliari urbà i de jardí, per a particulars i espais col·lectius 
(taules de cultiu, galliners urbans, jardineres, taules pícnic, bancs i 
papereres, compostadors, caixes per a lots de Nadal...), però hem 
reforçat la línia de productes a mida segons necessitat del client. A més, 
hem consolidat la línia de fabricació de portes, incorporada el 2015.     

Servei de Repartiment de cartells i bustiades
El servei de Repartiment està especialitzat en bustiades generals i/o 
segmentades, repartiment i col·locació de cartells. Cal destacar la seva 
reubicació a la nova seu d’Osonament, que ha comportat una millora de 
les condicions laborals dels professionals. Hem donat servei a 116 clients 
(46 empreses, 49 entitats, 16 administracions i 5 particulars).

Botiga de segona mà
Mantenim l’acord entre Areté i les deixalleries de Taradell, de Manlleu i de 
la Mancomunitat La Plana per a què ens subministrin objectes per vendre 
a la botiga de segona mà que tenim a la nau de la fusteria de Tona. 
Destacar, però, que el 2016 hem adquirit un espai al carrer del Remei de 
Vic, que el 2017 obrirà com a nova botiga de segona mà. Aquest espai 
facilitarà l'adquisició d'articles a preus assequibles, seguint la filosofia 3R 
(reutilitzar, reaprofitar, reciclar).
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Altres serveis
Servei de Neteja: Des d’Areté continuem oferint el servei de 
neteja a totes les dependències d’Osonament.

Servei de manipulats industrials per a empreses.

Projecció externa
El 2016 ens hem centrat en les fires on tenim més visibilitat:
 - Març 18, 19 i 20. Mercat del Ram de Vic
 - Octubre 12. Fira Economia Social d’Arbúcies 
 - Octubre 22 i 23. Fira Economia Solidària de Barcelona 

Voluntariat
Durant el 2016, una persona ha fet tasques de voluntariat a la 
fusteria.

Convenis

Areté és una de les entitats 
beneficiades en la convocatòria 
2016 de projectes d’inserció 
laboral de l’Obra Social “la 
Caixa”. Concretament, hem 
rebut un import de 15.000 euros 
per donar suport a les diferents 
àrees del centre.

Participació 
Fabriquem els guardons de la 
gala Vic Comerç
Vic Comerç va proposar a Areté 
la fabricació dels guardons 
lliurats als comerciants premiats 
a la quarta edició de la gala Vic 
Comerç 2016, que es va 
realitzar el 14 de desembre al 
Cinema Vigatà, amb 
l’assistència del Conseller 
d'Empresa i Coneixement de la 
Generalitat, Jordi Baiget. A més, 
Vic Comerç compta amb els 
serveis d’Areté pel repartiment 
de la seva publicitat.  

Dissenyem la postal de Nadal 
de l’Ajuntament de Vic 
L’Ajuntament de Vic ens va 
proposar dissenyar la seva 
postal de Nadal i vam escollir 
com a element central un arbre 
de fusta fabricat a Areté. 
Diferents persones vinculades 
als serveis d’Osonament van 
elaborar els adornaments.
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Servei de
Rehabilitació 

Comunitària SRC
114

persones

75 / 39
.......................................

Centre de Dia 
CADO

59
persones

45 / 14
.......................................

Club Social
109

persones

69 / 40
.......................................
Els serveis de l’àrea han atès a 

244 persones

60 persones ateses en el 
programa de patologia dual (46 
amb diagnòstic d’addiccions o 
TMS i 14 amb diagnòstic de 

retard mental i TMS) 

10 persones ateses en el 
programa d’atenció a la 

depressió

El 79.8% s’han vinculat a la 
comunitat, amb activitats 
laborals, formatives, de 

voluntariat i/o d’oci

Altes per millora:
18% Club Social, 12,5% 

CADO, 24% SRC
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15 març
El president de la Generalitat de Catalunya, Carles 
Puigdemont, el conseller de Justícia, Carles Mundó i 
l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, ens visiten a l’estand 
d’Areté al Mercat del Ram de Vic.

24 abril
La gerent d’Osonament, Mercè Generó, presenta a 
l’Atlàntida de Vic els projectes de l’entitat que tenen 
suport de l’Obra Social La Caixa, juntament amb Sor 
Lucía Caram i el doctor Bonaventura Clotet.

