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És un goig presentar-vos 
el balanç social del 2019, 
un any marcat pel 40è 
aniversari de la Fundació i, 
per tant, de celebració i 
consolidació d’una llarga 
trajectòria. Com podreu 
llegir més detalladament a 
les següents pàgines, el 
mes de juny vam celebrar 
l’acte institucional dels 40 
anys, envoltats de moltes 

persones que han format part de l’entitat durant aquest 
recorregut: persones ateses i famílies, professionals, 
presidents i membres dels diferents Patronats, exconse-
lleres i exconsellers de la Generalitat, i una àmplia repre-
sentació del teixit social, sanitari, educatiu i empresarial 
d’Osona. Però ens va faltar la presència d’un dels funda-
dors de la Fundació, que va treballar estretament amb 
l’entitat des dels seus inicis i fins el dia que ens va deixar, 
el 29 de maig de 2019: l’estimat Joaquim Vivas, a qui li 
dediquem aquesta memòria. 

El 40è aniversari també va comptar amb un acte que ens 
omple d’orgull, perquè tenia com a protagonistes a les 
persones que atenem. L’obra “Jo bé, i tu?”, dirigida pel 
músic Arnau Tordera, va significar un repte de gairebé un 
any que ha tingut els seus fruits terapèutics i que va culmi-
nar el 23 de novembre, amb l’estrena de l’obra davant de 
450 persones a l’Atlàntida de Vic. 

Aquest any també hem d’agrair que el Club Rotary de 
Vic-Osona apostés per un projecte d’Osonament i el 
CESS de la UVic-UCC per la sisena edició del sopar 
benèfic Il·lusions a Taula, que va reunir a 900 persones el 
16 de maig al recinte firal el Sucre de Vic. Gràcies a l’apor-
tació d’empreses i particulars d’Osona, es van aconseguir 
86.224,97 euros que s’estan destinant a l’atenció de joves 
amb problemes de salut mental a través de les TIC.

El tancament del 2019 va arribar amb l’anunci que el 
Govern de la Generalitat concedia a Osonament la Placa 
al treball President Macià en la categoria d’igualtat  
d’oportunitats en el treball i la conciliació de la vida perso-
nal, laboral i familiar. Aquest reconeixement, ens espero-
na a seguir impulsant mesures per millorar el benestar i la 
tasca del nostre equip de professionals. 

En l’àmbit assistencial, hem seguit treballant amb la imple-
mentació del model d’intervenció centrat en la persona 
basat en processos, que hem anat presentant tant exter-
nament com de portes endins. Així, hem tingut desenes 
de visites de grups universitaris, entitats i administracions 
que han volgut conèixer de prop el nostre model integrat. 

Destacar, també, la consolidació dels dos projectes de 
recerca sobre activitat física i dietètica i nutrició, i la imple-

mentació aquest 2019 d’un tercer projecte de recerca en 
l’àmbit de les noves tecnologies per a la recuperació de 
les persones amb problemes de salut mental i addiccions.

D’altra banda, hem continuat apostant per la consolidació 
de programes transversals amb la intervenció conjunta 
d’altres entitats de la comarca, i que han arribat a ser 
referents en el treball de la lluita contra l’estigma, promo-
ció i prevenció de la salut mental i les addiccions. A més, 
hem portat a terme un nou projecte amb la Fundació 
Althaia de Manresa, consistent en formar a persones 
ateses per treballar com a agents de suport entre iguals 
en els recursos de l’entitat.

També s’han consolidat diferents programes específics 
d’atenció, que tot i no tenir finançament propi de l’adminis-
tració, s’han seguit realitzant per atendre a l’increment de 
persones amb aquestes noves necessitats: Joves en 
Acció, Psicosi incipient, atenció als episodis depressius i 
programa de salut física en la recuperació. A finals d’any, 
també vam iniciar el nou servei SAVA per a persones amb 
problemes d'addiccions que es troben en situació de 
mantenir l'abstinència.

Des del CET Areté, s’ha assumit la gestió del servei de 
cafeteria-menjador del Casal Cívic de Torelló, a través 
d’un conveni amb la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i  
Famílies fins a desembre de 2020. Aquesta línia s’afegeix 
a les ja existents: Fusteria, Repartiment i bustiada, Botiga 
de segona mà, BioArtCafè, servei de neteja, manteni-
ment, manipulats i suport administratiu. 

D’altra banda, el 2019, hem passat a ser organització 
neutra de carboni apostant per projectes de reducció 
d’emissions. Així mateix, hem continuat desenvolupant 
altres accions de millora del medi ambient (reducció de la 
petjada de carboni, gestió de residus, estalvi energètic...) 
i de sostenibilitat econòmica, com a línies estratègiques 
en RSE. 

Només em queda agrair als Presidents i membres dels 
dos patronats, de FCMPPO i Areté -tant els que aquest 
any 2019 van deixar de formar-ne part com als que s’hi 
han incorporat-, la confiança i suport a l’equip d’Osona-
ment.  També volem fer un reconeixement a les persones 
ateses, famílies, entitats, empreses, administracions i 
persones a títol individual que ens acompanyen dia a dia 
per donar una millor atenció a les persones. 

Esperem que aquesta memòria sigui del vostre interès. 

Mercè Generó i Prat
Gerent Osonament
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QUI SOM
L’entitat
Osonament té com a finalitat millorar la qualitat de vida 
de les persones amb trastorns de la comunicació i de 
l’aprenentatge, trastorns mentals i addiccions. 

Gestiona el servei de logopèdia i psicologia i una xarxa 
de recursos integrats que cobreixen les necessitats de 
rehabilitació, habitatge, treball i oci de persones amb 
problemes de salut mental i addiccions a Osona. 

L’entitat va néixer el 1978 amb el nom de Centre Mèdic 
Psicopedagògic d’Osona, com un servei pioner per 
donar resposta a problemes de comportament i 
maduració d’infants i adolescents a la comarca d’Osona. 
Inicialment oferia serveis de prevenció, diagnòstic, 
tractament psiquiàtric, tractament psicopedagògic, 
logopèdia, orientació escolar i orientació familiar.
A la dècada dels 90 amplia els seus serveis a persones 
adultes en els àmbits de la salut mental i les 
drogodependències i, paulatinament, va implementant 
diferents serveis d’àmbit comunitari.
A partir de l’any 2003, amb l’aprovació del Projecte 
Osona Salut Mental, l’organització se centra totalment en 
la consolidació d’aquests serveis comunitaris passant 
tota la gestió de l’atenció ambulatòria, hospitalària i 
d’urgències al CHV. El 2016, la Fundació estrena la 
marca Osonament.

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

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

Visió:
Volem ser un referent d’excel·lència i qualitat en salut 
mental, addiccions i logopèdia en l’àmbit comunitari a la 
comarca d’Osona.

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

Una part dels professionals d'Osonament.
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PATRONAT 
Fundació CMPPO
Composició de Patronat  de 
gener a setembre de 2019  

Joan Roca
President
Consell Comarcal d’Osona

Joaquim Vivas 
Vicepresident
Membre fundador del CMPPO
(*defunció el 29 de maig de 2019)

Jacint Codina 
Vocal 
Patró vitalici

Maria del Mar Cuxart 
Vocal
Ajuntament de Tona

Gràcia Ferrer
Secretària
Ajuntament de Vic

Carme Francolí
Vocal 
Ajuntament de Torelló

Marina Geli
Vocal 
Fundació Universitària Balmes

Antoni Ramírez
Vocal 
Associació Sant Tomàs 

Jordi Sarrió
Vocal 
Professionals de la FCMPPO 

Antoni Serrat
Vocal
Càritas Diocesana 

Carme Trillas
Vocal
Ajuntament de Manlleu 

El 17 de setembre de 2019 es 
renova la composició de 
Patronat: 

Joan Carles Rodríguez
President
Consell Comarcal d’Osona

Marina Geli
Vicepresidenta
Fundació Universitària Balmes

Jordi Sarrió 
Secretari
Professionals de la FCMPPO

Jacint Codina
Vocal
Patró vitalici

Dolors Bardolet 
Vocal
Associació de Familiars de Malalts 
Mentals d’Osona

Pere Compte 
Vocal
Ajuntament de Manlleu

Alexandre Fernandez 
Vocal 
Consell Empresarial d’Osona

Núria Montanyà 
Vocal
Ajuntament de Torelló

Marta Muntadas 
Vocal
Ajuntament de Tona

Antoni Ramírez 
Vocal
Associació Sant Tomàs

Cecília Satorras 
Vocal
Persona vinculada als inicis de la 
FCMPPO

Antoni Serrat 
Vocal
Càritas Diocesana

Núria Vergés
Vocal
Ajuntament de Vic
 
Sergi Vilamala 
Vocal
Fundació Gallifa

PATRONAT 
Fundació Areté
Composició de Patronat de 
gener a principis de novembre 
de 2019

Joan Carles Rodríguez
President 
Consell Comarcal d’Osona

Lluís Verdaguer 
Vicepresident
Mancomunitat La Plana

Mercè Generó 
Secretària
Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic

Carles Baronet
Vocal
Mancomunitat La Plana

Ramon Llorà
Vocal
Mancomunitat La Plana

Miquel Riera
Vocal 
Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic

Joaquim Vivas 
Vocal
Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic
(*defunció el 29 de maig de 2019)

