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És un plaer presentar-vos la memòria del 
2021, un any que s’ha caracteritzat per un 
retorn progressiu a “la normalitat". Hem 
pogut realitzar la majoria d’activitats pre-
sencials i hem ofert nous programes 
d’atenció, seguint en tot moment les indi-
cacions pertinents i aplicant les mesures 
de precaució en el context de la pandèmia.

De l’activitat assistencial, cal destacar l’incre-
ment de les sol·licituds i acollides de persones 
joves d’entre 16 i 30 anys.

Les insercions laborals o de retorn als estudis 
han augmentat, tornant a les xifres prèvies a la 
pandèmia. En aquesta àrea, també s’ha fet 
èmfasi en el suport i acompanyament a les 
persones que han trobat feina a l’empresa 
ordinària.
Al CET Areté hem pogut mantenir tots els llocs 
de treball. Hem posat les bases d’un projecte 
de reutilització de mobles i objectes de la llar 
amb la Mancomunitat La Plana i l’Agència de 
Residus de Catalunya i hem consolidat el servei 
de missatgeria de paqueteria lleugera última 
milla, que vam impulsar amb ADFO el 2020.  

A l’àrea d’habitatge, l’arribada de les vacunes a 
principis d’any va suposar una alenada d’aire 
fresc després d’un 2020 molt convuls. Tant a la 
llar residència com a les llars amb suport,  s’han 
pogut tornar realitzar algunes activitats comuni-
tàries i les visites i sortides amb els familiars. 
Però la seva realització ha estat intermitent i 
canviant per tal d’adaptar-nos als protocols en 
curs. Aquesta situació ha exigit molta flexibilitat 
i versatilitat per part de l’equip de professionals, 
persones ateses i famílies. Així mateix, hem 
seguit treballant amb la màxima coordinació 
amb el CSMA de l’Hospital Universitari de Vic i 
amb l’ABS de Manlleu per fer un seguiment 
constant de la salut física i mental de les perso-
nes ateses en aquests serveis. 

Pel què fa als serveis d'atenció a la llar, s'ha 
anat incrementant i recuperant l'atenció 
presencial realitzada prèviament al 2020. La 
prioritat per als professionals ha estat acom-
panyar a les persones amb la màxima segure-
tat.

En quant a l’activitat de recerca, al llarg de l’any 
hem continuat desenvolupant els tres projectes 
d’activitat física, alimentació i aplicació de les 
TICS en la recuperació de les persones. El mes 
de novembre, la doctoranda Mireia Vilamala va 
defensar la tesi sobre la promoció del consum 
de fruita i verdures en persones amb Trastorn 
Mental Sever, amb resultat d’excel·lent cum 
laude.

El 2021 també ha suposat un impuls a la visibili-
tat de la salut mental gràcies a la Marató de 
TV3. El BioArtCafè i els horts han format part 
dels continguts de la Marató i, paral·lelament, 
ens hem bolcat organitzant diferents activitats 
per sensibilitzar a la població i recaptar fons.

Agrair als patronats, professionals, persones 
ateses i famílies el seu esforç i dedicació cons-
tants. I voldria acabar amb un sentit record a 
Jacint Codina, a qui dediquem aquesta 
memòria.

Mercè Generó i Prat
Gerent d’Osonament
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SOM
OSONAMENT
OSONAMENT atenem a persones majors de 
16 anys amb problemes de salut mental i 
addiccions per ajudar-les a recuperar la seva 
funcionalitat i el seu projecte de vida.
  
Vam néixer l’any 1978 com a FUNDACIÓ 
CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC 
D’OSONA i al llarg dels anys hem anat obrint 
i consolidant tota la cartera de serveis comu-
nitaris d’atenció a la salut mental i a les addic-
cions de la comarca d’Osona: serveis de 
rehabilitació, d’inserció sociolaboral, d’habi-
tatge i d’oci. Actualment, oferim aquests ser-
veis de forma integrada sota la marca OSO-
NAMENT. Des dels inicis, també tenim una 
àrea de Logopèdia. 

Osonament també integrem la FUNDACIÓ 
ARETÉ, entitat jurídica creada el 2006 amb 
l’objectiu d’obrir el Centre Especial de Treball 
Areté, un recurs més de la cartera de serveis 
d’Osonament.

ATENEM LA PERSONA DE FORMA 
GLOBAL A PARTIR DE SERVEIS 
INTEGRATS DE SALUT, SOCIALS I 
D’INSERCIÓ LABORAL

Entenem la salut de les persones com una 
suma de benestar emocional i físic en harmo-
nia amb el medi ambient. Per això, integrem 
la sostenibilitat de manera global i transversal 
en tots els nostres serveis i activitats amb el 
propòsit de generar un impacte ambiental 
positiu cap a les persones i el territori.

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

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

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

MISSIÓ VISIÓ VALORS

PROMOVEM EL
DESENVOLUPAMENT
INTEGRAL DE
LES PERSONES
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GOVERNANÇA
Els patronats de les dues fundacions d’Osonament estan 
formats per entitats representatives de la comarca d’Osona

Patronat de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic 
d’Osona

Joan Carles Rodríguez. President. 
Consell Comarcal d’Osona.
Marina Geli. Vicepresidenta. 
Fundació Universitària Balmes.
Jordi Sarrió. Secretari. 
Representant dels professionals de Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d’Osona.
Núria Vergés. Vocal. 
Ajuntament de Vic.  
Margarida Fité. Vocal. 
Ajuntament de Tona.
Pere Compte. Vocal. 
Ajuntament de Manlleu.
Núria Montanyà. Vocal. 
Ajuntament de Torelló.
Ricard Aceves. Vocal. 
Associació Sant Tomàs. Substitueix a Toni Ramírez a 12/2021.
Antoni Serrat. Vocal. 
Càritas Diocesana.
Dolors Bardolet. Vocal. 
Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona.
Alexandre Fernandez. Vocal. 
Consell Empresarial d'Osona.
Gerard Sancho. Vocal. 
Fundació Gallifa.
Cecília Satorras. Vocal. 
Persona fundadora de Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic 
d’Osona.
Josep Maria Vila d'Abadal. Vocal. 
Substitueix a Jacint Codina a 12/2021.

Gerència  
Mercè Generó
Consell de direcció  
Mercè Generó, Judith Martínez, 
Jordi Plans, Jordi Sarrió, Montse Codinachs  

Patronat de la Fundació Areté

Pere Medina. President. 
Consell Comarcal d’Osona.
Dolors Riesco. Vicepresidenta. 
Mancomunitat La Plana.
Mercè Generó. Secretària. 
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona.   
Xavier Rierola. Vocal. 
Mancomunitat La Plana.  
Xavier Sabata. Vocal. 
Mancomunitat La Plana.
Alexandre Fernandez. Vocal. 
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona.
Miquel Riera. Vocal. 
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona. 
Ramon Viñas. Vocal. 
Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona.
Josep Antoni Vallbona. Vocal. 
Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent.

Reunió de Patronat (presencial i virtual) de FCMPPO

Reunió de Patronat (presencial i virtual) de Fundació Areté
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- Servei de diàgnostic i rehabilitació
- Servei de rehabilitació en el marc escolar

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

PA
TR
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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

- Suport Autonomia Pròpia Llar
- SADE Salut Mental 
- Llars amb suport
- Llar Residència de Manlleu

ÀMBIT DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS

ÀREA
REHABILITACIÓ

ÀREA
HABITATGE

ÀREA INSERCIÓ
LABORAL
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ESTRATÈGIA
El desplegament de la nostra 
estratègia (2018-2022) s’estruc-
tura en 4 eixos, que corresponen 
als 4 nivells que donen sentit a 
qui som i què fem.

EL 2021 ES VAN ESTABLIR 18 
OBJECTIUS OPERATIUS: 

· 10 D'ELLS ASSOLITS AL 100%
· 5 ASSOLITS MÉS D’UN 50% 
· 3 AL 50% O MENYS
 

ÈTICA
Comptem amb un Codi Ètic propi, 
que concreta els valors i els princi-
pis que configuren el caràcter, els 
deures i les pautes generals d'ac-
tuació de totes les persones de 
l’equip i garanteix el dret a la intimi-
tat de les persones ateses.