2 juny
Osonament és una de les tres entitats beneficiades de la 
Quarta vetllada de Cuina Solidària de Tona, juntament 
amb Esport en Valors i l’Associació Dones Solidàries de 
Manlleu. El projecte al qual es destina el premi és el 
programa Respir d’Osonament. 

14 abril
El conseller de Justícia, Carles Mundó, visita les obres del 
nou edifici d’Osonament i s’interessa pel nostre model 
integral d’atenció comunitària.

29 maig
Desfilada benèfica a favor de la salut mental a l’Orfeó de 
Vic organitzada pels Sagals d’Osona, després d’una 
campanya d’un mes en què s’animava a la població a 
fotografiar-se traient-se la camisa i a compartir-ho a les 
xarxes socials. Iniciativa de lluita contra l’estigma amb un 
ampli ressò.

Projecció social
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9 juny
Mercè Generó és escollida Osonenca de l'Any 2015, un 
reconeixement que fan els lectors d'El 9 NOU entre les 
persones de la comarca que han destacat durant l'any. 
Generó és reconeguda pel desenvolupament del model 
d’atenció integral de salut mental i addiccions d’Osona. 

12 octubre
Els residents de la Llar Residència de Manlleu celebren la 
diada amb les seves famílies amb una arrossada i 
diverses activitats lúdiques.

22 juny
Les persones que viuen a la Llar Residència de Manlleu 
representen una adaptació del conte L’aneguet lleig a 80 
infants de les escoles bressol Picarols i Colors de Manlleu 
i a un grup d’alumnes de la Salle. També hi col·laboren 
estudiants de l’Escola d’Arts i Superior de Disseny de 
Vic.

15 octubre
Jornada de Portes Obertes a Osonament prèvia a la 
inauguració del nou edifici. Hi assisteixen prop de 250 
persones.

21 novembre
Areté guanya el Premi Responsabilitat Social Empresarial 
(RSE) 2016 que concedeix la delegació d’Osona de la 
Cambra de Comerç de Barcelona. La recollida del 
guardó, en un acte a l’auditori de l’Edifici El Sucre de Vic, 
va anar a càrrec de Joan Carles Rodríguez, president 
d’Areté, i Mercè Generó, gerent d’Osonament. 
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Coneixement
Formació continuada
.......................................................................................................................................................
Percentatge de professionals que han rebut formació 95%
.......................................................................................................................................................
Inversió d’hores 1.373,45 h
.......................................................................................................................................................
Promig d’hores de formació per professional  26,82 h
.......................................................................................................................................................
Total inversió econòmica 42.173,00 €
 Inversió econòmica en hores de formació dins de jornada laboral 30.151,50 €
 Inversió econòmica en formació 12.021,50 €
% Formació s./massa salarial 2,31%
......................................................................................................................................................

Docència 
.......................................................................................................................................................
Número d’activitats docents 14
.......................................................................................................................................................
 Teràpia Ocupacional / UVic-UCC 6
 Màster de Rehabilitació Psicosocial/ Fòrum Salut Mental 2
 Màster Psicologia General Sanitària / UVic-UCC  1
 Mòdul Integració Social. IES Antoni Pous i Argila de Manlleu  2
 Residència de Psiquiatria RIII /CHV    1
 Speed Dating / Creacció   1
 Educació de la veu / Escola Pública Emili Teixidor de Roda de  Ter  1
......................................................................................................................................................

Trencant mites: entre serveis compartim 
objectius d’intervenció. Inés Barenys. 15 
d’abril. Organitza: Consorci d’Osona de Serveis 
Socials. Consell Comarcal d’Osona. Edifici El Sucre 
de Vic.

Jornada La promoció de la salut mental en el 
procés d’envelliment. Ponència: Procés 
d’envelliment de les persones dins els 
recursos d’habitatge de salut mental. Inés 
Barenys. 28 d’abril. Organitza: Generalitat de 
Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de 
Barcelona i FiraGran. Casa del Mar de Barcelona.

Congrés Internacional de Cultura. Vic, Capital 
Cultura Catalana. Taula: Cultura com a eina 
educativa, participativa i terapèutica. 
Ponència: Parelles Artístiques. Experiències 
creatives per la salut mental. Marta Molina.
4 de maig. Organitza: Ajuntament de Vic. ACVic.