Ramon Viñas 
Vocal
Associació de Familiars de Malalts 
Mentals d’Osona

El 6 de novembre de 2019 
s’aprova la renovació d’alguns 
membres i la composició 
queda de la següent manera:

Pere Medina 
President 
Consell Comarcal d’Osona

Dolors Riesco 
Vicepresidenta
Mancomunitat La Plana

Mercè Generó 
Secretària
Fundació CMPPO

Alexandre Fernandez 
Vocal
Fundació CMPPO

Miquel Riera 
Vocal
Fundació CMPPO

Xavier Rierola 
Vocal
Mancomunitat La Plana

Xavier Sabata 
Vocal
Mancomunitat La Plana

Ramon Viñas 
Vocal
Associació Familiars de Malalts 
Mentals d’Osona

Patronats

GERÈNCIA
Mercè Generó

CONSELL DE DIRECCIÓ:
Inés Barenys, Mercè Generó, Nel·la Gonzalo,
Judith Martínez, Jordi Plans, Jordi Sarrió



Maximitzar 
l'impacte a la

comunitat/
territori

Optimitzar
l’impacte

de l'activitat 
assistencial

Garantir la
sostenibilitat
econòmica
de l’entitat

Promoure la
implicació,

la formació i
la competència

dels professionals

A nivell
professional

A nivell
assistencial

A nivell
financer

A nivell
comunitari/

territori
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El 2019 és el segon any que s'està executant el Pla 
estratègic 2018-2022, el qual està format per 4 eixos 
estratègics: 

Pla estratègic

- Servei de diàgnostic i rehabilitació
- Servei de rehabilitació en el marc escolar

- Administració
- RRHH / PRL / DPD
- Comunicació
- Gestió econòmica
- Manteniment

PA
TR

O
N

AT

G
ER

ÈN
C

IA

ÀMBIT DE LOGÒPEDIA I PSICOLOGIA

ÀMBIT DE GESTIÓ 

- SRC
- Centre de dia CADO
- SAVA
- Clubs socials

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

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

Serveis Residencials
    - Llars amb suport
    - Llar Residència de Manlleu

ÀMBIT DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS

ÀREA
REHABILITACIÓ

ÀREA
HABITATGE

ÀREA INSERCIÓ
LABORAL

Organigrama



Balanç Social / Memòria 2019 - Osonament / 7

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.

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

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

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

Tres Llars amb suport a Vic. 
Una de pròpia i dues de lloguer.
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Dades 2019

Persones 
ateses

Professionals

Persones
ateses
i professionals
OSONA    
1.288 persones ateses  
90 professionals 

FORA D’OSONA  
15 persones ateses
3 professionals

Vidrà
1

Montesquiu
15

Sant Pere
de Torelló 
17 - 1

Santa Maria 
de Besora
3

Sant Vicenç de Torelló 
11

Torelló
117 / 4 L’Esquirol

11 - 1
Rupit
Pruit
2

Tavertet
Les Masies de Roda 
3

Manlleu
178 / 17

Roda de Ter 
48 / 3

Tavèrnoles
1

Vilanova
de Sau
2 Folgueroles

16 / 2 
Sant Julià de 
Vilatorta
20 / 4

Calldetenes
20
Santa Eugènia
de Berga
19 / 1

Sant Sadurní
d’Osormort
1

EspinelvesTaradell
52 / 7

Viladrau
3 - 1Seva

20
El Brull
1 / 1

Balenyà
27 / 1

Centelles
37 / 1

Sant Martí
de Centelles
12

Tona
56 / 2

Sobremunt
2

Orís
2

Perafita
1

Sant Martí 
d’Albars

Sant Agustí
de Lluçanès 

Sora
2 Sant Quirze

de Besora
28 / 4

Alpens
2 / 1

Sant Boi
de Lluçanès 
3Lluçà

2

Prats de 
Lluçanès
20 Olost

6 / 1

Sant Hipòlit
de Voltregà
28 / 2 Santa Cecília

de Voltregà
Sant 
Bartomeu
del Grau
4 / 1

Gurb 
14

Vic
443 / 31

Les Masies
de Voltregà
19 / 3

Oristà
3 Santa Eulàlia

de Riuprimer
12 Malla

1Muntanyola
3 / 1

Mapa de persones 
ateses i professionals 
per municipi de 
residència

746 
persones ateses als 
serveis integrats de Salut 
Mental i addiccions
451 homes i 295 dones
..........................................

557 
persones ateses als 
serveis de Logopèdia i 
Psicologia
301 homes i 256 dones
..........................................

93 
professionals
20 amb certificat per trastorn 
mental
..........................................

96,77%
dels professionals són 
d’Osona
..........................................

77,14% 
dels professionals han 
gaudit de conciliació de 
la vida personal, familiar i 
laboral
..........................................

93,05% 
dels professionals han 
rebut formació
..........................................

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

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

3 
doctorands industrials
..........................................

18  
persones voluntàries
..........................................

48
persones inserides al 
mercat laboral
61 contractes laborals
..........................................

207
Persones han gaudit del 
programa Respir
..........................................

14 
persones ateses al 
programa de Mesures 
Penals Alternatives
..........................................

35
entitas amb conveni
..........................................

185 
impactes en mitjans de 
comunicació
........................................

Certificat 
ISO 9001:2015 de Sistema 
de Gestió de la Qualitat
..........................................

Certificat 
ISO 45001:2018 de Gestió 
de Seguretat i salut en el 
treball
..........................................

8,84/10 
satisfacció dels familiars 
amb els serveis 
d’Osonament
..........................................

8,72/10
satisfacció de les 
persones ateses amb els 
serveis d’Osonament
............................................

3.520.294,97 €
ingressos totals agregats
............................................
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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

Taula de Salut Mental 
d’Osona

Xarxa de l’Economia Social 
i Solidària de Manlleu

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

Xarxa Incorpora

Adherits a Codi Tipus

Plenari del  Centre 
d'Estudis Sanitaris i Socials 
(CESS) de la UVic-UCC

Agència de l'Habitatge de 
Catalunya

Participem 
amb:
Serveis Auxiliars a la 
Sanitat d’Osona (SAS)

Fundació Tutelar Esguard

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

Grups de 
treball:
Consell d’Habitatge de 
Fòrum Salut Mental

Consell Inserció Laboral de 
Fòrum Salut Mental

Comissió de Serveis de 
Rehabilitació Comunitària 
de Salut Mental. Fòrum 
Salut Mental

Comissió de Clubs Socials 
de Salut Mental. Fòrum 
Salut Mental

Comissió del Programa 
d’atenció a les famílies. 
Osonament, AFMMO, CHV 

Comissió Cultura i Salut 
Mental de la Catalunya 
Central del PINSAP  

Comissió pedagògica dels 
programes de Psicosi 
Incipient (PAE-TPI). Pla 
Director de Salut Mental i 
Addiccions

Fira Xarxa de l’Economia Social i Solidària de Manlleu. Grup de treball de comunicació de la Taula de Salut Mental d'Osona.



Tenim 
convenis en 
actiu amb 35 
entitats,
6 dels quals 
signats el 
2019
Ajuntament de Manlleu
Atenció en logopèdia i salut 
mental,  OTL.

Ajuntament de Sant Quirze 
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, Voluntariat 
persones ateses i ús 
d’espais de la biblioteca 
Dos Rius.

Ajuntament de Vic
Atenció en logopèdia, salut 
mental i addiccions, 
gatera municipal. 

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

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

CHV
Programa integral d’atenció 
en salut mental.

CHV
Prestació serveis 
rehabilitació a Osona.

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

Departament Justícia 
Generalitat Catalunya
Treballs en Benefici de la 
Comunitat. 

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

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

BBVA-Fundació Antiga 
Caixa Manlleu
Projecte Parelles 
Artístiques.

Departament 
d’Ensenyament Generalitat
Projecte de Servei 
Comunitari.

Associació Joguines sense 
fronteres
Voluntariat persones 
ateses.

Arrendamiento Inmo 
Criteria Caixa, S.L.
Conveni marc habitatge.

Residència Sant Gabriel
Voluntariat persones 
ateses.

Dental Vic
Contraprestacions.

Club Tennis Vic
Utilització d’espais per 
activitats esportives.

Vic Comerç
Suport activitats i difusió 
salut mental.

Escola Guillem de 
Mont-Rodon
Ús d’espais comuns i 
voluntariat.

El Tupí
Voluntariat.

Seminari de Vic
Contraprestacions.

Xarxa Patrimoni Rural 
Ecomuseu del Blat
Taller Prelaboral.

FUB i Fundació Althaia
Projecte Peer to Peer.

Ajuntament de Balenyà
Apropar serveis al municipi.

Pallapupas
Voluntariat.

Convenis 
signats el 
2019
Residència Saits
Tasques de voluntariat.

Fundació d’Ancians Sant 
Feliu de Torelló
Tasques de voluntariat.

Ajuntament de Taradell 
Manteniment Parc dels 
Olors. Joves i Servei 
Prelaboral.

Fundació Atlàntida
Espectacle solidari
“Jo bé, i tu?.

Sambucus 
Voluntariat de persones 
ateses.

Fundació Projecte i vida. 
Promoure la participació i 
interrelació de les persones 
vinculades a les dues 
entitats.
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Signatura de conveni amb Ajuntament de Taradell. Signatura de conveni amb Sambucus.
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Activitat assistencial 
Logopèdia i Psicologia
El servei funciona des de l’any 1978 i  atén infants, 
adolescents i adults que presenten qualsevol de les 
patologies relacionades amb la comunicació, la parla, el 
llenguatge oral i escrit i els trastorns orofacials.