També comptem amb l’Espai de 
Reflexió en Ètica de Serveis 
Socials (ERESS), format per sis 
professionals i que té per objectiu 
vetllar pel compliment del codi ètic i 
analitzar, debatre i assessorar sobre 
qüestions de caràcter ètic que es 
produeixen en el dia a dia de l’activi-
tat assistencial.

El 2021, entre d’altres accions, hem 
fet 5 recomanacions relacionades 
amb intervencions professionals, 
intervencions familiars i confidencia-
litat. 
 

PROTECCIÓ DE 
DADES
Estem adscrits al Codi Tipus de la 
Unió Catalana d’Hospitals (UCH), 
fet que ens permet l’aplicació con-
creta de la llei considerant les espe-
cificitats de l’activitat que portem a 
terme.

PLA IGUALTAT 
Tenint com a un dels principis 
bàsics el de garantir la igualtat 
d’oportunitats en la selecció, la 
contractació, la promoció laboral i 
l’equitat en les retribucions, dispo-
sem d’un Pla per la Igualtat entre les 
dones i els homes de la Fundació 
CMPPO i d’un Pla per la Igualtat 
entre les dones i els homes de la 
Fundació Areté.

El 2021, revisem i ampliem el Pro-
tocol de prevenció de l’assetja-
ment sexual i per raó de sexe i 
elaborem una guia de comunica-
ció inclusiva (Ambdós documents 
són aprovats pel Patronat de la 
Fundació CMPPO el 3 de juny i pel 
Patronat d’Areté, el 8 de juny).

POLÍTICA DE
QUALITAT
La política de qualitat d’Osonament 
fixa les directrius fonamentals per 
definir i garantir la qualitat dels nos-
tres serveis, així com el compliment 
dels requeriments legals i està 
orientada a la satisfacció de les 
necessitats de les persones que 
atenem amb vocació de millora 
continua.

VALORS

Optimitzar
l’impacte

de l'activitat 
assistencial

Maximitzar 
l'impacte a la

comunitat/
territori

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

SOM UNA ORGANITZACIÓ ÈTICA,
SOSTENIBLE I SOCIALMENT 
COMPROMESA



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

Llar Residència
Manlleu 
Avinguda Pirineus, 9
De titularitat pública
Departament de Drets 
Socials de la Generalitat de 
Catalunya

Botiga AretéSegonaMà
Vic
Carrer del Remei, 64
De titularitat pròpia

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

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

Fusteria Areté
Tona
Carrer Fusteria, 46. Pol. Les 
Goules
De titularitat pròpia

ELS NOSTRES
CENTRES 

Seu central

Llar Residència de Manlleu

Espai Estivill Camps

Fusteria Areté

Botiga AretéSegonaMà

Llars amb suport

76

VALORS
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31 65

96
 professionals

94,79%
són d’Osona

3
doctorands industrials

18
amb certificat derivat de trastorn mental

Persones 
ateses

Professionals

On tenim 
serveis o 
oferim atenció

Persones
ateses
i professionals

OSONA    
1.132 persones 
ateses  
90 professionals 

FORA D’OSONA  
16 persones ateses
6 professionals

Vidrà

Montesquiu
13

Sant Pere
de Torelló 
17 - 1

Santa Maria 
de Besora

Sant Vicenç de Torelló 
6

Torelló
114 / 4 L’Esquirol

12 / 1
Rupit
Pruit
2

Tavertet
Les Masies de Roda 
2

Manlleu
124 / 15

Roda de Ter 
44 / 3

Tavèrnoles
1

Vilanova
de Sau
2 / 1 Folgueroles

10 / 2 
Sant Julià de 
Vilatorta
15 / 4

Calldetenes
15
Santa Eugènia
de Berga
24 / 1

Sant Sadurní
d’Osormort

Espinelves
2

Taradell
52 / 4

Viladrau
2 - 1Seva

9
El Brull
1Balenyà

28 / 1

Sant Miquel 
de Balenyà
3

Centelles
52 / 2

Sant Martí
de Centelles
9

Tona
57 / 2

Sobremunt

Orís
4

Perafita

Sant Martí 
d’Albars

Sant Agustí
de Lluçanès 

Sora
1 Sant Quirze

de Besora
25 / 3

Alpens
1 / 1

Sant Boi
de Lluçanès 
3Lluçà

1

Prats de 
Lluçanès
14 Olost

7 / 1

Sant Hipòlit
de Voltregà
22 / 3 Santa Cecília

de Voltregà
2Sant 

Bartomeu
del Grau
9 / 1

Gurb 
7 / 1

Vic
378 / 34

Les Masies
de Voltregà
28 / 3

Oristà
1 Santa Eulàlia

de Riuprimer
9 Malla

1Muntanyola
2

9,06 10

9,06
La satisfacció de les persones ateses amb els 

serveis de salut mental d’Osonament 

362 256

618
 persones ateses

a l’àrea de Salut Mental i addiccions

116
son joves d’entre 16 i 30 anys

280 250

530
 persones ateses

a l’àrea de Logopèdia i Psicologia

23
entitats amb conveni

58
alumnes de pràctiques

24
persones voluntàries

 

ISO 
9001:2015

dels serveis de l’àrea de rehabilitació, àrea 
laboral i àrea d’habitatge

ISO 
45001:2018

de Gestió de Seguretat i salut en el treball

3.837.455,11€ 
ingressos totals agregats

50.211,97€
inversió total agregada

1.148 
persones ateses

LES XIFRES
DEL 2021

Mapa de persones 
ateses i professionals 
per municipi de 
residència
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9 GENER. Les vacunes contra la Covid-19 arriben a la Llar Residència 
de Manlleu.

1 ABRIL. Renovem la gestió de la Llar Residència de Manlleu, 
equipament del departament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya.

3 MAIG. Parelles Artístiques, finalista als Premis #ArtsAgainstCovid 
que organitza Arts In Health International Foundation.

28 ABRIL. Participem en una sessió de treball amb el vicepresident 
del govern, Pere Aragonès, per analitzar l’impacte emocional de 
pandèmia.

28 MAIG. Convertim una esplanada annexa a l’edifici d’Osonament en 
un camp d’espígol per abastir a l’Ajuntament de Vic per la Festa Major. 
El manteniment va a càrrec de les persones ateses. 

6 SETEMBRE. Òmnium Osona homenatja a Mercè Generó en el marc 
de La Marxa dels Vigatans. L’entitat reconeix així “la seva tasca al 
capdavant d’Osonament, referent de la salut mental del país”.

25 NOVEMBRE. Presentem Areté Reutilitza amb la Mancomunitat La 
Plana i l’Agència Catalana de Residus, un nou servei per reutilitzar 
mobles i altres objectes amb l’objectiu de reduir residus i afavorir la 
inserció laboral en salut mental.  

24 DESEMBRE. La jugadora del FC Barcelona Bruna Vilamala regala 
una samarreta signada a Osonament. “Gaudiu d’aquestes instal·lacions 
i del què Osonament us pugui donar. Jo ho he tocat de prop i sé que tot 
el què us puguin donar serà bo i serà el millor que tenen”.

29 NOVEMBRE. La professional d’Osonament Mireia Vilamala 
presenta la tesi “Eficàcia d’un programa d’educació alimentària per a la 
promoció del consum de fruita i verdura en persones amb Trastorn 
Mental Sever” amb resultat d’excel·lent Cum Laude.

19 DESEMBRE. La Marató de TV3 es fa ressò del projecte BioArtCafè i 
horts ecològics d'Osonament, destacant la tasca dels i les terapeutes 
ocupacionals i la inserció laboral en salut mental.

5 JULIOL. L’equip de futbol sala d’Osonament passa a ser un conjunt 
més de la Fundació UE Vic en la categoria d’Equips Socials que 
fomenta el club.