IV Congrés català d’Infermeria de salut mental. 
Presentació i taller sobre Parelles Artístiques. 
Experiències creatives per la salut mental. 
Neus Vila, Marta Molina, Pere Teixidor. 13 de 

maig. Organitza: Associació 
Catalana d’Infermeria de 
Salut Mental. Edifici El Sucre 
de Vic. 

Jornada Detectar oportunitats i saber negociar 
amb l’empresa, claus per impulsar doctorats 
industrials des de la Universitat. Presentació 
del doctorand industrial “Seu menys, 
mou-te més”. Anna Guàrdia. 30 de maig. 
Organitza: UVic-UCC. Sala Segimon Serrallonga 
UVic-UCC.

International Workshop on Higher Education 
(IWHE). Professionals d’Osonament hi 
presenten dues ponències:
- El rol de la Teràpia Ocupacional en la 
recuperació de la depressió. Ruben del Rio
- Sitting to much is bad for your health. 
Anna Guàrdia.13 de juny a 17 juny. Organitza: 
UVic-UCC. Aula Magna UVic-UCC.

“Art as a tool for social transformation”. 
Presentació i exposició de Parelles 
Artístiques. Experiències creatives per la 
salut mental. Neus Vila. 21 de juny a 15 de juliol. 
Organitza: UVic-UCC. Sala Josep Vernis UVic-UCC.

Art, creació i salut mental. La clínica en l’art i 
l’art en la clínica. Ponència: Parelles 
Artístiques. Experiències creatives per la 
salut mental. Neus Vila. 24 de novembre. 
Organitza: Maresme Continuum. Museu de 
l’Estampació. Premià de Mar.

Vè Congrés del Tercer Sector. Ponència: 
Esport amb valors. Judith Martínez i Anna 
Oliva. 17 de juny. Organitza: Taula d’Entitats del 
Tercer Sector de Catalunya. Auditori Blanquerna. 
Barcelona 

Pòsters i ponències



Recerca
“Elaboració i aplicació d'un programa d'oci psicosocial per millorar la funcionalitat i el benestar en 
persones amb trastorn depressiu”. Rubén del Rio

Trastorns mentals severs, cronicitat i patró sedentari: Estudi d’usabilitat i efectivitat del programa 
“Seu menys, mou-te més” com a servei integral de tractament a Osonament. Anna Guàrdia

Formem part del Grup de Recerca Salut Mental i Innovació Social (SaMIS). UVic-UCC

Grups de treball
Comissió de Serveis de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental. 
 Fòrum Salut Mental
Comissió de Clubs Socials de Salut Mental. 
 Fòrum Salut Mental
Grup de definició Model de Centre de Dia d’Atenció a les Drogodependències. 
 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Comissió Dia Mundial de la Salut Mental. 
 Osonament, UVic-UCC, AFMMO, CHV
Comissió del Programa d’atenció a les famílies. 
 Osonament, AFMMO, CHV
Pla de l’esport de Vic. 
 Osonament, UVic-UCC. Grup de recerca d’activitat física (CREAF)
Projecte “Compta amb mi”. Planificació de decisions anticipades. 
 Llar Residència Manlleu, CAP Manlleu, Hospital Sant Jaume Manlleu, Centre de Salut Mental   
 Adults d’Osona (CHV)

Pràctiques
.......................................................................................................................................................
Total alumnes 19
.......................................................................................................................................................
Pràctiques de Graus i Màsters Universitaris 12
 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 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)
 Centre Internacional Universitari de Barcelona (UNIBA)
 Universitat de Barcelona (UB)
 Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP)
.......................................................................................................................................................
Formació Professional 4
 Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)
 IES Vic
.......................................................................................................................................................
Professionalitat 2
 Sant Tomàs (Tac Osona)
 Fundació Mil·lenari
.......................................................................................................................................................
Formació Residents en Psiquiatria (MIR) i Psicologia (PIR) 1
  Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad
.......................................................................................................................................................
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Caminem cap a 
l’excel·lència
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.
D’altra banda, totes les àrees d’Osonament estan certificades conforme la norma ISO 9001:2008 
des de l’any 2011. L'empresa Det Norske Veritas ha realitzat el 2016 una auditoria de seguiment.