L’àrea ha tingut 312 primeres visites el 2019.

557 persones ateses (301 homes i 256 dones).

S’han realitzat 6.239 sessions de tractament:
  - 5.596 al Servei de Diagnòstic i Rehabilitació d’Osonament.
  - 526 en escoles.
  - 64 a l’Hospital de la Santa Creu de Vic.
  - 53 a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu.

El percentatge d’altes per millora ha estat del 51,50%.

Les persones ateses mostren una satisfacció en relació al 
servei de 8,8 sobre 10.

Àrea d’Habitatge
L’objectiu comú dels serveis d’aquesta àrea és atendre a les 
persones en els seus llocs de vida, potenciant la seva 
autonomia i afavorint un projecte de vida personal.

121 persones ateses: 59 homes i 62 dones.

77 persones han pogut continuar vivint a la seva llar amb 
suport professional gràcies als programes del Servei 
d’Atenció a la Llar: PSALL i SADE.

31 persones han viscut a la Llar Residència de Manlleu. 

13 persones residents a les llars amb suport. 

Des de l’Àrea es fa xarxa amb 24 entitats per fomentar la 
vinculació de la persona atesa a la comunitat. 

Un 75,32% de les persones ateses al Servei d'Atenció a la 
Llar s'han vinculat a activitats de la comunitat. 

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

557
persones ateses

301/256

Llar Residència de 
Manlleu

31
persones

15 / 16

Llars amb suport
13

persones

7 / 6

Serveis d’Atenció a la 
Llar
77

persones

37 / 40
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Àrea de Rehabilitació 
Comunitària
L’Àrea de Rehabilitació Comunitària està composada per 
diferents serveis: Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut 
Mental (SRC), Servei d'Atenció a la Vida Autònoma (SAVA), 
Centre de Dia CADO, Club Social “El Pedrís” i Club Social 
“Estivill Camps”. L’objectiu comú d’aquests serveis és donar 
resposta a la recuperació del projecte de vida de les 
persones majors de 16 anys residents a la comarca d’Osona i 
amb diagnòstic de Trastorn Mental Sever (TMS) i/o 
addiccions.

391 persones ateses: 247 homes i 144 dones.

21 persones ateses amb diagnòstic de trastorn mental i 
discapacitat intel·lectual.

28 persones al Programa de Patologia dual.

34 persones al Programa d’atenció als episodis depressius.

64 persones al Programa de Joves.

10 persones al Servei d’Atenció a la Vida Autònoma SAVA.

El 60,1% de les persones ateses s’han vinculat a la comunitat, 
amb activitats laborals, formatives, de voluntariat i/o oci. El 
39.9% restant, només a activitats d’Osonament.

Les altes per millora sobre el total de persones ateses a cada 
recurs han sigut d’un 38,7% al Club Social El Pedrís, un 
14,3% al Club Social Estivill Camps, un 10% al CD CADO i un 
29.68% al SRC.

Àrea d’Inserció laboral
L’objectiu comú dels serveis i programes d’aquesta àrea és 
donar suport en la recerca i manteniment del lloc de treball. 
Programes de l’Àrea Inserció Laboral: Servei Prelaboral i 
Servei d’Inserció Laboral (Oficina Tècnica Laboral, SIOAS, 
Programa Incorpora).

178 persones han seguit un itinerari formatiu, prelaboral o 
d’inserció laboral. 

48 persones han iniciat un itinerari de treball durant el 2019:
  - 40% en empreses ordinàries, 60% en centres especials de               
treball.
  - 62 ja treballaven a l’inici de l’any i es trobaven amb suport 
post-inserció.
  - 60 en recerca activa de feina.

El 78% de les insercions es desenvolupen amb èxit.

32 prospeccions: 22 empreses ordinàries, 5 administració 
pública i 5 empreses protegides.

Servei de
Rehabilitació Comunitària 

SRC
184

persones ateses

113 / 71

Centre de Dia CADO
81

persones ateses

68 / 13

Servei Prelaboral 
d’Osona (SPL)

57
persones ateses

35 / 22

Total de persones ateses de les dues àrees
599

370 / 229

De les 599 persones ateses a les dues àrees 
(rehabilitació i inserció laboral), un 15.52% són persones 
joves d’edat compresa entre 16-30 anys, mentre que el 

2018, aquest percentatge era de 14,50%.

Servei d’Inserció 
Laboral (SIL)

133
persones ateses

81 / 52

Club Social El Pedrís
120

persones ateses

58 / 62

Club Social 
Estivill Camps

24
persones ateses

15 / 9
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Programes transversals 
d'àrees
Programa RESPIR

Té com a finalitat donar suport i descans temporal a 
famílies que tenen al seu càrrec a persones amb 
problemes de salut mental. En el marc d’aquest programa, 
es fan activitats i sortides que el 2019 han beneficiat a 207 
persones (124 homes i 83 dones) i les seves famílies. 
S’han portat a terme 49 activitats (activitats de lleure i oci 
setmanals, sortides amb pernoctació i sortides sense 
pernoctació).
 

Programa de Mesures Penals Alternatives (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. El 2019 es van vincular 
13 persones en el de Tractament i 1 persona al programa 
Ordinari. 

Consells de Participació

- Consell de Participació de Serveis Diürns del Club 
Social, Centre de Dia CADO i el Servei Prelaboral. Està 
format per persones ateses, representants de l’Ajuntament 
de Vic i de la Generalitat, famílies de les persones ateses i 
professionals de l’entitat. Es reuneix un cop l’any per fer el 
seguiment d’aquests serveis.
 
- Consell de Participació de Serveis Residencials (Llar 
Residència de Manlleu i llars amb suport). Aquest consell 
de participació es reuneix de forma anual per fer el 
seguiment d’aquests serveis i compta amb la 
representació de les administracions, professionals dels 
centres, familiars i persones ateses. El consell es va reunir  
el 15 de març.

Sortida Respir a Pals.

El consell  de serveis diürns es va reunir el 10 d'abril de 2019.



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

La plantilla del centre 
està formada per 29 
persones, 20 de les 
quals amb discapacitat 
derivada de malaltia 
mental.

Fusteria
Es tracta d’una fusteria 
ubicada en una nau de 
lloguer assumit per la 
Mancomunitat La Plana al 
polígon Les Goules de 
Tona. S’hi fabriquen tota 
classe d’articles. 
Elabora productes propis 
(jardineres, taules de cultiu, 
compostadors, galliners, 
caixes nius, hotels 
d’insectes, mobiliari urbà...) 
i productes a mida.
Els clients són empreses, 
administracions, entitats 
diverses i particulars que 
valoren l’aspecte social i 
mediambiental de la 
fusteria.

Servei de 
Repartiment 

Repartiment i col·locació 
de cartells publicitaris, 
correspondència de 
correus i sobres 
personalitzats, esqueles 
mortuòries, bustiades 
generals (fulletons, 
flyers...). Manipulació del 
material a repartir 
(classificació, ensobrat, 
etiquetatge, 
empaquetat...). El servei 
està ubicat a la seu central 
d’Osonament. 
El 2019, Areté guanya la 
licitació de l’Ajuntament de 
Vic per la prestació del 
servei de repartiment a la 
ciutat.

Botiga de 
segona mà
Espai de venda d’articles 
provinents de les 
deixalleries de la 
Mancomunitat la Plana, 
Taradell i Manlleu d’acord 
amb un conveni que regula 
la seva comercialització.   
La botiga està situada a 
Tona, a la mateixa nau de 
la fusteria. 

Espai de 
cafeteria 
BioArtCafè
El setembre de 2018 es 
posa en funcionament la 
cafeteria BioArtCafè, que 
permet la inserció laboral 
de dues persones. S’hi 
ofereixen aliments adquirits 
en establiments de 
proximitat i productors 
locals, promovent la 
producció a km 0. A més, 
es promociona la salut 
oferint aliments frescos i 
mínimament processats. 
També és un espai per a 
exposicions d’artistes 
vinculats a l’entitat i altres 
manifestacions artístiques. 
Es troba situat a la seu 
central d’Osonament.

Servei de 
Cafeteria
Menjador 
del Casal 
Cívic de 
Torelló
La Fundació Areté gestiona 
des de setembre el servei 
de cafeteria-menjador del 
Casal Cívic de Torelló, a 
través d’un conveni-prova 
pilot fins a desembre de 
2020 amb la Direcció 
General d’Acció Cívica i 
Comunitària del 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 
S’ofereixen esmorzars, 
dinars i berenars. Els 
menús es caracteritzen per 
utilitzar productes frescos, 
de proximitat i de 
temporada.

Altres 
serveis
Servei de neteja  
Suport administratiu  
Manteniment
Servei de manipulats
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Prevenció i promoció de la
Salut Mental
Escoles Bressol a la Llar 
Residència de Manlleu

Celebració festiva anual 
amb la comunitat 
educativa dels infants de 
les escoles bressol de 
Manlleu: es prepara 
conjuntament una jornada 
matinal de narrativa i/o 
representació d’un conte, 
cançons i balls al jardí de 
la Llar Residència.
 
L’hora del Conte

Acció conjunta amb la 
Biblioteca Joan Triadú de 
Vic, adreçada als alumnes 
de segon curs de primària 
de les escoles de Vic. 
Mitjançant una narració 
d’un conte, es fa 
sensibilització sobre 
problemes de salut mental 
que poden patir infants o 
adults. Han participat 4 
escoles (231 alumnes). 