15 OCTUBRE. Reestrenem l’espectacle Jo bé, i tu? al Teatre Cirvianum 
de Torelló, sota la direcció d’Arnau Tordera.

UN COP D’ULL
AL 2021
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ACOMPANYEM A LES 
PERSONES PER MILLORAR 
LA SEVA FUNCIONALITAT, 
ACCEDIR AL MERCAT 
LABORAL O FORMATIU I 
SER MÉS AUTÒNOMES A LA 
LLAR I A LA COMUNITAT.

HO FEM A TRAVÉS DE 
SERVEIS INTEGRATS 
SANITARIS, SOCIALS I 
D’INSERCIÓ LABORAL, 
PARTINT D’UN MODEL 
D’ATENCIÓ CENTRADA EN 
LA PERSONA

Servei de Rehabilitació
Comunitària  155
Centre de Dia CADO  32
Reducció de Danys, REDAN 78
Servei d’Acompanyament
a la Vida Autònoma, SAVA 20
Club Social El Pedrís 95
Club Social Estivill Camps 18

PERSONES
ATESES PER
SERVEIS

Servei Prelaboral 51
Servei Inserció Laboral 137
  Oficina Tècnica Laboral
  SIOAS
  Programa Incorpora
  Singulars

Llar Residència de Manlleu 31
Llars amb suport 15
Programa de Suport a
l’Autonomia a la
Pròpia Llar, PSALL 55
Servei d’Atenció
Domiciliària Especialitzada
en Salut Mental, SADE 21

ATENEM
LA SALUT
MENTAL SUPORT A LA 

INSERCIÓ LABORAL

176
persones ateses

140
persones en recerca activa de feina

43
persones han trobat feina

8
persones han retornat als estudis

36
persones han rebut suport a l’empresa ordinària

51
persones han participat en tallers prelaborals

20,44%
de les persones ateses a l’àrea d’Inserció Laboral

tenen menys de 30 anys

108 68

9,40 10

8,60 10

57 65

SUPORT A 
L’HABITATGE

122
persones ateses

Serveis Residencials

90%
de les persones residents a la Llar de Manlleu no ha 
requerit cap tipus d’ingrés hospitalari (ni psiquiàtric ni 

orgànic)

La satisfacció de les famílies de les persones ateses 
a la llar residència.

Destacant una puntuació de 9.66 sobre com s’ha 
abordat la pandèmia. 

80%
de les persones ateses a les llars amb suport s’han 

vinculat a la comunitat

Serveis d’atenció a la Llar
(PSALL I SADE)

96%
 de les persones ateses als serveis d’atenció a la llar 

no ha requerit cap ingrés per causa psiquiàtrica

68%
 de les persones s’han vinculat a la comunitat

La satisfacció de les famílies de les 
persones ateses a l’àrea

618
persones úniques ateses
Cada persona pot participar 
d’activitats de més d’un 
servei en funció de les seves 
necessitats i el seu procés de 
recuperació i inserció.

El 2021 hem recuperat totes 
les activitats presencials 
prèvies a la pandèmia.

 

SUPORT A LA 
RECUPERACIÓ I A LA 

MILLORA DE LA 
FUNCIONALITAT

369
persones ateses

75%
de les persones ateses s’han vinculat al programa 

d’hàbits saludables:
activitat física i/o dietètica i nutrició

58%
de les persones ateses han fet activitats a la 

comunitat

95%
de les persones ateses al Servei de 

Rehabilitació (155) han millorat la seva funcionalitat

27%
de les persones ateses al Servei de 

Rehabilitació (155) són menors de 30 anys

41%
de les persones que han passat pel programa de 

Reducció de danys, s’han acabat vinculant al Centre 
de Dia CADO o a comunitats terapèutiques

80%
de les persones que s’han vinculat al Servei 

d’Acompanyament a la Vida Autònoma (20) per a 
persones amb conductes addictives s’han mantingut 

abstinents i han fet activitats a la comunitat

230 139

“Vaig tenir un problema de salut mental. 
Pensava que no me’n sortiria. Havia 
perdut tota la il·lusió per tirar endavant. 
Per sort, vaig entrar a Osonament i 
gràcies a l’atenció individual i en grup, 
em vaig anar recuperant. Quan vaig 
estar millor, també em van ajudar a 
trobar una feina. I ara ja tinc l’alta, 
treballo i em sento recuperat”
Jordi Sisquella
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VALORS

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. Ho fem a través d’un grup de 
treball transversal i impulsant formacions 
adreçades a l’equip de professionals per a la 
millora assistencial. 

CONSELLS
DE PARTICIPACIÓ
Fem una reunió anual dels dos consells de 
participació d'Osonament (serveis diürns i 
d’habitatge), que tenen per objectiu que 
famílies, persones ateses, administració i 
professionals participin en la vessant 
assistencial del centre. Ambdues es van 
celebrar a finals de novembre.

PROGRAMES ESPECÍFICS 
D’INTERVENCIÓ

ACTIVACIÓ 
EMOCIONAL
Intervenció dirigida a persones amb trastorns 
depressius i/o d’ansietat.

Participació: 27 persones

AVALUACIÓ I 
INTERVENCIÓ 
COGNITIVA
Consisteix en un cribratge cognitiu i una 
avaluació posterior, que determinen si cal fer 
un seguiment anual/bianual de la persona. 
També es fan intervencions individuals i 
grupals segons el resultat de l’avaluació.

Participació: 162 persones

BLOG “ES FA CAMÍ”
S’hi publiquen diferents informacions i 
activitats adreçades a les persones ateses.

 Publicacions:  47 
 Pàgines vistes:   9.135 
 Usuaris:  2.574 

PROGRAMA
D’HÀBITS 
SALUDABLES
El programa té dues línies d’intervenció: 
alimentació i activitat física. És coordinat per 
una professional de dietètica i nutrició i una 
professional de CAFE, ambdues doctorandes 
industrials de la UVIC-UCC.

Participació alimentació:  170 persones
Participació activitat física:  212 persones

AGENTS DE SUPORT 
ENTRE IGUALS
Programa que es desenvolupa conjuntament 
amb Althaia Manresa i UVic-UCC, consistent 
en formar i acreditar a persones amb 
experiència en problemes de salut mental i 
recuperació perquè donin suport a les 
activitats assistencials. Durant el 2021, hem 
tingut agents de suport a Osonament i hem 
definit un curs d’especialització universitari, 
amb el suport de la Fundació “la Caixa”.

APLICACIÓ DE LES 
TIC’S A LA 
RECUPERACIÓ
Amb l’objectiu d’aplicar les TIC’s en la 
recuperació de les persones es desenvolupen 
diferents activitats com robòtica i 
desenvolupament de competències digitals 
en plataformes mòbils i d’escriptori.

Participació: 20 persones

ACTIVITATS 
TRANSVERSALS
Artteràpia, Activitats autogestionades, Taller 
de recuperació, Estiu Actiu, Suport entre 
iguals, Participació comunitària, Mindfulness, 
Caminades en anglès, Informàtica, 
Horticultura, Manipulats i Habilitats socials.

Participació: 183 persones

PROGRAMA 
D’ATENCIÓ A LES 
FAMÍLIES
Es fan diferents tipus d’intervencions: 
unifamiliars, multifamiliars, grups d’ajuda 
mútua, activitats de descàrrega familiar i grups 
psicoeducatius.

PROGRAMA DE 
MESURES PENALS 
ALTERNATIVES
Osonament col·labora amb el Departament de 
Justícia en l’execució de programes de 
Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC).

Participació: 4  
3 TBC de tractament; 1 TBC ordinari

JOVES EN ACCIÓ
Té per objectiu implicar de forma activa als 
joves participants en la definició i posada en 
marxa d’un projecte vital propi, basat en els 
seus interessos i competències. 
Programes: Programa Singulars (SOC), 
Psicosis Incipient

Participació: 106 joves

OSONAMENT 
TORELLÓ
Acostem serveis i activitats perquè les 
persones residents a la Vall del Ges amb 
dificultats per desplaçar-se a Vic puguin ser 
ateses.