Satisfacció
El 2016 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.
.......................................................................................................................................................
    Persones ateses  Familiars.......................................................................................................................................................
Àrea Rehabilitació 8,86   8,99 .......................................................................................................................................................
Llar Residència 8,20   9,30.......................................................................................................................................................
Llars amb Suport 8,92   8,26.......................................................................................................................................................
PSALL i SADE 8,50   9,00.......................................................................................................................................................
Àrea Inserció Laboral 8,86   8,99.......................................................................................................................................................
Àrea Logopèdia 8,42   -.......................................................................................................................................................
Per altra banda, Osonament disposa d’una bústia de reclamacions i suggeriments a l’abast de les 
persones usuàries per tal que puguin expressar-se lliurement. Durant el 2016, cap persona ha 
utilitzat la bústia per realitzar suggeriments i/o reclamacions.

Ètica
El 2016 hem continuat treballant en l'Espai de Reflexió en Ètica de Serveis Socials (ERESS), amb 
l’assoliment dels objectius plantejats en el Pla Funcional:

  Formació bàsica per a professionals que formen part d’un ERESS 
  Formació avançada per a professionals que formen part d’un ERESS  
  Formació Ètica, intervenció social i drogues  
  Presentació, aprovació i difusió del Document de bones pràctiques per escriure i consultar un  
  curs clínic
  Anàlisi i resolució de 4 consultes

Protecció de dades
El compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal permet garantir a 
Osonament el tractament correcte de les dades i el manteniment de la confiança dels seus 
usuaris i usuàries. L'entitat està adscrita al Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals (UCH), fet 
que li permet l'aplicació concreta de la llei considerant les especificitats de l'activitat que porta a 
terme. Faura Casas audita l’entitat en matèria de protecció de dades de forma bianual. La darrera 
auditoria es va realitzar el desembre de 2016.

Pla d’Igualtat entre les dones i els homes d’Osonament
El 2016 hem continuat treballant en les diferents línies del Pla d’Igualtat de l’entitat:
  Neutralitat en la imatge que projecta l’organització tant en l’àmbit intern com extern
  Assolir gradualment un equilibri entre dones i homes en la distribució del personal 
  Promoure la conciliació de la vida professional, familiar i personal de la plantilla
  Condicions laborals segures i igualitàries
  Prevenir, detectar i resoldre situacions d’assetjament sexual i discriminació per raó de gènere
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Gestió ambiental
Les activitats d’Osonament generen un impacte ambiental. Per aquest motiu, considerem 
necessari assumir les responsabilitats i adoptar les mesures necessàries per a la protecció del 
medi ambient. Vam començar a treballar en aquest àmbit fent petits passos, però actualment ja 
hem integrat la sostenibilitat i el respecte al medi ambient com a part destacada de la nostra 
cultura organitzativa. Algunes de les accions que hem desenvolupat el 2016 són:

Protocol d’estalvi energètic
Amb el suport de l’Agència Local d’Energia d’Osona s’ha elaborat un pla d’eficiència energètica 
que implica canvis en els hàbits de consum i la substitució de la il·luminació per sistemes més 
sostenibles i la millora d’instal·lacions de la Llar Residència de Manlleu.  

Treballem per la reducció de la petjada de carboni
Des del 2014 treballem amb La Vola per calcular la petjada de carboni anual generada per 
l’activitat de la nostra organització seguint les directrius de la ISO 14064-1:2012. 

El càlcul de la petjada és el primer pas que ha de seguir qualsevol organització  per avaluar la 
seva contribució amb el canvi climàtic, quantificant les emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle i focalitzant els vectors que tenen més incidència en la seva petjada de carboni.

El càlcul de la petjada conclou que els nostres esforços s'han de focalitzar en reduir els consums 
de gas natural, prioritzar la compra d'energia procedent de fonts d'energies renovables i en 
fomentar el transport sostenible dels nostres professionals i de la nostra activitat.