  

Tallers d’horticultura amb 
l’Escola Guillem de 
Montrodon

Projecte de col·laboració 
amb l’escola de primària 
Guillem de Montrodon de 
Vic per gestionar els 
espais d’hort que tenen les 
dues entitats. Les 
persones ateses 
transfereixen el 
coneixement sobre 
horticultura als infants. 

Tallers mediambientals. 
Cuidem la biodiversitat a 
les escoles

Des del Servei Prelaboral i 
el CET Areté es realitzen 
tallers teòrics i pràctics 
sobre què són les caixes 
niu, els hotels d’insectes i 
les menjadores per a 
ocells i es fabriquen in situ 
de forma manual amb 
escoles de la comarca 
(alumnes de cicle inicial i 
mitjà). En els tallers hi 
participen persones ateses 
a Osonament, afavorint les 
seves capacitats a nivell 
comunicatiu i relacional. 

Comissió Cultura i Salut 
Mental (PINSAP)

Osonament forma part de 
la comissió de Cultura i 
Salut Mental del Pla 
Interdepartamental i 
Intersectorial de Salut 
Pública (PINSAP), des dels 
Consells Territorials 
Consultius i de 
Participació. Des de la 
comissió s’implementen 
diferents accions a les 
biblioteques de la 
Catalunya Central i altres 
recursos culturals, amb 
l’objectiu de sensibilitzar 
sobre la salut mental, així 
com el desplegament del 
projecte de Parelles 
Artístiques en aquest 
territori. 

Parelles Artístiques: 
Experiències creatives 
per la salut mental

13a edició d’aquest 
projecte de creació d’una 
obra artística a quatre 
mans entre artistes 
professionals i persones 
ateses. En aquesta edició, 
s’hi han vinculat 196 
artistes -15 dels quals són 
persones ateses a 
Osonament-, de 20 
recursos de salut mental, 
de 8 comarques de 
Catalunya, creant un total 
de 99 obres. S’han 
organitzat 17 exposicions 
amb les obres resultants.

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

Serveis de Salut Mental de 
l’Anoia, Bages/Moianès, 
Barcelonès, Berguedà, 
Maresme, Osona, Segrià, 
Tarragonès i el Vallès 
Oriental. 
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Infants de les escoles bressol de Manlleu
a la Llar Residència.

Taller mediambiental a l'escola El Despujol.Artistes d'Osona participants al projecte Parelles Artístiques.



Programes 
transversals 
de comarca
Activitats de 
Sensibilització i 
promoció de la salut 
mental: Organitzades per 
una comissió formada per 
Osonament, Consorci 
Hospitalari de Vic (CHV), 
Associació de Familiars de 
Malalts mentals d’Osona 
(AFMMO), Activament 
Osona, Universitat de Vic 
(UVIC-UCC) i Agència de 
Salut Pública de 
Catalunya. S’han realitzat 
les següents activitats 
durant els mesos d’octubre 
i novembre amb un públic 
aproximat de 1.183 
persones.

- Presentació del llibre 
“Estigma: Històries de vida 
contra l’estigma en salut 
mental. 

- Fòrum de Debats: 
“Parlem del Suïcidi: una 
realitat silenciada”. 

- Díxit Vic: Conferència 
“Ètica i Salut Mental: entre 
la utopia i la realitat”.
 
Cineclub Vic: Projecció del 
llargmetratge “Love & 
Mercy”.

- Club de lectura comarcal 
amb el llibre “La professió 
del pare”. 

- Temps de Contes, amb el 
conte “R.A.R.A.”. 

- Espectacle a l’Atlàntida 
de Vic “Jo bé, i tu?”: Obra 
de creació col·lectiva de 
persones vinculades a 
Osonament sota la 
direcció del músic Arnau 
Tordera.  

Programa transversal 
d’atenció a les famílies. 
Amb una comissió 
formada per CHV, AFMMO 
i Osonament. Accions 
2019:

Intervenció unifamiliar. 
Intervenció sobre els 
membres d’una única 
família. Durant aquest any, 
s’han realitzat 52 visites 
unifamiliars amb l’objectiu 
de realitzar psicoeducació 
i implicar a la família en el 
pla de treball de la 
persona atesa.

Intervenció multi-familiar: 
Intervenció amb les 
famílies i/o els usuaris amb 
l'objectiu d'orientar i 
informar de les activitats i 
objectius del servei. El 
2019 s’organitza una 
jornada de famílies per 
informar sobre el Programa 
Respir i la Diada de 

famílies a la Llar 
Residència de Manlleu. 
Aquesta darrera és una 
festa anual de convivència 
i dinar amb les persones 
residents, famílies, 
tutors/es i professionals. 
S’organitzen activitats a 
dins i fora de la llar obertes 
a l’entorn del barri amb la 
col·laboració d’entitats de 
Manlleu.

Grups psicoeducatius: 
Sessions on es dóna 
informació sobre la 
malaltia mental, 
tractaments, recursos 
sanitaris i socials, així com 
contenció i suport a les 
famílies. El 2019 es realitza 
un grup per a familiars de 
persones amb problemes 
d’addiccions.

Espai Parèntesi, Obert a 
les famílies i a la comunitat 
per compartir diferents 
temàtiques de salut 
mental. Sessions del 2019:
- Com cuidar la teva salut 
emocional durant 
l’embaràs i el postpart.
- Recuperació en salut 
mental. És possible?
- L’apoderament en salut 
mental.
- La vida és sentir i 
moure’s.

Programa d’intervenció 
comunitària: Es realitzen 
accions i projectes de 
caire comunitari mitjançant 
participació en activitats 
significatives per la 
persona. Exemples: 
Projecte d’intervenció 
comunitària Intercultural de 
Vic, Comissió de les 
entitats de la diversitat 
funcional de Vic, Grup 
Diades, col·laboracions 
amb Creu Roja, 
Pallapupas, Ajuntament de 
Vic, i altres entitats 
comunitàries d’Osona. 
Exposicions BioArtCafè, 
Dia Mundial Activitat 
Física...
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Diada de famílies de la Llar Residència
amb els gegants de Manlleu.

Caminada per la diversitat funcional. Club de lectura comarcal.

Presentació del programa Respir 
a les famílies.

Sessió Parèntesi. Exposició al BioArtCafè. 



Aplicació de tecnologies 
digitals en la recuperació 

Taller de robòtica a les 
activitats de rehabilitació. 
A través del qual es 
treballen diferents 
aspectes de la rehabilitació 
psicosocial.

Servei terapèuTIC 
(Projecte Rotary en 
col·laboració amb la 
UVic-UCC). Projecte pioner 
en la intervenció precoç 
dels problemes de salut 
mental i addiccions dels 
joves d’Osona atesos a 
Osonament, que compta 
amb el suport del CESS de 
la UVic-UCC en la vessant 
de recerca. S’ha pogut 
iniciar gràcies a la sisena 
edició del sopar solidari 
Il·lusions a taula, que 
organitza el Rotary Club de 
Vic-Osona i que es va 
celebrar el 17 de maig de 
2019. 

Les TICS en la prevenció 
de les recaigudes en les 
drogodependències. El 
projecte, que compta amb 
el suport del grup de 
recerca Digital Care de la 
UVic-UCC i la Fundació 
TIC Salut té l’objectiu de 
reforçar la prevenció de 
recaigudes en persones 
que estan en processos de 
suport a l’abstinència 
mitjançant les TIC.

 

Programes específics 
d’intervenció

Joves en Acció. Programa 
de recuperació del 
projecte vital amb joves 
amb problemes de salut 
mental, basat en els seus 
interessos i competències. 
És un programa 
d’orientació i 
acompanyament. Durant 
l’any 2019, s’han atès 116 
joves (persones d’edat 
compresa entre els 16 i 30 
anys). D’aquests, 64 s’han 
beneficiat del programa 
específic Joves en Acció 
(20 dones i 44 homes).

Programa Singulars. 
Programa subvencionat pel 
SOC per donar resposta a 
l’objectiu laboral o retorn a 
l’àmbit acadèmic dels 
joves atesos amb 
orientació professional i 
formació. S’ha realitzat a 
través d’activitat grupal, 
individual i visites a 
empreses o recursos 
d’inserció laboral o 
formativa d’Osona.

Psicosi incipient. 
L’octubre de 2019 s’inicia 
un projecte per a la creació 
de la Unitat Funcional 
d’atenció de la psicosi 
incipient, participat per 
professionals del CHV i 
Osonament. Adreçat a 
joves d’entre 14 i 25 anys 
(el 2019, un 12% dels joves 
atesos compleixen els 
criteris del programa de 
psicosi incipient). Es 
treballen àmbits com 
psicoeducació, 
participació comunitària, 
foment d’hàbits saludables 
i recuperació comunitària 
laboral i/o formativa.

Programa de Patologia 
dual. Intervenció orientada 
cap al tractament integral 
que permet una atenció de 
la persona amb diagnòstic 
de patologia dual (Salut 
Mental i Addiccions).  
Atenció a 28 persones el 
2019. 

Programa de suport 
emocional i activació 
(atenció als episodis 
depressius). 
Intervenció dirigida a 
persones que presenten 
algun trastorn depressiu. 
Atenció a 34 persones el 
2019.