Participació: 35 persones  

OSONAMENT 
BALENYÀ
Grup de rehabilitació que té per objectiu 
atendre a les persones de la demarcació 
d’Osona Sud.

Participació: 11 persones

PATOLOGIA
DUAL
Intervenció orientada cap al tractament 
integral de persones amb diagnòstic d’ús de 
substàncies i problemes de salut mental.

Participació: 16 persones 

RESPIR
Programa que té com a finalitat donar suport i 
descans temporal a famílies que tenen al seu 
càrrec a persones amb problemes de salut 
mental

Participació: 142 persones  
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ACTES AL VOLTANT DEL DIA
MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL
Tardor 2021

SALUT MENTAL EN
UN MÓN DESIGUAL

“L’art té beneficis positius pel benestar 
emocional i el contacte directe amb 
persones que conviuen amb problemes 
de salut mental redueix l’estigma. La 
majoria d’artistes que hi participen, 
repeteixen l’experiència.”
Neus Vila, terapeuta ocupacional 
d’Osonament

DIA MUNDIAL DE LA 
SALUT MENTAL
La programació va a càrrec d’una comissió 
formada per: Osonament, l’Associació de 
Familiars de Malalts Mentals d’Osona 
(AFMMO), Consorci Hospitalari de Vic (CHV), 
Universitat de Vic (UVic-UCC), ActivaMent 
Osona i l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya.

Participació: 1.363 persones

· Imaginaris dels trastorns mentals a les sèries 
de televisió i el cinema. A càrrec d’Irene 
Cambra-Badii, investigadora de la Càtedra de 
Bioètica de la UVic-UCC i UPF.  Díxit Vic.

· Projecció del llargmetratge “Petita Miss 
Sunshine”. CineClub Vic

· Temps de contes a 10 biblioteques d’Osona, 
amb el conte “On s’amaga el monstre del 
carrer?”, a càrrec de Núria Clemares.

· Club de lectura comarcal, amb el llibre 
“Ioga”, d’Emmanuel Carrère. Amb Susana 
Montalban, psicòloga d’Osonament; Ester 
Barnils, persona amb experiència pròpia 
vinculada als serveis d’Osonament i Rosa 
Rubio, com a representant de les Biblioteques 
d’Osona.

· Actes per la Marató de TV3

ANEM A LES ESCOLES I 
INSTITUTS
· Cuidem la biodiversitat a les escoles. És una 
activitat mediambiental on s’explica la 
importància que té el respecte per la vida, 
coneixent quins animals ens acompanyen al 
lloc on vivim i què podem fer per afavorir-los. 
També es fa el muntatge de caixes nius o 
hotels d’insectes. El 2021 hem anat a l’Escola 
de Muntanyola, l’Escola Doctor Joaquim 
Salarich de Vic i a l’Escola Vedruna de Tona. 

· Experimentant als horts d’Osonament: 
Infants de l’Escola Guillem de Montrodon de 
Vic visiten i aprenen les diferents hortalisses 
que cultivem.

· Programa Fem-ho Jove.  Realització d’un 
taller sobre prevenció en Salut Mental i lluita 
contra l'estigma dirigit als participants del 
casal d'estiu de joves de Taradell.

APROPA CULTURA
Persones ateses a Osonament es beneficien 
d’entrades a preu social de la programació de 
l’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona. 

7 espectacles diferents
31 persones

Per primer any participem al Projecte Ritmes 
en Companyia: diferents sessions de 
musicoteràpia a partir de ritmes, músiques i 
instruments. 

16 sessions
17 participants

POTENCIANT LA INCLUSIÓ COMUNITÀRIA
15 ANYS d’EXPERIÈNCIES 
CREATIVES PER LA SALUT 
MENTAL
Parelles Artístiques fomenta la relació i el 
treball conjunt entre artistes vinculats a 
recursos de salut mental i artistes no 
vinculats, que planifiquen diferents trobades 
per crear obres a quatre mans de diferents 
disciplines artístiques. Un cop finalitzat aquest 
procés creatiu, les obres s’exposen en 
diferents espais del territori català. 

EN AQUEST LLARG I EMOCIONANT 
RECORREGUT

15 comarques catalanes
843 artistes 
656 obres
128 exposicions

15A EDICIÓ
76 artistes participants 
10 persones vinculades a Osonament
36 obres artístiques. 
4 recursos de salut mental 
4 comarques han creat parelles artístiques 
6 exposicions

CULTURA I SALUT
Formem part de la comissió de cultura i salut 
mental del Pla Interdepartamental i 
Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) per la 
implementació de diferents accions amb les 
biblioteques de Catalunya central i altres 
recursos culturals, així com el desplegament 
del projecte de Parelles Artístiques a tot 
aquest territori.

15anys  d’exp�iències  comp�tides  2006/2021

L’�t és capaç d’entr� p� 
una escletxa diminuta i 

il·lumin� a poc a poc les 
fosc�s denses de la vida

“Parelles Artístiques m’ha ajudat a 
valorar i estimar el què pinto. Ha set 
un pas a pas que ha anat calant 
lentament. He descobert que per mi, 
pintar és artteràpia. Actualment, 
després de tres edicions, tinc 
aquarel·les penjades a la plataforma 
Etsy i he obert un Instagram per 
parlar d'art i salut mental. Sé que això 
és gràcies, en gran part, a haver 
participat en el projecte”. 
Mònica Sala
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ARETÉ,
ECONOMIA
SOCIAL I
SOSTENIBLE
El Centre Especial de Treball (CET) Areté és un 
recurs sociolaboral d’Osonament, des d’on 
preparem a les persones que hi treballen per 
fer el salt a l’empresa ordinària.

La plantilla del centre està formada per 29 
persones (14 dones i 15 homes). 
D’aquestes, 18 disposen de certificat de 
discapacitat derivat de malaltia mental: 13 del 
33% al 50%; 2 del 51% al 64% i 3 de més del 
65%.

Línies d’activitat

Fusteria
Repartiment i missatgeria
AretéSegonaMà
BioArtCafè
Cafeteria-Menjador del Casal Cívic de Torelló
Manteniment i neteja  
Suport Administratiu
Manipulats

Som presents a la Fira Baika 
(5 juny) on presentem el 
nostre servei de repartiment i 
participem a la xerrada 
col·loqui “Fomentar el comerç 
de proximitat a través de la 
ciclologística”.

Fabriquem els expositors de fruites i 
verdures de Supercoop Manresa.

Al servei de cafeteria 
menjador del Casal Cívic de 
Torelló reprenem la 
participació al programa Àpat 
en companyia (Ajuntament 
de Torelló, Associació Gent 
Gran en Marxa i Càritas) i el 
programa Menús Low Cost 
(Ajuntaments de Torelló i 
Manlleu).

Posem les bases del nou 
Servei Areté Reutilitza amb la 
Mancomunitat La Plana i 
l’Agència de Residus de 
Catalunya. Promourem la 
reutilització de mobles i altres 
objectes de la llar amb 
l’objectiu d’allargar la seva 
vida útil. 

Avancem en la nova línia de repartiment 
de paqueteria lleugera última milla. 

El setembre de 2021, el 
XESS Osona obre l’espai 
alTERna’t al Mercat 
Municipal de Manlleu, 
dedicat a la promoció i 
venda de productes de 
l’economia social d’Osona. 
Hi aportem productes 
fabricats a Areté.  

Continuant amb l’objectiu de fer un repartiment sostenible, el 2021 adquirim tres 
bicicletes elèctriques, un cotxe elèctric i un tricicle elèctric amb caixa de càrrega.

Atenem a les persones a la seu central 
d’Osonament, a Vic, però també acostem el 
servei a les poblacions de Manlleu, Montes-
quiu, Sant Quirze de Besora i Sant Pere de 
Torelló.