Un edifici ecosostenible
El nou edifici de l’entitat compta amb un procés de construcció i de manteniment que integra 
criteris d’eficiència energètica i mediambiental:
 
 Minimització de moviment de terres adaptant l’edifici a la topografia existent
 Repetició del mateix mòdul estructural en tot l’edifici per poder permetre l’estandarització i la  
 preindustrialització del procés constructiu
 Espais compartits i polivalents per a una major rendibilitat del programa d’usos
 Materials i acabats interiors pensats per aportar calidesa alhora que requereixen el mínim   
 manteniment
 Utilització de leds per estalvi energètic
 La volumetria de l’edifici i els materials de tancament responen a la voluntat de millorar-ne  
 l’eficiència energètica, aprofitant els sistemes passius del propi edifici per millorar el rendiment  
 de climatització: Doble coberta lleugera en volta i ventilada, que a l’estiu permet que circuli  
 l’aire minimitzant calor a l’interior de l’edifici. Porxo/galeria a sud per aprofitament de l’efecte  
 hivernacle per la climatització interior de l’edifici a l’hivern i a l’estiu. Façana Nord amb inèrcia  
 tèrmica (per regular la temperatura a l’hivern i a l’estiu)
 Plantació d’arbrat de fulla caduca, per protecció solar a l’estiu i entrada de sol a l’hivern
 Recollida d’aigua de pluja amb dipòsit soterrat
 Edifici totalment accessible a persones amb mobilitat reduïda (amb el suport d’ADFO)
 Igualtat de gènere en la senyalització de l’edifici
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Comunicació
Desenvolupament d’eines de comunicació de l’entitat
 
 Consolidació de la Intranet corporativa
 Desenvolupament de la web de l’onzena edició de Parelles Artístiques
 Desenvolupament Manual Identitat Corporativa Osonament
 Desenvolupament de la nova web corporativa
 Desenvolupament aplicacions gràfiques Osonament

Activitat 2016 i comparativa 2015
..........................................................................................................................................................................
Comunicació Interna   2016 2015..........................................................................................................................................................................
Notificacions professionals via Intranet   57 - ..........................................................................................................................................................................
Notificacions professionals via correu electrònic   41 57..........................................................................................................................................................................
Notificacións Patronat via correu elctrònic   42 48..........................................................................................................................................................................
Comunicació externa   ..........................................................................................................................................................................
Notificacions BD via correu electrònic   22 25..........................................................................................................................................................................
Notificacions BD via correu postal   2 3..........................................................................................................................................................................
Notes de premsa   17 26..........................................................................................................................................................................
Articles d’opinió de professionals o externs a la premsa   5 5 ..........................................................................................................................................................................
Editorials sobre Osonament   2 2..........................................................................................................................................................................
Publicitat de pagament a El 9 Nou   2 2..........................................................................................................................................................................
Impactes en mitjans de comunicació   195 213..........................................................................................................................................................................
Notícies publicades web corporativa   29 25..........................................................................................................................................................................
Notícies publicades web Parelles Artístiques   25 7..........................................................................................................................................................................
Actualitzacions Facebook Osona Salut Mental   330 196..........................................................................................................................................................................
Total seguidors Facebook Osona Salut Mental   3.433 3.247..........................................................................................................................................................................
Actualitzacions Facebook Parelles Artístiques   27 28..........................................................................................................................................................................
Total seguidors Facebook Parelles Artístiques   576 517..........................................................................................................................................................................
Actualitzacions Twitter Osonament   160 108..........................................................................................................................................................................
Total seguidors Twitter Osonament   467 198..........................................................................................................................................................................

Impactes mitjans de comunicació segons temàtica

Impactes mitjans de comunicació segons tipologia de mitjans
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Desenvolupament del naming i la nova imatge corporativa
  
El naming
Osonament vol recollir tres paràmetres principals: àmbit geogràfic, finalitat de la seva activitat i la singularitat en la manera d’enten-
dre la seva activitat.
Osona: Projectar la importància que té el territori per l’organització, tant pels seus orígens a la comarca com pel seu arrelament 
territorial.
Ment: Projectar la visió integral amb què abordem els serveis de salut mental. Osonament treballa per l’equilibri de la salut mental 
de les persones ateses amb diferents activitats, serveis, programes i professionals.
La manera: Des dels seus orígens i fins a l’actualitat, l’entitat ha marcat una manera singular d’entendre la salut mental i la 
prestació de serveis a les persones, anticipant els canvis i essent pionera en molts aspectes. 

La nova marca
Osonament promou el desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida. Sota aquesta missió, el 
símbol de l'entitat, s'ha desenvolupat tenint en compte la persona com a motiu directe, arribant al concepte de l'equilibri per 
englobar l'objectiu de l'entitat i dels seus professionals envers les persones. 