Programa de salut física 
en la recuperació: 
inclusió de professionals 
de CAFE i Nutrició. 
Programa de nutrició i 
d’activitat física dissenyat, 
específicament, per a 
persones amb trastorns 
mentals severs, liderat per 
una professional experta 
de CAFE i una professional 
experta en dietètica i 
nutrició, que són 
doctorandes industrials de 
la UVIC-UCC.  

Agents de suport entre 
iguals. Amb l‘objectiu de 
fomentar la inserció 
sociolaboral de persones 
amb trastorns mentals i/o 
addiccions, la Fundació 
Althaia, Osonament i la 
UVic-UCC han dissenyat i 
portat a terme el projecte 
“Agents de suport entre 
iguals“. L’objectiu principal 
ha estat formar i acreditar 
persones ateses i 
integrar-les en equips 
assistencials d’atenció a la 
salut mental.

 

Recerca
Osonament forma part del 
Grup de recerca SaMIS de 
Salut Mental i Innovació 
Social. 

Projectes de recerca:

- Doctorat industrial en 
activitat física i salut mental 
(GRAEF). Grup de Recerca 
en Esport i Activitat Física 
de la UVic-UCC. Trastorns 
mentals severs, cronicitat i 
patró sedentari: Estudi 
d’usabilitat i efectivitat del 
programa “Seu menys, 
mou-te més”. Inici febrer 
2016.

- Doctorat industrial en 
dietètica i nutrició de la 
UVic-UCC (GRASB) Grup 
de Recerca en Alimentació, 
Salut i Benestar. Eficàcia 
d’un programa d’educació 
alimentària per a la 
promoció del consum de 
fruita i verdura en persones 
amb Trastorn Mental Sever 
“Dietment”). Inici febrer 
2018.

- Doctorat Industrial en 
Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes. 
Grup de Recerca Digital 
Care. Intervencions amb 
tecnologies digitals en la 
recuperació de la salut 
mental i les addiccions). 
Inici novembre 2019.
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Sortida del programa
d'activitat física.

Joves en acció. Programa de nutrició. Programa Singulars.

Innovació i recerca



Presentant el nostre
model integrat
El 2019 continuem 
rebent visites a l’edifici 
central d’Osonament, 
amb l’objectiu d’explicar 
el nostre model integrat 
d’atenció a les persones. 
En els diferents casos, 
fem un recorregut per 
les instal·lacions i 
expliquem el treball que 
es fa amb les persones, 
els diferents serveis i 
projectes de l’entitat.

28 gener 
Fundació Althaia. Gemma 
Prat, Jordi Giménez Salina i 
Àurea Autet.

7 març
CatSalut. Núria Puig, gerent 
de la Regió Sanitària a la 
Catalunya Central i Remei 
Juncadella, cap de la Unitat 
de Planificació.

2 i 4 abril
UVic-UCC. Estudiants 
estrangers en el marc del 
Programa COHEHRE. 

8 abril
UVic-UCC. Estudiants de 
4art de CAFE.

11 abril
Departament de 
Presidència, Generalitat de 
Catalunya. Elvira Balcells i 
Anna Figueres, del Pla 
interdepartamental i 
intersectorial de salut 
pública.

29 abril
Fundació MAP.

19 juny
Centre Higiene Mental Les 
Corts. Dr. Lluís Lalucat, 
director Mèdic.

19 juny
Clemson University a 
Carolina del Sud, EUA. 
Hannah Shultz, Màster 
d'Arquitectura i Salut.

1 juliol
Departament de Salut, 
Generalitat de Catalunya. 
Magda Casamitjana, 
directora del programa 
d'abordatge integral dels 
casos de salut mental 
d'elevada complexitat i 
Remei Juncadella, cap de 
la Unitat de Planificació del 
CatSalut.

30 juliol
Generalitat de Catalunya. 
Alba Camps, delegada del 
govern a la Catalunya 
Central. Josep Ginesta, 
secretari general del 
departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.
  

7 octubre
Fundació de Malalts 
Mentals de Catalunya. 
Victòria Monell i Nati Mora.

28 octubre
UNI. Alumnes del Curs 
d'Educació Social.

21 de novembre
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, 
Generalitat de Catalunya. 
Mònica Ribas, subdirectora 
general d'Atenció i 
Promoció de l'Autonomia 
Personal.

5 desembre
Generalitat de Catalunya. 
Chakir El Homrani, 
conseller del Departament 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies i Alba Vergés, 
Consellera de Salut.
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Victòria Monsell i Nati Mora, de FMMC,
amb Mercè Generó.

Magda Casamitjana, del Departament de Salut,
amb coordinadors i la gerent d’Osonament.

Mònica Ribas, amb altres representants del 
departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
d’Osonament.

Els consellers El Homrani i Vergés amb
membres dels Patronats.

Visita d'estudiants estrangers
en el marc de COHERE de la UVic-UCC.

La delegada, Alba Camps, i el secretari general, 
Josep Ginesta, amb coordinadors i la gerent
d’Osonament.



Projecció social

30 GENER
Osonament, reconeguda com a “entitat social destacada” 
a la Gala de Vic Comerç, celebrada a l’Atlàntida de Vic.

7 MARÇ
Reconeixement del Departament d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya a la promoció de doctorats 
industrials de 2015 de la UVic-UCC, al Petit Palau del 
Palau de la Música de Barcelona. Es reconeix a Anna 
Guàrdia, doctoranda d’Osonament i UVic-UCC.

13 ABRIL
Presentem el projecte de Parelles Artístiques al President 
de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a la 
inauguració de la remodelació de la Casa El Mallol de Sant 
Hipòlit de Voltregà, on hi organitzem una exposició.

10 MAIG
Exposició col·lectiva de 99 obres de Parelles Artístiques al 
Centre Cívic Pere IV de Barcelona, presidida pel secretari 
d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
Francesc Iglesies.
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17 MAIG
La 6a edició del sopar benèfic Il·lusions a Taula del Rotary 
Club de Vic-Osona, a benefici d’Osonament i el CESS de la 
UVic-UCC, reuneix a 900 persones i aconsegueix 
86.224,97 euros.

21 JUNY
Final de la lliga de futbol sala dels serveis de rehabilitació 
de la província de Barcelona organitzada per Osonament al 
camp de l’OAR Vic. Amb 250 participants.

25 OCTUBRE
Visita i dinar del Conseller Chakir El Homrani al servei de 
cafeteria- menjador del Casal Cívic de Torelló. Amb 
l’alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, el director general 
d’Acció Cívica i Comunitària, Bernat Valls i el subdirector 
d’Acció Cívica i Comunitària, Francesc Molina.

13 DESEMBRE
Acte de lliurament de diplomes als Agents de suport entre 
iguals a la sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Manresa de la Fundació Althaia.

19 DESEMBRE
Osonament rep la Placa al treball President Macià en la 
categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i la 
conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i 
coresponsabilitat entre dones i homes en el treball de cura 
de persones. Van recollir la placa de mans del conseller 
Chakir El Homrani, el president del Patronat d’Osonament, 
Joan Carles Rodríguez, i la gerent, Mercè Generó. L’acte 
es va celebrar al Palau de la Generalitat.
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40è aniversari
6 de juny

Acte Institucional
L’acte es va celebrar el 6 de juny a l’Auditori Marià Vila 
d’Abadal de l’Edifici El Sucre de Vic amb l’assistència de 
250 persones. Va ser presidit pel conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani i la consellera 
de Salut, Alba Vergés; i conduït per la periodista Sílvia 
Cóppulo. 

Va començar amb els parlaments per part de l’alcaldessa 
de Vic, Anna Erra, el president del patronat d’Osonament, 
Joan Roca, i la gerent de l’entitat, Mercè Generó. Acte 
seguit, es va fer la presentació del llibre “El color de la 
vida. 40 anys de salut mental a Osona”, a càrrec del seu 
autor, el periodista Toni Coromina, i del professional del 
CHV, Joan López. 

La celebració va retre homenatge als presidents que ha 
tingut la Fundació des dels seus inicis: Joaquim Vivas (a 
títol pòstum), Josep Aguilar, Jacint Codina, Ramon Vall, 
Enric Castellnou, Jaume Mas, Miquel Arisa i Joan Roca. 
Així mateix, van pujar a l’escenari per parlar dels inicis de 
de l’entitat els professionals Carles Martínez i Jordi Folch.
 
També es va donar veu als diferents consellers i 
conselleres de salut i benestar social que al llarg dels 
últims anys han tingut relació amb l’entitat ja fos 
presencialment o en vídeo: Boi Ruiz, Marina Geli, Neus 
Munté, Josep Lluís Cleries, Anna Simó i Toni Comín 
(aquest darrer a través de la connexió en directe des de 
Brussel·les). 

Finalment, es va fer un refrigeri a la Sala Coll i Bardolet.
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23 de novembre

Espectacle “Jo bé i tu? 

Per tancar els actes del 40è aniversari, es va portar a 
terme amb la col·laboració de l’Atlàntida de Vic, la 
producció de l’espectacle “Jo bé, i tu?” protagonitzat per 
persones usuàries d’Osonament. El projecte va comptar 
amb la direcció artística del músic osonenc Arnau Tordera. 
El fil argumental girava entorn la novel·la de ciència ficció 
d’Aldous Huxley “Un món feliç” (1932). En el procés de 
creació, que va durar 10 mesos, hi van participar 44 
persones ateses i professionals d’Osonament. 
L’espectacle es va realitzar a la Sala 1 Ramon Muntanyà i 
va comptar amb l’assistència de 450 persones. Un dels 
principals objectius era que les persones participants 
poguessin explorar diferents disciplines artístiques i 
diferents elements que intervenen en la creació d’una obra 
de gran format.