Tenim un conveni de col·laboració amb 
l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i 
l’Hospital de Sant Jaume de Manlleu, que 
permet que una logopeda d’Osonament faci  
diagnòstics i tractaments de rehabilitació a 
pacients ingressats en aquests centres.

També treballem amb Osona Contra el 
Càncer per atendre les persones que precisen 
l’aprenentatge de veu esofàgica.

280 250

319
primeres visites

203
altes

48,8% són per millora i el 8,8% per estabilització

4.997
 sessions de tractament

4.902 al Servei de Diagnòstic i Rehabilitació 
d’Osonament, 39 a l’Hospital de la Santa Creu de 

Vic i 56 a l’Hospital de Sant Jaume de Manlleu

530
persones ateses

ATENEM LES
NECESSITATS
DE LOGOPÈDIA

ATENEM A 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
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ENS BOLQUEM AMB 
LA MARATÓ

La Marató de TV3 s’ha destinat el 
2021 a la salut mental. És per això 
que, un any més, i aquest amb 
especial interès, s’han organitzat 
diferents actes per poder sensibilitzar 
la població vers els problemes de 
salut mental i al mateix temps fer una 
aportació econòmica. Hem recaptat 

2.490 euros.

· Espectacle Jo bé, i tu?, dirigit per Arnau 
Tordera i protagonitzat per persones ateses a 
Osonament. Al Teatre Cirvianum de Torelló (15 
d’octubre). Acte del programa del Dia Mundial 
de la Salut Mental. 

· Campanya amb Vic Comerç de venda de 
bosses de cotó dissenyades pel grup de joves 
(octubre-desembre). Acte del programa del Dia 
Mundial de la Salut Mental. 

· Sorteig d’una panera solidària organitzada per 
persones ateses a Osonament (15 desembre).

· Participem en els continguts que va emetre 
La Marató de TV3 amb els nostres projectes de 
BioArtCafè i horts ecològics. 

· Visita amb el grup de joves i persones ateses 
al Servei Prelaboral a la masia En Soler de 
n’Hug de Prats de Lluçanès (14 desembre).

· Suport a la caminada “Camina per cuidar la 
ment” a Manlleu. La llar residència va ser un 
punt d’avituallament de la caminada (19 
desembre).

· Taller d’artteràpia. Activitat organitzada amb el 
Club Tennis Vic (20 desembre).

· Col·loqui “Malestar emocional: afecta a 
tothom?” i taller d’artteràpia. Activitats 
organitzades amb l’Ajuntament de Taradell (19 
de desembre i 2 de febrer del 2022).
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“Hem observat que ha augmentat la 
motivació i disposició cap al consum  de 
fruita i verdura dels participants, els quals 
també han adquirit més coneixements 
sobre el tipus d'aliments més 
beneficiosos”
Mireia Vilamala

APLIQUEM PROGRAMES 
DE NUTRICIÓ, ACTIVITAT 
FÍSICA I TIC’S EN LA 
RECUPERACIÓ DE LES 
PERSONES

“Donem qualitat a l’activitat física i 
esportiva per millorar la recuperació 
de les persones ateses a 
Osonament”
Anna Guàrdia

Desenvolupem tres projectes de recerca que 
tenen per objectiu avaluar l’impacte de 
l’activitat física, de l’aplicació de les Tic’s i 
d’una alimentació saludable en la salut mental 
de les persones:

Doctorat Industrial en Enginyeria Tècnica 
en Informàtica de Sistemes. Intervencions 
amb tecnologies digitals en la recuperació de 
la salut mental i les addiccions. Inici novembre 
2019. Grup de Recerca Digital Care de la 
UVic-UCC.

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

Doctorat industrial en dietètica i nutrició. 
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. Grup de 
recerca Methodology, Methods, Models and 
Health and Social Outcomes (M3O) de la 
UVic-UCC.

El 29 de novembre, la doctoranda Mireia 
Vilamala defensa la tesi sobre el programa 
“Dietment”. En el marc del projecte 
d’investigació, va dissenyar i implementar una 
estratègia d’educació alimentària amb la 
participació de 74 persones ateses. 

Formem part del Grup de recerca SaMIS de 
Salut Mental i Innovació Social. 

El 2021 s’ha realitzat:

L’Explotació de dades dels resultats de 
l'Escala d'actituds comunitàries cap a la 
malaltia mental (CAMI) per avaluar l'estigma 
entre els professionals d'Osonament. Aquests 
resultats es van recollir en el context de la 
prova pilot d'Agents de Suport entre iguals, 
que es va dur a terme durant el 2019.

Durant el primer semestre del 2021, hem 
realitzat la valoració dels artistes participants a 
Parelles Artístiques vinculats a Osonament. 

CONEIXENT
OSONAMENT

INNOVEM
I FEM RECERCA 

25 MARÇ. Estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès ens visiten per conèixer el model de sostenibilitat de la seu central 
d’Osonament. 

24 SETEMBRE. Reunió de treball amb la nova gerent de la Regió 
Sanitària a la Catalunya Central, Imma Cervós, i la directora de sector, 
Alba Oms.

26 NOVEMBRE. El conseller de salut, Josep Maria Argimon, visita 
Osonament i en destaca el seu “model innovador”.

3 NOVEMBRE. La delegada del govern a la Catalunya Central, Rosa 
Vestit, visita Osonament per revisar realitats i objectius de futur.

12 MAIG. El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella; la 
sotsdirectora Marta Chandre; la gerent de la Regió Sanitària a la 
Catalunya Central, Teresa Sabater i la Directora de sector Osona, Alba 
Oms, coneixen el model Osonament.    

2021. Al llarg de l’any hem tingut visites de cinc grups d’alumnes de 
Teràpia Ocupacional i Educació Social de la UVic-UCC per conèixer els 
diferents projectes que portem a terme.   

Osonament, la Fundació Althaia i la 
UVic-UCC obtenim l’accèssit a un 
dels Premis Afectivo Efectivo, pel 
projecte “Agents de suport entre 
iguals, Peer to peer”.
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CALCULEM LA NOSTRA 
PETJADA DE CARBONI
DES DE 2014
Aquest 2021 ampliem l’abast per tal d’incloure 
la totalitat d’instal·lacions i activitats 
d'Osonament.

La nostra petjada de carboni:

SOM UNA ORGANITZACIÓ 
NEUTRE DE CARBONI
Des de l’any 2019, compensem les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle que no hem 
pogut reduir prèviament. El 2021 ho hem fet en 
projectes socials del territori, gràcies al 
Programa voluntari de compensació 
d'emissions que promou la Generalitat de 
Catalunya.

ENS ADHERIM ALS 
COMPROMISOS 
CLIMÀTICS DE LA 
GENERALITAT
I elaborem el Pla d’acció “Full de ruta per 
assolir la neutralitat de carboni”, que concreta 
un total de 17 objectius a implantar durant els 
propers 6 anys.

MILLOREM LA GESTIÓ 
ENERGÈTICA
Implementem un pla per millorar la gestió 
energètica i fomentar l’estalvi en els diferents 
equipaments de l’entitat.

Consum d’energia verda amb certificat de 
garantia d’origen (GdO) 100% de fonts 
renovables.

APOSTEM PER UNA 
MOBILITAT MÉS 
SOSTENIBLE
Redactem el Pla de Desplaçament d’Empresa 
(PDE) per aconseguir una mobilitat més 
sostenible i segura per als professionals i les 
persones ateses a Osonament.

La mobilitat dels professionals, tant la mobilitat 
casa-feina com en missió, és responsable del 
41% de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle d’Osonament.

El 18% de la mobilitat in itinere dels 
professionals (25.000 km/any) es fa de manera 
activa: a peu o en bicicleta. 

Renovem de manera progressiva la flota de 
vehicles, substituint-los per vehicles d’emissió 
zero.

 

PREVENIM LA GENERACIÓ 
DE RESIDUS
Elaborem el Pla de prevenció i gestió de 
residus d’Osonament, que aprovarem i 
aplicarem el 2022, i que substituirà el de 2017.