Osonament / Serveis Integrals de Salut Mental/ Amb i per les persones / Objectiu l’equilibri

S'ha relacionat la representació de l'equilibri amb la imatge de l'Home de Vitruvi. Tot i que és un estudi d'anatomia, és considerat 
el símbol de la simetria i per extensió de l'univers. 
Es treballa el concepte fins a arribar a la creació d'una figura, de línies simples i adaptables, que simbolitza l'acolliment a les 
persones i l'orientació estratègica de la nova marca. 
S'acompanya de formes irregulars sobreposades per mostrar que cap ment és igual ni regular i que la marca transmet la 
transversalitat dels recursos, sobreposant capes de serveis amb un únic objectiu: l'equilibri per assolir la salut mental.
La creació de la nova marca ha anat a càrrec del dissenyador Pere Teixidor. 

El color
Es busquen com a referència els estudis d’Eva Heller, sociòloga i psicòloga experta en psicologia del color.
Es treballa partint del color verd que Heller identifica amb esperança en la confiança, dos valors i atributs clau per a la nova marca. 

La tipografia
Pel que fa a la tipografia, s'escull la font Duepuntozero per la seva netedat, elegància i claredat, però especialment perquè les 
lletres "m" i "n" simbolitzen molt gràficament l'estructura del nou edifici d'Osonament que marca la nova etapa.

Participació des de la creativitat
Les persones que atenem també deixen la seva empremta a la identitat gràfica.
Per la senyalètica dels espais s’ha treballat la creació a mà alçada de l’abecedari.

Equilibri Atenció
personalitzada
diferents serveis

DUEPUNTOZERO
Extra Light

oM1
Regular

oM1
Construció del símbol El color El símbol Font corporativa
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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.
 Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
 Conveni Col·lectiu Marc Estatal de Serveis d'Atenció a les Persones Dependents 
 Conveni col·lectiu Tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya

Plantilla de personal a 
31 de desembre de 2016
.................................................................................................................
Plantilla Osonament  64 (47 dones i 17 homes).................................................................................................................
Plantilla Areté*  21 (11 dones i 10 homes)
     *Personal vinculat al CET amb discapacitat     14 (8 dones i 6 homes).................................................................................................................
Total   85.................................................................................................................

Gestió de persones a 31 de desembre
  
Dades relatives als professionals d’Osonament, sense contemplar Areté
.................................................................................................................
Total plantilla   64.................................................................................................................
Plantilla de personal equivalent a jornada completa  52,87.................................................................................................................
Llocs de treball de caràcter indefinit   86,66%.................................................................................................................
Índex de rotació no desitjada   4%.................................................................................................................
Mitjana d’edat   40,84 anys.................................................................................................................
Mitjana d’antiguitat   9,75 anys.................................................................................................................

Distribució de personal
.................................................................................................................
Categoria professional Dones Homes  Total.................................................................................................................
Gerent 1   .................................................................................................................
Tècnics superiors 5 3.................................................................................................................
Tècnics mitjans 18 5.................................................................................................................
Monitors/es 18 8.................................................................................................................
Of. Administratius 5   .................................................................................................................
Mestre taller  1.................................................................................................................
Total 47 17 64.................................................................................................................

Conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral
  .............................................................................................................
Professionals que han gaudit d’horaris
flexibles per atendre fills/es 15.............................................................................................................
Professionals que han gaudit d’horaris 
flexibles per altres motius de conciliació 6.............................................................................................................
Professionals que han gaudit de reducció de 
jornada per tenir cura d’un fill/a menor de 12 anys 9.............................................................................................................
Professionals que han gaudit de permís per 
lactància compactada 3.............................................................................................................
Professionals que han gaudit d’excedència 
per cura de fills 3.............................................................................................................
Professionals que han gaudit de conciliació 
de la vida personal, familiar i laboral: 36 (60%).............................................................................................................

Flexibilitat horària
En matèria de conciliació de la vida laboral i familiar els nostres 
professionals gaudeixen d’una flexibilitat horària en la línia de 
l’horari europeu.  Dels professionals que realitzen torn diari (44 
persones), el 34,10% no treballen a la tarda, el 15,90% només 
treballen una tarda, el 40,90% treballen dues tardes; i el 9,10% 
restant treballen 3 tardes.

D’acord amb la flexibilitat horària esmentada anteriorment, cal dir 
que l’horari dels nostres professionals és totalment personalitzat i 
adaptat a les necessitats de cadascú per tal de compaginar la vida 
laboral, personal i familiar.