Amb motiu del 40è aniversari d’Osonament, s’encarrega al 
periodista osonenc Toni Coromina l’escriptura d’un llibre 
que reflecteixi l’evolució dels serveis de salut mental i 
addiccions a la comarca Osona al llarg de les últimes 
quatre dècades. D’aquest encàrrec neix “El color de la 
vida. 40 anys de salut mental a Osona”, coordinat per 
l'infermer Joan López, i amb pròleg de la psicòloga i 
periodista Sílvia Cóppulo. El llibre també fa un repàs de les 
principals addiccions i dels trastorns mentals més 
rellevants i recull el testimoni directe de persones que 
tenen ho han tingut problemes de salut mental. 

La revisió, maquetació i disseny del llibre va anar a càrrec 
del Departament de Comunicació d’Osonament mentre 
que l'edició i la impressió va tenir el suport econòmic de la 
Fundació Gallifa. Se'n van imprimir 1.000 exemplars i es va 
presentar a l’acte institucional del 40è aniversari.
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Elaboració del llibre
“El color de la vida. 40 anys de salut mental a Osona”
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Qualitat, ètica i seguretat
del pacient 
Sistema de 
gestió de la 
qualitat
L'entitat segueix un 
Sistema de Gestió de la 
Qualitat encarat cap a la 
millora contínua. Com 
cada any, s'han marcat 
objectius, s'han mesurat i 
avaluat resultats i s'han 
fixat noves accions de 
millora. El mes de 
novembre de 2019 es fa 
auditoria de seguiment de 
les diferents àrees 
d’Osonament certificades 
conforme la norma ISO 
9001:2015.

Protecció 
de dades
El 2019 s’ha realitzat 
formació a l’equip de 
professionals 
d’Osonament sobre 
protecció de dades 
personals en el sector 
sanitari i social. Aquesta 
formació, sumada a les 
anteriors accions 
formatives sobre aquest 
àmbit, ens permet millorar 
la protecció de les dades 
personals de totes les 
persones treballadores i 
usuàries dels serveis de 
la nostra entitat, d’acord 
amb la nova normativa.

Ètica
El 2019 hem continuat 
treballant en l'Espai de 
Reflexió en Ètica de 
Serveis Socials (ERESS), 
un òrgan  d’Osonament 
de caràcter consultiu i 
interdisciplinari, que té 
com a objectiu promoure i 
vetllar perquè la pràctica 
assistencial garanteixi els 
valors ètics i l’atenció 
digna a les persones en 
tots els serveis de l’entitat. 
El total de dedicació dels 
diferents membres que 
formen part de l’ERESS ha 
estat de 141,5 hores.
 
S’han treballat 
recomanacions per 
diferents consultes en 
relació a confidencialitat i 
privacitat i intervencions 
de professionals. S’han 
revisat diferents 
documents com el Codi 
Ètic i de Bon Govern i la 
guia de curs clínic, 
establint nous indicadors. 
També s’han impulsat 
dues sessions internes de 
formació obertes a totes 
les persones 
treballadores 
d’Osonament i 
l’organització d’una 
conferència pública sobre 
Ètica i Salut Mental.

Satisfacció
El 2019 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. 

Seguretat 
del pacient 
Establim mecanismes a 
través dels quals vetllem 
perquè els principals 
riscos relacionats amb la 
seguretat durant l'atenció 
a les persones ateses 
siguin els mínims 
possibles, aplicant les 
mesures preventives 
necessàries. Durant el 
2019, s’han realitzat 
diferents accions per a la 
millora en la seguretat del 
pacient, tant directes com 
de formació especifica:

- Accions específiques 
per millorar la higiene de 
mans.

- Revisió del registre de 
riscos per millorar la 
traçabilitat amb les 
incidències.

- Formacions realitzades 
sobre diferents 
temàtiques: sobredosis, 
suïcidi, ètica assistencial, 
prevenció de situacions 
de violència, nutrició i 
com actuar en cas 
d’ennuegament.

- Ús d’imatges de les 
persones que resideixen 
en els recursos 
residencials per realitzar 
una correcta identificació. 
 

 Persones
 Ateses Familiars
Àrea Rehabilitació i Àrea 
Inserció Laboral 9.00  8,97 
Llar Residència 8.10  8.96 
Llars amb Suport 8.87  8,39 
PSALL I SADE 9,02  8,50 
Àrea Logopèdia 8,80  -    



Compartim coneixement
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Formació
Osonament disposa d’un pla de formació anual per 
garantir la formació continuada i actualitzada dels seus 
professionals.
 
Formació Continuada  2019
Percentatge de professionals que han rebut formació  93,05%
Inversió d’hores  1.624,25h
Promig d’hores de formació per professional   24,25h
Inversió econòmica en hores de formació dins
de jornada laboral       38.444,57€
Crèdit bonificat per la FTFE  2.691,07€

Docència
Professionals d’Osonament són docents en Graus, Màsters 
i Mòduls de la UVic-UCC i IES. 

Número professionals docents  8
Número d’activitats docents  9
Teràpia Ocupacional / UVic-UCC  4
Màster Psicologia General Sanitària / UVic-UCC  1
Grau en Educació Social i CAFE / UVic-UCC  1
Mòdul Integració Social. IES Antoni Pous i Argila de Manlleu  2
Mòdul Integració Social. IES APA  1

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

10 especialitats i gairebé 3.600 hores de formació.

Total alumnes  19
Grau Universitari    7
· Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
· Universitat de Girona (UdG)
· Universitat de Manresa  (FUB-UAB)
Màster Universitari    5
- Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
- Institut Superior d’Estudis Piscològics (ISEP)
Mir    1
· Hospital Universitari de Vic
Formació Professional   4
· Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)
Altres  1
· ADFO

Publicacions
Optimization of antipsychotic and benzodiazepine drugs 
in patients with severe mental disorders in an intensive 
case management program. Community Mental Health. 
55(5), 819-824. Álvarez MJ., Roura P., Riera N., Martin A., 
Blanc C., Pons J., Santos JM., Escoté, S. (2019)

Sedentary behavior associations with health outcomes 
in people with severe mental illness: a systematic 
review. European Journal of Public Health. Volume 30, p. 
150-157. Bort J., Briones L., Felez M., Guàrdia A., Sitjà M., 
Puig A.  (February 2019).

Association between cognitive impairment and 
cardiovascular burden in patients with severe mental 
disorder. Cognitive Neuropsychiatry. Volume 25, p. 1-13. 
Foguet Q., Guàrdia A., Santos JM., Roura P., Palmarola J., 
Puig A., Muñoz J. (October 2019).

Posters
El repte de les dificultats. Fira d’activitats i bones 
pràctiques en l’àmbit de l’execució penal. Lloc: Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 19 i 21 de 
febrer. Laura Muñoz.

Ponències
Agents de Suport entre iguals: un exemple pràctic del 
model de recuperació. III Jornada del Maneig 
Bio-Psico-Social del Trastorn Mental Sever. 29 de maig. 
Lloc: Hospital Universitari de Vic. Ponent: Ruben del Rio. 

Parelles Artístiques, experiències creatives per a la salut 
mental. X Jornades de rehabilitació psicosocial en salut 
mental: El camí de la recuperació. 6 de juny. Lloc: Centre 
Cultural de Martorell. Ponent: Neus Vila.

Parelles Artístiques i accions de  col·laboració amb les 
biblioteques. Sessió de treballs temàtics de les comissions 
de PINSAP. Juny. Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Ponents: Ivette Griera i Neus Vila. 

Agents de Suport entre iguals: un exemple pràctic del 
model recuperació. II Congrés Inclusió Social. 3 juliol. 
UVic-UCC. Ponent: Ruben del Rio.

Programa d’atenció a joves en els Serveis de 
Rehabilitació Comunitària i d’Inserció Laboral. XI 
Jornada dels Programes d’atenció als  Trastorns Psicòtics 
Incipients. 3 de desembre. Lloc:  Centre Cívic La Salut de 
Badalona. Ponent: Laia Codina.

Agents de suport entre iguals. Sessió de treball. 4 de 
febrer. Lloc: Fundació Althaia. Ponents: Judith Martínez i 
Jordi Plans.

Sessió de salut mental a la classe d'ètica periodística de la UVic-UCC.

Presentació del projecte Parelles Artístiques a l'IES
Antoni Pous i Argila de Manlleu.
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Formació
Osonament disposa d’un pla de formació anual per 
garantir la formació continuada i actualitzada dels seus 
professionals.
 
Formació Continuada  2019
Percentatge de professionals que han rebut formació  93,05%
Inversió d’hores  1.624,25h
Promig d’hores de formació per professional   24,25h
Inversió econòmica en hores de formació dins
de jornada laboral       38.444,57€
Crèdit bonificat per la FTFE  2.691,07€

Docència
Professionals d’Osonament són docents en Graus, Màsters 
i Mòduls de la UVic-UCC i IES. 