Participem com a membres del Comitè 
estratègic Català del projecte Interreg Europe 
SUBTRACT.

Participem a la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus 2021.

20 i 26 novembre. Participem a la Setmana 
Europea de la prevenció de residus amb 
l’exposició i venda de productes reutilitzats de 
la Botiga AretéSegonaMà i amb un taller de 
restauració de mobles. A Vic i a Manlleu.

AMB EL MEDI
AMBIENT

18 setembre. Participem en una acció del 
projecte de ciutats saludables URBACT amb 
la instal·lació de caixes niu al Puig dels Jueus i 
l’alliberament de dos xoriguers del centre de 
recuperació Torre Ferrussa. 

4.481m³
4.427m³
4.021m³

106.782 kWh
112.168 kWh
111.423 kWh

476.795 kWh
478.712 kWh
401.475 kWh

2021
2020
2019

Gas Natural Energia Elèctrica Aigua

171,07 Tones emeses
195,75 Tones emeses
183,03 Tones emeses

2021
2020
2019

INTEGREM LA 
SOSTENIBILITAT EN EL 
NOSTRE DIA A DIA AMB EL 
PROPÒSIT DE MINIMITZAR 
EL NOSTRE IMPACTE 
AMBIENTAL 



16

COMPARTIM CONEIXEMENT COMUNIQUEM

7 Profesionals docents
8  Activitats docents
3  Teràpia Ocupacional / UVic-UCC
1  Màster Psicologia General Sanitària
1  Grau en CAFE
1 Grau en Psicologia
1 Màster. Gestió de la qualitat i la
 seguretat de l’atenció en salut. UAB
1 CFGM. Atenció a persones en
 situació de dependència.
 Escorial de Vic

PONÈNCIES
A qualitative study of factors that condition 
the acquisition of healthy eating habits in 
people with severe mental disorder. World 
Conference on Qualitative Research. 
Ludomedia. Online. 20 a 22 de gener de 
2021. Ponent: Mireia Vilamala

Factores que condicionan la adquisición 
de hábitos alimentarios saludables en 
personas con trastorno mental grave 
(TMG). I Jornada del Grup “Methodology, 
Methods, Models and Health and Social 
Outcomes”. Grup de Recerca “Methodology, 
Methods, Models and Health and Social 
Outcomes”. Online. 18 de juny de 2021. 
Ponents: Mireia Vilamala i Ruben del Rio. 

Parelles artístiques, experiències creatives 
per a la salut mental. Curs Adaptació de 
continguts culturals a persones amb 
problemes de salut mental. UVic-UCC i 
Ajuntament de Vic. 3 de desembre.  ACVIC. 
Ponent: Neus Vila.

PUBLICACIONS
Vilamala-Orra, M., Vaqué-Crusellas, C., 
Foguet-Boreu, Q., Guimerà Gallent, M. G., 
& del Río Sáez, R. (2021). Applying the 
stages of change model in a nutrition 
education programme for the promotion of 
fruit and vegetable consumption among 
people with severe mental disorders 
(Dietment).

PÒSTERS
Promoción de hábitos alimentarios 
saludables en persones con trastorno 
mental grave (TMG) a través de un 
programa de educación alimentaria 
(Dietment). Congreso Virtual Internacional de 
Psiquiatría, Psicología y Salud Mental 
(Interpsiquis). Cibermedicina SL / 
Psiquiatria.com. Online. 24 de maig a 4 de 
juny de 2021. Ponents: Mireia Vilamala, Ruben 
del Rio i Josep Manel Santos.
 
Promoció d’una vida saludable en la 
recuperació de les persones amb TMS a 
través d’un programa d’activitat física i 
educació alimentària a Osonament. III 
Congrés de l’Acció Social. UVic-UCC. 8 i 9 de 
juliol. Autors: Anna Guàrdia, Mireia Vilamala, 
Josep Manel Santos, Ruben del Rio i Judith 
Martínez.

DOCÈNCIA

58 Alumnes
46  Grau Universitari*
6  Màster Universitari
3  Formació professional
1  Certificat de professionalitat
1 Batxillerat
1 Formació no reglada

PRÀCTIQUES
Osonament disposa d’una àmplia oferta de 
pràcticums de graus, màsters, 
especialitzacions i batxillerat gràcies als 
convenis subscrits amb universitats i centres 
formatius. Tenim convenis signats amb:

- Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC)
- Universitat de Barcelona (UB)
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
- Institut Superior d’Estudis Psicològics de 
Barcelona (ISEP)
- Centre Universitari Internacional de 
Barcelona (UNIBA)
- Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa (EUIT)
- Institut Callís de Vic
- Institut de Vic
- Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu 
- Universitat de Girona (UG)
- Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
- Associació Emília
- Associació Sant Tomàs
- Departament d’Educació. Pràctiques duals

El 2021 hem acollit 58 alumnes, 15 
especialitats i gairebé 4.000 hores de 
formació.
També hem iniciat formació dual en 
alternança.

* 31 alumnes de grau universitari de Medicina 
realitzen 5 hores de pràctiques en una única sessió.
* 8 alumnes del grau universitari de Nutrició humana i 
dietètica realitzen 3 sessions de 3 hores.

Satisfacció de l’alumnat sobre les 
pràctiques a l’entitat. 

9,30 10

COMUNIQUEM PER 
INFORMAR SOBRE 
EL DIA A DIA 
D’OSONAMENT, 
DONAR VEU A LES 
PERSONES ATESES I 
REDUIR L’ESTIGMA 
DELS PROBLEMES 
DE SALUT MENTAL 

S’interessen per projectes 
d’Osonament mitjans com 
TV3, La Vanguardia o 
El Periódico.

COMUNICACIÓ 
EXTERNA
El 2021 s’ha consolidat 
l’enviament d’un butlletí 
mensual de notícies amb una 
taxa mitjana d’obertura d’un 
30,25%, han augmentat un 
76,42% els impactes en els 
mitjans de comunicació 
respecte el 2020 i les 
actualitzacions en les diferents 
webs d’Osonament. En 
relació a les xarxes socials, 
han augmentat tant el nombre 
d’actualitzacions com de 
seguidors.

COMUNICACIÓ 
INTERNA
 Intranet es consolida  
 com a eina principal  
 de comunicació 
interna, amb un increment 
respecte el 2020 del 26% dels 
accessos per part dels 
professionals i un augment del 
16% de les informacions que 
s’hi publiquen.

Les activitats de cohesió 
interna s’han pogut tornar a 
fer de forma presencial i se 
n’han organitzat més que els 
dos anys anteriors.

ELS NOSTRES 
CANALS
 www.osonament.cat
 www.fundacioarete.cat
 www.parellesartistiques.cat
 www.esfacami.osonament.cat
 
 intranet.osonament

 @osonament

 @osonament
 @arete_economia_social
 @cafeteriacaslcivic
 #parellesartístiques

 osonament
 parellesartistiques
 aretebotigasegonama

 osonament

2.890 
subscriptors al butlletí 

187
 impactes a mitjans

69.291
pàgines vistes a les 
nostres webs

8.679
seguidors a les
xarxes socials

1.479
2.413
4.734
53

61,90
hores de visualització
al canal Youtube

Y
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EQUIP HUMÀ

16 51

15 14

96
 plantilla de personal a 31.12.2021

67
Fundació CMPPO

Relació contractual:

- Personal propi: 63 professionals
(55,91 professionals equivalents a jornada 
completa) 
- Contracte de compra de serveis al CHV: 2 
professionals (1,23 professionals equivalents a 
jornada completa)
- Prestadors de serveis per compte propi: 2 
professionals (0,39 professionals equivalents a 
jornada completa)

Llocs de treball de
caràcter indefinit: 84% 
Mitjana d’edat: 43,48 anys 
Mitjana d’antiguitat: 11,99 anys

29
Fundació Areté

18 persones viinculades al CET amb 
discapacitat (8 dones i 10 homes)

Relació contractual:

- Personal propi: 29
(19,68 professionals equivalents a jornada 
completa) 

Llocs de treball de
caràcter indefinit: 68,97%  
Mitjana d’edat: 46,9 anys 
Mitjana d’antiguitat: 6,55 anys 

PROFESSIONALS

Incapacitat temporal
Permisos legals
Maternitat

2,99%
0,45%

1,47%

Malaltia comuna
Risc d’embaràs
Baixa IT Covid-19

76,92%

4,01%
19,07%

4,91%

ABSENTISME 
LABORAL

Índex absentisme laboral 
Fundació CMPPO

Incapacitat temporal
Permisos legals

6,47%

Malaltia comuna
Baixa IT Covid
Accident laboral*

97,68%

0,62% 1,70%
0,07%

6,54% Índex absentisme laboral 
Fundació Areté

CONCILIACIÓ DE LA VIDA 
PERSONAL, FAMILIAR I 
LABORAL

Amb l’objectiu de conciliar la vida laboral, 
personal i familiar, els professionals de la 
Fundació CMPPO disposen de vàries 
mesures:

· Horaris personalitzats, disposant un 87% 
dels professionals d’entre 3 i 5 matins/tardes 
lliures.