Comitè d’empresa 2016  .............................................................................................................
Professionals que constitueixen el comitè d’empresa 5.............................................................................................................
Hores de treball dedicades 2016 502,50.............................................................................................................
Cost per l’empresa de les hores 
de treball dedicades 7.645,06 €.............................................................................................................

.................................................................................................
Índex d’absentisme laboral 6,36%.................................................................................................
Causes d’absentisme

Maternitat
Paternitat

1,83%
IT-Risc

Embaràs
1,53%

IT-Accident laboral
In intinere 0,22%

IT-Malaltia
comú
1,82%

Incapacitat
temporal

(IT) 3,57%
Permisos

legals
0,96%

Voluntariat
Amb l’objectiu 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 del voluntariat d’acord amb la normativa 
vigent
Les accions de voluntariat es projecten dins l’entorn comunitari

El 2016, un total de 14 persones han realitzat tasques de 
voluntariat als diferents serveis d’Osonament: 5 a la Llar 
Residència de Manlleu, 2 a les Llars amb suport, 4 a Club Social, 
1 a Centre de Dia CADO, 1 a SRC i 1 més al Programa Respir. 
Han donat suport a activitats com alfebatització, activitats 
esportives, caminades, informàtica, dansa, sortides de cap de 
setmana, entre d’altres.
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Dades econòmiques
Els comptes anuals de l’exercici 2016 han estat auditats per l’empresa Busquet-Economistes Auditors SL i 
aprovats pel Patronat de FCMPPO el 24 d’abril de 2017 i pel Patronat de Fundació Areté el 25 d’abril de 2017 

FCMPPO
 
BALANÇ DE SITUACIÓ 2016 (expressats en €)

Actiu no corrent 3.766.025,21
Actiu corrent  1.670.587,73
TOTAL ACTIU  5.436.612,94
Patrimoni Net 4.896.677,66
Passiu no corrent 151.187,83
Passiu corrent 388.747,45
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 5.436.612,94

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2016

Ingressos per les activitats 2.572.042,16
Ajuts i altres despeses -200.000,00
Aprovisionaments -219.822,13
Altres ingressos de les activitats 502,69
Despeses de personal -1.839.645,07
Altres despeses d'explotació -289.297,47
Amortització de l'immobilitzat -21.947,78
Altres resultats 1.479,90
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 3.312,30
Ingressos financers 5.688,79
RESULTAT FINANCER 5.688,79
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 9.001,09
RESULTAT DE L'EXERCICI 9.001,09
...................................................................................................

Fundació Areté
BALANÇ DE SITUACIÓ 2016 (expressats en €)

Actiu no corrent  883.017,84
Actiu corrent 166.812,52
TOTAL ACTIU 1.049.830,36
Patrimoni Net 854.332,83
Passiu no corrent 52.117,61
Passiu corrent 143.379,92
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.049.830,36

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2016

Ingressos per les activitats 379.994,78
Variació d'existències  -4.239,07
Aprovisionaments -42.369,18
Altres ingressos de les activitats 27,23
Despeses de personal -239.709,95
Altres despeses d'explotació -65.208,46
Amortització de l'immobilitzat -4.611,35
Altres resultats 853,26
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 24.737,26
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 24.737,26
RESULTAT DE L'EXERCICI 24.737,26

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2.486.832,38 2.693.505,91 2.747.651,81 2.623.887,49 2.811.943,23 2.883.441,32 2.957.280,45
2.292.975,01 2.506.302,32 2.461.912,50 2.356.235,80 2.477.710,13 2.868.030,03 2.923.542,10
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Despeses
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1.000.000
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2.500.000

3.000.000

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

2016

2016

0,91%. 6,84%.

8,97%.

71,12%.

12,16%.

2015

2015

13,77%.

8,23%.

65,66%.

11,81%.

0,53%.

Ingressos agregats

Despeses agregades

4,24%.

47,01%.

7,00%.

40,01%.25,32%.

10,06%.

1,58%.
1,54%.

0,79%. 9,46%.

1,67%.
1,77%.

2,19%.
5,05%.

8,52%.
3,64%.

41,35%.

25,56%.

10,25%.

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

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

Treball
Social

Dades econòmiques Osonament
Dades agregades de FCMPPO i Fundació Areté. Pressupost total
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