Número professionals docents  8
Número d’activitats docents  9
Teràpia Ocupacional / UVic-UCC  4
Màster Psicologia General Sanitària / UVic-UCC  1
Grau en Educació Social i CAFE / UVic-UCC  1
Mòdul Integració Social. IES Antoni Pous i Argila de Manlleu  2
Mòdul Integració Social. IES APA  1

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

10 especialitats i gairebé 3.600 hores de formació.

Total alumnes  19
Grau Universitari    7
· Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
· Universitat de Girona (UdG)
· Universitat de Manresa  (FUB-UAB)
Màster Universitari    5
- Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
- Institut Superior d’Estudis Piscològics (ISEP)
Mir    1
· Hospital Universitari de Vic
Formació Professional   4
· Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)
Altres  1
· ADFO

Publicacions
Optimization of antipsychotic and benzodiazepine drugs 
in patients with severe mental disorders in an intensive 
case management program. Community Mental Health. 
55(5), 819-824. Álvarez MJ., Roura P., Riera N., Martin A., 
Blanc C., Pons J., Santos JM., Escoté, S. (2019)

Sedentary behavior associations with health outcomes 
in people with severe mental illness: a systematic 
review. European Journal of Public Health. Volume 30, p. 
150-157. Bort J., Briones L., Felez M., Guàrdia A., Sitjà M., 
Puig A.  (February 2019).

Association between cognitive impairment and 
cardiovascular burden in patients with severe mental 
disorder. Cognitive Neuropsychiatry. Volume 25, p. 1-13. 
Foguet Q., Guàrdia A., Santos JM., Roura P., Palmarola J., 
Puig A., Muñoz J. (October 2019).

Posters
El repte de les dificultats. Fira d’activitats i bones 
pràctiques en l’àmbit de l’execució penal. Lloc: Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 19 i 21 de 
febrer. Laura Muñoz.

Ponències
Agents de Suport entre iguals: un exemple pràctic del 
model de recuperació. III Jornada del Maneig 
Bio-Psico-Social del Trastorn Mental Sever. 29 de maig. 
Lloc: Hospital Universitari de Vic. Ponent: Ruben del Rio. 

Parelles Artístiques, experiències creatives per a la salut 
mental. X Jornades de rehabilitació psicosocial en salut 
mental: El camí de la recuperació. 6 de juny. Lloc: Centre 
Cultural de Martorell. Ponent: Neus Vila.

Parelles Artístiques i accions de  col·laboració amb les 
biblioteques. Sessió de treballs temàtics de les comissions 
de PINSAP. Juny. Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Ponents: Ivette Griera i Neus Vila. 

Agents de Suport entre iguals: un exemple pràctic del 
model recuperació. II Congrés Inclusió Social. 3 juliol. 
UVic-UCC. Ponent: Ruben del Rio.

Programa d’atenció a joves en els Serveis de 
Rehabilitació Comunitària i d’Inserció Laboral. XI 
Jornada dels Programes d’atenció als  Trastorns Psicòtics 
Incipients. 3 de desembre. Lloc:  Centre Cívic La Salut de 
Badalona. Ponent: Laia Codina.

Agents de suport entre iguals. Sessió de treball. 4 de 
febrer. Lloc: Fundació Althaia. Ponents: Judith Martínez i 
Jordi Plans.

Sessió de treball del projecte Agents de Suport Entre Iguals
a Fundació Althaia.

Sessió de treball de la comissió de PINSAP.



Comunicació
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El departament de comunicació 
d’Osonament està format per dos 
professionals i té per objectiu comunicar 
de forma interna i externa tota l’activitat 
que es fa a l’entitat, aportar valor 
diferencial a l’organització i afavorir una 
imatge positiva i unificada de la seva 
missió, valors i serveis.  

El 2019 ha estat marcat per l’organització i 
la difusió de dos grans actes per 
commemorar el 40è aniversari 
d’Osonament, així com la preparació de 
l’exposició col·lectiva de Parelles 
Artístiques i el sopar solidari Il·lusions a 
Taula. En relació a la difusió als mitjans, hi 
ha hagut un increment d'un 9% en la xifra 
d'impactes. Destacar, a més, que hi ha 
hagut més impactes en mitjans de molta 
audiència (La Vanguardia, Catalunya 
Ràdio, Rac 1) respecte l’any anterior.  
Quant a les xarxes socials, hi ha hagut un 
augment de la comunitat de seguidors, 
sobretot a Twitter i a Instagram. Finalment, 
en comunicació interna, destacar que hi 
ha hagut un augment de l’ús de la intranet 
per part dels professionals.

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

Comunicació interna

El 2019 augmentem l’ús de la Intranet i dels butlletins 
interns com a eines de comunicació claus amb els 
públics interns

Comunicacions a professionals

Butlletins
interns

50%

de 10 a 15 
enviaments

Accessos a
la intranet

12%

de 2.205 a 2.476 
accessos

43 notificacions internes
16.990 pàgines vistes

Correu
electrònic

comunicacio@

38%

de 48 a 30
enviaments

Comunicacions a patronat

Butlletins
interns

50%

de 10 a 15 
enviaments

Correu
electrònic

comunicacio@

23%

de 30 a 23
enviaments
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Comunicació externa

1.510 registres a la Base de 
Dades 
185 impactes a mitjans
47.459 pàgines vistes a les 
nostres webs
6.066 seguidors a les xarxes 
socials
4.397 minuts de visualització 
canal Youtube

Base de Dades

de 17 a 16 

Taxa
d’obertura

27%

de 1.430 a 1.510

Notificacions

6%

Registres

6%

Mitjans de comunicació

de 172 a 185 de 20 a 20

Impactes
assolits

9%

Convocatòries i 
notes de premsa

=

Web pròpies

de 13.767 a 12.916 de 107 a 91

Usuaris

6%

de 46.812 a 47.459 
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Sostenibilitat mediambiental
Osonament aposta des 
de fa uns anys per 
desenvolupar accions 
de millora del medi 
ambient com a una de 
les línies estratègiques 
clau emmarcades en la 
Responsabilitat Social 
Corporativa. Mesurar la 
petjada de carboni, 
portar a terme un pla de 
gestió de residus o fer 
accions d’estalvi 
energètic, són alguns 
exemples d’aquest valor 
per la sostenibilitat i la 
preservació del medi 
ambient. Tota l’energia 
elèctrica que es 
consumeix als centres 
de treball d’Osonament, 
prové de fonts d’energia 
renovables (energia 
verda).

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

Pla de Gestió de 
Residus
El 2019 s’ha continuat amb 
el desenvolupament i 
seguiment de la 
implantació del Pla de 
gestió de residus de 
l’entitat, realitzant les 
accions formatives del 
personal de nova 
incorporació (9 formacions) 
i seguiment de la correcta 
gestió de la selecció de 
residus i incidències. Pel 
que fa a aquest últim 
aspecte, el número 
d’incidències detectades 
s’ha reduït de forma 
notable des dels inicis de 
l’any.

Gràcies a aquest pla, hi ha 
hagut una reducció d'un 
45% del residu 
multiproducte generat pels 
professionals i una 
reducció del 68% de paper 
triturat a la Llar Residència 
de Manlleu. 

Pel què fa al residu orgànic 
que es genera a l'entitat, 
gran part del qual es 
destina a l'elaboració de 
compostatge per l'espai 
d'horts, el 2019 s'han 
obtingut 0,750m3 de 
compost. 

Petjada de 
Carboni
Osonament és una 
organització compromesa 
amb la lluita contra el canvi 
climàtic i, en aquest 
context, calcula la seva 
petjada de carboni des de 
l’any 2014, alhora que 
implementa mesures per 
reduir les emissions que 
genera la seva activitat. 

El 2019, l’entitat ha fet un 
pas més enllà, invertint en 
projectes de reducció 
d’emissions que, a més a 
més, milloren el medi 
ambient i l’entorn social en 
el qual es desenvolupen. 
Això ha permès que 
esdevingui una 
organització “neutra de 
carboni” i que continuï 
contribuint a l’Objectiu de 
Desenvolupament 
Sostenible (ODS) 13 ‘Acció 
pel Clima’ de l’Agenda 
2030 fixada per la ONU.

Les diferents mesures 
implementades per l’entitat 
han permès la reducció 
d’emissions en un 14% 
entre els anys 2018 i 2019 i 
en un 13%, entre els anys 
2017 i 2018.

Algunes accions 
realitzades han estat  la 
construcció d’un ecoedifici 
amb certificat de 
sostenibilitat A (l’actual seu 
central), el canvi de 
lluminària convencional per 
LED a la Llar Residència de 
Manlleu, i l’adquisició de 
bicicletes i tricicles 
elèctrics i bicicletes 
convencionals per a 
diferents activitats dels 
serveis d’Osonament.

Seu central d’Osonament, un edifici amb certificat A. Bicicletes per a diferents activitats
d’Osonament.

L’edifici central de Vic té la 
qualificació energètica A
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Certificats i reconeixements

Renovació de l’etiqueta Més 
Responsables 2019, que 
atorga l’Associació+ 
Responsables per ajudar a 
posar en valor les 
organitzacions que aposten 
per la gestió social i 
ambientalment responsable.