· Reducció de jornada amb la consegüent 
reducció de salari per tenir cura d’un fill/a 
menor de 12 anys/ Permís per lactància 
compactada/ Excedència especial per tenir 
cura d’un fill/a. Aquest 202, n’ha fet ús un 
14,29% (equival a 9 persones).
             
· Flexibilitat horària. Al llarg de l’any n’ha fet ús 
el 79,10% dels professionals.

PROMOCIÓ DE LA SALUT DELS 
PROFESSIONALS I DE LES 
PERSONES ATESES I FAMÍLIES

· Regal d’una ampolla reutilitzable a tots els 
professionals tant de la Fundació CMPPO 
com de la Fundació Areté, per poder fer un ús 
responsable de les fonts d’aigua filtrada de 
l’entitat. 

· Pantalla a la sala d’espera amb informacions 
sobre salut i seguretat.

· Activitats de socialització de l’equip 
professional (caminades, celebracions...).

BENEFICIS SOCIALS

S’ofereix un programa de beneficis i 
avantatges socials als professionals, que els 
permet gaudir de descomptes en cursos 
formatius, serveis de restauració, serveis de 
salut i benestar, aparcaments, entre d’altres.

SEGURETAT I SALUT LABORAL

El sistema de gestió de la Seguretat i Salut 
laboral tant a la Fundació CMPPO com a la 
Fundació Areté, continua essent mixta 
(recursos propis per les especialitats tècniques 
i contractació externa per la vigilància de la 
salut).  

Actuacions més rellevants de 2021:

· Formació específica (seguretat vial, gestió 
dels conflictes, prevenció de l’estrès,    
prevenció riscos múscul esquelètics, ús epi’s 
covid-19, formació sobre prevenció de 
l’assetjament sexual i psicològic).

· Revisió de les avaluacions de riscos en 
funció de la periodicitat establerta en el Pla de 
Prevenció. 

· Revisió de la Coordinació d’activitats 
empresarials amb els proveïdors dels serveis 
externs.

· Reposició dels equips de protecció 
individual i mesures preventives per fer front a 
la Covid-19.

ENTITAT SALUDABLE, 
SEGURA I RESPONSABLEIMPACTE COVID-19

Dades relatives als professionals de la 
Fundació CMPPO

Dades relatives a la Fundació Areté

Expedient de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO): Els treballadores de la línia de la  
cafeteria de Torelló i com a conseqüència de 
la crisis sanitària i social creada per la 
Covid-19, han estat afectats per un expedient 
de regulació temporal d’ocupació 
parcial-50%, amb el següent detall:

Personal afectat: 2 treballadors de la 
Cafeteria-Menjador del Casal Cívic de Torelló

Data inici i finalització ERTO:  4/01/2021 
fins al 30/04/2021

527,5 

401,5 

Hores d’absentisme IT
(motiu Covid-19)

Hores de treball des de casa 
(incidència Covid-19)

FORMACIÓ 
CONTINUADA
Dades relatives a la Fundació CMPPO

89,55%

1.089,75h
18,16h 

20.215,06€

3.755,41€

Percentatge de 
treballadors que han 
rebut formació

Inversió d’hores

Promig d’hores de 
formació per 
professional

Inversió econòmica en 
Hores de formació dins 
de la jornada laboral

Crèdit Bonificat per la 
FUNDAE

APLIQUEM MESURES PER 
GARANTIR QUE LES 
PERSONES QUE 
TREBALLEN A 
OSONAMENT PUGUIN 
DESENVOLUPAR LES 
SEVES COMPETÈNCIES 
PROFESSIONALS I, AL 
MATEIX TEMPS, PUGUIN 
CONCILIAR LA VIDA 
PERSONAL, FAMILIAR I 
LABORAL
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VOLUNTARIAT

DISTINTIUS

Potenciem l’entitat com un espai comunitari i 
obert, on integrem les tasques de voluntariat 
en els nostres serveis i afavorim que les 
persones que atenem puguin fer tasques de 
voluntariat a la comunitat. Mantenim dues 
línies paral·leles de voluntariat:

10 Persones usuàries d’Osonament 
que fan un voluntariat a la comunitat

Biblioteca Joan Triadú
Biblioteca Dos Rius
Escola Guillem de Montrodon
ABS Centelles
CET Trueta
Creu Roja 

ABRIL. Neix un nou club de lectura a la 
Residència de Manlleu que coordinen el 
voluntari Pere Prat i la directora de la 
Biblioteca de Manlleu, Núria Silvestre.
6 OCTUBRE. Participem a la jornada 
UVicLife.
12 i 13 NOVEMBRE. Participem al II 
Congrés de Voluntariat d’Osona.

24 Persones voluntàries realitzen una
tasca de voluntariat a Osonament

6 ateses a Osonament
12 dones 
12 homes
4 estudien, 7 treballen, 2 estan
a l’atur i 11 estan jubilades

Renovem el certificat 
en Gestió 
Responsable per 
l’Associació 
+ Responsables

Estem adherits al 
Programa d’acords 
voluntaris per a la 
reducció de les 
emissions que 
impulsa la 
Generalitat de 
Catalunya des de 
l’any 2018

Renovem la inclusió d’Osonament i la 
Fundació Areté al cens d’entitats de 
foment de la llengua catalana

Elaborem el Balanç 
Social 2021 de 
Fundació Centre 
Mèdic 
Psicopedagògic 
d’Osona i Fundació 
Areté

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

L’Agència de Residus de Catalunya
reconeix la nostra participació a la 
Setmana Europea de Prevenció de 
Residus 2021

Certificat ISO 
9001:2015 de sistema 
de gestió de la qualitat
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Osonament és un projecte solvent que promou la utilització dels 
recursos locals per enfortir l’economia social d’Osona i que reinverteix 
els seus beneficis per complir amb les finalitats fundacionals.

Els comptes anuals de l’exercici 2021 han estat auditats per l’empresa 
Busquets- Economistes, Auditors SL i aprovats pel Patronat de la 
Fundació CMPPO el 5 d’abril de 2022 i pel Patronat d’Areté el 17 de 
març de 2022.

         INGRESSOS

       85,54%
          Fons públics

       14,46%
          Fons privats

PROVEÏDORS

79,82%
% compra
a proveïdors de
serveis a Osona

19,61 dies
Període mig de
pagament a
proveïdors
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INGRESSOS

48,76%
Fons públics

51,24%
Fons privats

PROVEÏDORS

74,07%
% compra
a proveïdors de
serveis a Osona

17,51 dies
Període mig de
pagament a
proveïdors
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FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC
PSICOPEDAGÒGIC D’OSONA
BALANÇ DE SITUACIÓ 2021 (expressats en €)

Actiu no corrent 3.757.196,71
Actiu corrent  2.357.913,50
TOTAL ACTIU  6.115.110,21
Patrimoni Net 5.494.435,44
Passiu no corrent 99.922,18
Passiu corrent 520.752,59
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 6.115.110,21

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2021

Ingressos per les activitats 3.104.046,05
Ajuts concedits i altres despeses -2.778,60
Variació d’existències de productes acabats
i en curs de fabricació 0,00
Aprovisionaments -291.702,46
Altres ingressos de les activitats 1.721,16
Despeses de personal -2.274.596,80
Altres despeses d'explotació -268.055,04
Amortització de l'immobilitzat -91.140,39
Subvencions, donacions i llegats traspassats
al resultat  30.336,72
Altres resultats -1.285,20
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 206.545,44
Ingressos financers 32.576,36
Despeses financeres -34,59
RESULTAT FINANCER 32.541,77
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 239.087,21
RESULTAT DE L'EXERCICI 239.087,21

FUNDACIÓ ARETÉ
BALANÇ DE SITUACIÓ 2021 (expressats en €)

Actiu no corrent  1.012.031,01
Actiu corrent 359.229,17
TOTAL ACTIU 1.371.260,18
Patrimoni Net 1.230.204,68
Passiu no corrent 0,00
Passiu corrent 141.055,50
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.371.260,18

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2021

Ingressos per les activitats 648.955,21
Ajuts concedits i altres despeses -2.296,00
Variació d'existències de productes acabats 
i en curs de fabricació  -10.115,10
Aprovisionaments -56.884,13
Altres ingressos de les activitats 150,00
Despeses de personal -420.014,66
Altres despeses d'explotació -46.128,67
Amortització de l'immobilitzat -35.645,87
Subvencions, donacions i llegats traspassats
al resultat  27.706,11
Altres resultats -2.076,47
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 103.650,42
Ingressos financers 0,00
Despeses financeres 0,00
RESULTAT FINANCER 0,00
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 103.650,42
RESULTAT DE L'EXERCICI 103.650,42

INGRESSOS AGREGATS

DESPESES AGREGADES

7,77%.

40,18%.24,48%.

47,95%.

25,10%.

6,06%.
0,52%.
1,36%.
1,18%. 8,09%.

9,74%.

DADES ECONÒMIQUES
OSONAMENT
Dades agregades de FCMPPO i Fundació Areté.
Pressupost total

 2020 2021
3.553.913,99 3.837.455,11
3.427.292,44 3.494.717,48

Ingressos
Despeses

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

DESPESES 2021 COVID-19
a 31/12/2021

Treball
Social

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
Altres ingressos

Departament de Drets Socials
Departament d’Empresa i Treball
Servei Català de la Salut/
Departament de Salut
Aportació Usuaris
Consell Comarcal
Diputació de Barcelona
Ajuntaments
Facturació serveis
Altres ingressos

2020

2020 2021

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

2021

Reforç de personal d’atenció directa 49.533,67
Mesures de protecció   3.596,57
Intensificació de mesures d’higiene 1.349,05
Total      54.479,29

37,82%.

8,07%.
24,16%.

9,90%.

9,47%.

6,42%.
0,81%.
1,28%.
2,07%.

9,97%

77,10%

0,10%
3,63%

9,12%

0,08%
6,12%

3,78% 0,24%

9,90%

71,15%

9,04%

9,67%

GARANTIM UNA 
GESTIÓ ECONÒMICA 
SOSTENIBLE

DADES
ECONÒMIQUES
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FEM XARXA
FORMEM PART DE:
· Consell Territorial de Salut d’Osona (CTSO) 
· 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 
· Xarxa Incorpora
· Adherits a Codi Tipus de la Unió Catalana 
d’Hospitals (UCH)
· Plenari del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials 
(CESS) de la UVic-UCC
· Agència d’Habitatge de Catalunya
· Areté forma part d’AMMFEINA
· Coordinadora de Voluntariat d’Osona
· Clúster de Salut Mental de Catalunya  

PARTICIPEM AMB:
· Serveis Auxiliars a la Sanitat d’Osona (SAS)
· Fundació Tutelar l’Esguard
· Associació Sant Tomàs

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

GRUPS DE TREBALL: 
· Consell d’Habitatge de Fòrum Salut Mental 
· Consell d’Inserció Laboral de Fòrum Salut 
Mental
· Comissió de Serveis de Rehabilitació 
Comunitària de Fòrum Salut Mental 
· Comissió de Clubs Socials de Salut Mental 
de Fòrum Salut Mental
· Comissió del Programa d’Osona d’atenció a 
les famílies 
· Comissió del Programa d’Actes al voltant del 
Dia Mundial de la Salut Mental
· Comissió de 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 de la Generalitat de 
Catalunya.

· Grup d’elaboració de la Guia de Suport a la 
Presa de Decisions pels professionals 
d’Incorpora. Programa Incorpora de La Caixa
· Comissió de treball de SAVA. Coordinadora 
de Comunitats Terapèutiques, Pisos de 
Reinserció i Centres de Dia de 
drogodependències de Catalunya
· Comissió de la Diversitat Funcional. 
Ajuntament de Vic
· Grup de treball del Model d’atenció del 
Programa d’Abordatge Integral dels casos de 
Salut Mental i Addiccions d’Elevada 
Complexitat – PAIcSaMAEC. Direcció General 
de Planificació en Salut del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya
· Grup de treball per l’impuls de l’autonomia 
personal. Consellaria de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya
· Grup de Transició a la comunitat. Consell 
Assessor de Salut Mental i Addiccions
· Grup de preparació de la formació de títol 
universitari Agents de suport entre iguals. 
UVic-UCC, Althaia i Osonament
· Grup de Treball de Model i Acreditació de 
Centres de dia de drogodependències.
· Grup de Treball de Serveis Prelaborals. 
AMMFEINA
· Grup local URBACT Vic

CONVENIS
A desembre de 2021, teníem 23 convenis en 
actiu:  

· Ajuntament de Manlleu. Atenció en logopèdia 
i salut mental,  OTL
· Ajuntament de Sant Quirze Besora. 
Tractament de logopèdia les escoles   
· Ajuntament de Montesquiu. Tractament de 
logopèdia a les escoles 
· Ajuntament de Sant Pere de Torelló. 
Tractament de logopèdia a les escoles
· Ajuntament de Torelló. Atenció en logopèdia i 
salut mental
· Consell Comarcal d’Osona. Suport activitats 
d’Osonament
· UVic-UCC. Docència, investigació, 
transferència de coneixement. Voluntariat. 
Cooperació educativa per col·laborar en la 
formació d’estudiants. Pràctiques externes 
curriculars. Doctorats industrials

· CHV. Programa integral d’atenció en salut 
mental
· Hospital de la  Santa Creu de Vic. Servei de 
logopèdia a persones ingressades
· 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
· Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Projecte de Servei 
Comunitari
· Associació Joguines Sense Fronteres. 
Voluntariat de persones ateses
· Arrendamiento Inmo Criteria Caixa, S.L. 
Conveni marc habitatge
· Club Tennis Vic. Utilització d’espais per a 
activitats esportives
· Vic Comerç. Suport en activitats i difusió de 
la salut mental
· Xarxa Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat. 
Taller del servei Prelaboral
· Ajuntament de Balenyà. Apropar serveis al 
municipi

RENOVACIONS I NOUS CONVENIS 2021

· Renovació del conveni amb el Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
Treballs en Benefici de la Comunitat
· Renovació del conveni amb l’Escola Guillem 
de Mont-Rodon. Ús d’espais comuns i 
voluntariat
· Renovació del conveni amb la Fundació UE 
Vic. Activitats esportives
· Departament d’Educació. Formació dual: 
Cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a 
persones en situació de dependència i Cicle 
Formatiu de Grau Superior d’Integració Social
· Fundació pel Suport Social i Solidari. 
Voluntariat



Col·laboradorsFinançadors

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Generalitat de Catalunya
Departament 
de Drets Socials

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa
i Treball

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

Generalitat 
de Catalunya

Agència de
Residus de
Catalunya