Etiqueta Acords 
Voluntaris de lluita 
contra el canvi 
climàtic

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

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

Adhesió a la 
Declaració de 
Luxemburg (Xarxa 
empreses 
saludables)

Certificat Clean Co2. 
Organització neutra en 
emissions

Cens d’entitats de 
foment de la 
llengua catalana

Certificats 2019

Osonament, reconeguda com a “entitat 
social destacada” a la 6a Gala del 
Comerç de Vic Comerç  

Placa al treball President Macià en la 
categoria d’igualtat d’oportunitats en el 
treball i la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar

Reconeixements 2019



Recursos Humans
Plantilla de personal 
a 31 de desembre 2019

Plantilla Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona 64 (48 dones i 16 homes)
Plantilla Fundació Areté * 29 (15 dones i 14 homes)
    *Personal vinculat al CET amb discapacitat   20 (11 dones i 9 homes)
Total 93

Gestió de persones 
a 31 de desembre de 2019

Dades relatives a professionals de la Fundació CMPPO i de la Fundació Areté

Total plantilla  93
Plantilla de personal equivalent a jornada completa  74,01
Llocs de treball de caràcter indefinit  78,65%
Mitjana d’edat  43,10 anys
Mitjana d’antiguitat  9,53 anys

Distribució de personal
Dades relatives a professionals de la Fundació CMPPO i de la Fundació Areté

Categoria Professional Dones Homes
Gerència 1 
Tècnics Superiors 5             4
Tècnics Mitjans 23 7
Monitors/es 17 7
Of. Administratius   5 
Mestre Taller    2
Peó 9 6
Especialista 2ª 3 3
Oficial 1ª  1
Total 93
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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.

El programa de Voluntariat d’Osonament té dues línies: 
la de voluntariat a la pròpia entitat ja sigui realitzada per 
persones ateses o per persones externes a Osonament i 
la línia de voluntariat de persones ateses a la comunitat.
 
En la primera, durant el 2019, hi ha hagut 18 persones 
realitzant tasques de suport o acompanyament en diferents 
activitats, de les quals, cinc són persones que reben 
atenció a Osonament per algun problema de salut mental. 
Concretament, han estat 11 dones i 7 homes. Un total de 
cinc tenen edats compreses entre 16 i 25 anys, tres de 
26 a 34, sis de 35 a 59 i les quatre restants, de més de 
60. Quant a la seva situació actual, tres persones estan 
estudiant, sis treballen, una està a l’atur i la resta són 
jubilades o pensionistes. Tot i que el nombre de persones 
voluntàries respecte el 2018 ha baixat un 18.2 %, la seva 
dedicació en hores ha augmentat un 18.9%. La valoració 
final  de les persones voluntàries després de l’estada a 
l’entitat és de 8.9/10.

En el marc del Voluntariat a la comunitat, un total de 18 
persones ateses a Osonament han fet de voluntàries al 
CET Trueta, Residència Saits, Cals Avis de Torelló, escola 
Guillem de Montrodon, Sambucus, Biblioteques de Vic i 
Torelló, Joguines sense Fronteres i Càritas.

Voluntariat

Voluntaris de la Caixa a la Llar Residència.



Conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral
Dades relatives a professionals de la Fundació CMPPO

Els professionals de la Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d’Osona gaudeixen d’una flexibilitat total 
de calendari i horari per poder conciliar la seva vida 
laboral, personal i familiar.

Durant el mes d’agost, es realitza jornada intensiva per tots 
els professionals, excepte els professionals en règim de 
torn. 

Flexibilitat en els calendaris i horaris dels professionals de 
forma personalitzada*
Un 16,28% dels professionals disposen de 5 matins/tardes 
lliures a la setmana.
Un 18,60% dels professionals disposen de 4 matins/tardes 
lliures a la setmana.
Un 53,49% dels professionals disposen de 3 matins/tardes 
lliures a la setmana.
Un 9,30% dels professionals disposen de 2 matins/tardes 
lliures a la setmana.
Un 2,33% dels professionals disposen de 1 matins/tardes 
lliures a la setmana.
*Excepte els professionals en règim de torn.

 DONES HOMES TOTAL %TOTAL
Calendaris personalitzats 
i adaptats per motius de
conciliació de la vida
personal i familiar 42 12 54 77,14%
Horaris personalitzats i
adaptats amb la
reducció de jornada
amb la consegüent
reducció de salari per 
tenir cura d’un fill/a
menors de 12 anys/
Permís per lactància
compactada/
Excedència especial
per tenir cura d’un fill/a  9 0 9 12,86%
Total 51 12 63 90,00%

Professionals que han fet ús de la flexibilitat horària dins el 
seu Calendari personalitzat
Han fet ús    46  65,71%
No han fet ús    24  34,29%

Comitè d’empresa
Fundació CMPPO
Professionals que constitueixen 
el comité d’empresa                       5
Hores de treball dedicades 2019  60h
Cost Empresa de les hores de
treball dedicades  1.099,13 €
Data de disolució de comitè empresa: 26/10/2019.

Absentisme laboral
Índex absentisme laboral Fundació CMPPO (3,54%)

                                    

Índex absentisme laboral Fundació Areté (11,03%)

Seguretat i salut laboral
Aquest any 2019, seguint amb la gestió de la prevenció de 
riscos laborals amb recursos propis pel que fa a les 
especialitats tècniques (seguretat en el treball, ergonomia i 
psicosociologia aplicada i higiene industrial) tant de la 
Fundació Centre CMPPO com de la Fundació Areté,s’han 
realitzat tant les actuacions preventives programades com 
les derivades de les accions de millora detectades, 
relacionant-se a continuació les més rellevants:

· Revisió i actualització de la documentació del sistema 
de gestió de la Prevenció.

· Formació específica (primers auxilis, higiene de mans, 
plans d’emergències, pràctica en l’ús dels mitjans 
d’extinció, seguretat vial, hàbits alimentaris saludables).

· Revisió dels Plans d’emergències dels diferents centres 
i realització dels simulacres.

· Realització de les avaluacions de riscos de les noves 
activitats.

· Revisió de la Coordinació d’activitats empresarials amb 
els proveïdors dels serveis externs (22 de la Fundació 
CMPPO i 11 de Fundació Areté).
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Accident laboral (0%)
Accident professional (0%)

Malaltia comuna (10,65%)

Permisos legals

Incapacitat
temporal

0,38%

10,65%
10,65%

Accident in itinere (0%)

Risc embaràs (0%)

Malaltia comuna (2,61%)

Permisos legals
Maternitat

Incapacitat 
temporal

Altres motius

2,61%

2,61%0,55%

0,35% 0,03%



Dades econòmiques
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Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d’Osona
BALANÇ DE SITUACIÓ 2019 (expressats en €)

Actiu no corrent 3.426.105,50
Actiu corrent  2.414.599,41
TOTAL ACTIU  5.840.704,91
Patrimoni Net 5.254.591,07
Passiu no corrent 127.355,38
Passiu corrent 458.758,46
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 5.840.704,91

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2019

Ingressos per les activitats 2.932.200,56
Ajuts concedits i altres despeses -24,732,18
Variació d’existències de productes acabats
i en curs de fabricació 0,00
Aprovisionaments -303.737,87
Altres ingressos de les activitats 7.524,61
Despeses de personal -2.076.235,83
Altres despeses d'explotació -312.309,80
Amortització de l'immobilitzat -103.599,76
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 29.413,32
Altres resultats 4.755,99
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 153.279,04
Ingressos financers 6.919,19
Despeses financeres 0,00
RESULTAT FINANCER 6.919,19
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 160.198,23
RESULTAT DE L'EXERCICI 160.198,23
.................................................................................................

Fundació Areté
BALANÇ DE SITUACIÓ 2019 (expressats en €)

Actiu no corrent  789.380,03
Actiu corrent 169.713,15
TOTAL ACTIU 959.093,18
Patrimoni Net 913.154,77
Passiu no corrent 0,00
Passiu corrent 45.938,41
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 959.093,18

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2019

Ingressos per les activitats 485.866,91
Ajuts concedits i altres despeses 0,00
Variació d'existències de productes acabats 
i en curs de fabricació  9.186,72
Aprovisionaments -50.740,11
Altres ingressos de les activitats 0,00
Despeses de personal -333.881,60
Altres despeses d'explotació -72.647,46
Amortització de l'immobilitzat -29.101,23
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 24.754,46
Altres resultats 28,27
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 33.465,96
Ingressos financers 0,00
Despeses financeres 0,00
RESULTAT FINANCER 0,00
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 33.465,96
RESULTAT DE L'EXERCICI 33.465,96
.................................................................................................

Osonament és un projecte solvent que ha dut a terme una gestió que ha permès la seva supervivència i 
creixement, seguint els principis de bon govern i transparència, promovent la utilització de recursos locals, 
enfortint l’economia local a la comarca d’Osona, sent respectuosa amb l’àmbit social i ambiental  i reinvertint la 
totalitat dels beneficis en el compliment de les finalitats fundacionals.

Els comptes anuals de l’exercici 2019 han estat auditats per l’empresa Busquets-Economistes Auditors SL i 
aprovats pel Patronat de la FCMPPO el 12 de maig de 2020 i pel Patronat de la Fundació Areté, l'11 de maig de 
2020. 
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Ingressos agregats
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Despeses agregades
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Ajuts i altres despeses
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Dades econòmiques Osonament
Dades agregades de FCMPPO i Fundació Areté. Pressupost total

 2018 2019
3.226.641,40 3.520.294,97
3.183.332,23 3.326.630,78
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Col·laboradors

Finançadors

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Consell Comarcal               d’Osona

Unió Europea
Fons social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

Carrer Josep Maria Selva, 2
08500 Vic
93 889 50 59
osonament@osonament.cat
www.osonament.cat

serveis integrats de salut mental


