


La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic 
d'Osona (d'ara endavant FCMPPO) neix 
l'any 1978 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, incorpora 
el Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA), 
el Centre d'Atenció a les Drogodependències 
d'Osona (CADO) i el Centre de Dia El Pedrís.

L'any 1999, junt amb el Consorci Hospitalari 
de Vic (CHV), elabora el Pla Estratègic de 
Salut Mental a Osona per reorganitzar la 
xarxa de serveis existents al territori i 
millorar l'atenció a la persona usuària. Per 
una banda, es decideix el traspàs dels 
recursos assistencials de la FCMPPO al CHV 
i, per l'altra, es planteja la necessitat d'un 
nou equipament per acollir-los (Edifici 
Osona Salut Mental).

A partir d'aquest moment, la nostra entitat 
implanta paulatinament tots els recursos 
inexistents fins aleshores per cobrir la 
vessant comunitària de la salut mental i les 
drogodependències i, a dia d'avui, a més 
de l'àrea de Logopèdia, gestiona una xarxa 
integrada de serveis en diferents punts de 
la comarca que cobreixen les necessitats 
de rehabilitació, habitatge, treball i oci 
d'aquests col·lectius.



La trajectòria de la nostra entitat s'ha 
caracteritzat , doncs, per una evolució i 
canvis en les principals línies  d'actuació i, 
en els últims anys, ha experimentat un 
important creixement tant a nivell de 
serveis com de professionals.  Sens dubte, 
aquest creixement ha estat possible gràcies 
a l'esperit i esforç continuat per adaptar-
nos a les necessitats del territori i poder 
oferir una atenció de qualitat als col·lectius 
als quals atenem.    

Conscients que vivim uns moments de 
grans canvis socioeconòmics i amb 
l'objectiu d'adaptar-nos als nous temps 
sense renunciar a la qualitat de la nostra 
tasca, l'any 2012 vam impulsar la posada 
en marxa d'un Pla Estratègic que ens 
permetrà ajustar i definir de forma més 
rigorosa i operativa el camí que ha de 
seguir la institució en el període 2013-
2016.



- 	Comissió gestora del Pla 
- 	Sessions de treball comissió gestora 
- 	Sessions de treball professionals dels 		

diferents serveis
- 	Jornada interna (22 febrer 2013)
- 	Aprovació Patronat (18 març 2013)

Formulació de l'estratègia

El resultat de tot aquest procés participatiu 
ha fet possible passar d'una primera etapa 
de diagnòstic  a un escenari final de 
formulació de l'estratègia sustentada en 
diferents factors clau d'èxit i en la definició 
dels valors,  la  missió  i visió de futur de 
la FCMPPO. Aquesta formulació estratègica 
conté set línies que caldrà potenciar en els 
propers anys i de les quals deriven un 
conjunt d'accions i projectes concrets que 
s'aniran treballant  de forma anual.



MISSIÓ

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

VISIÓ

Volem ser l'entitat referent 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'atenció 
- Treball en equip 
- Ètica i transparència 
- Responsabilitat i sostenibilitat en la gestió



Volem enfortir el nostre arrelament i 
visibilitat a la comarca d'Osona potenciant 
la nostra imatge institucional, les nostres 
aliances amb altres entitats i la qualitat 
assistencial dels nostres serveis, així com 
obrint noves línies de servei dins l'atenció 
comunitària en salut mental, les addiccions 
i la logopèdia.



1.- Projectar una marca corporativa 
sòlida
Desenvolupar una política de marca per 
projectar de forma interna i externa una imatge 
coherent lligada a la visió i valors de l'entitat.

2.- Consolidar i promoure la creació 
de xarxes i aliances  amb els 
diferents grups d'interès
Potenciar i establir nous vincles amb les 
administracions, ens, serveis i entitats per 
garantir la fortalesa de l'entitat en el territori, 
que permeti la consolidació, millora i innovació 
en els processos d'atenció a les persones.

3.- Potenciar l'equip humà
Garantir un entorn de treball que permeti el 
desenvolupament de les capacitats, 
competències, creativitat i talent dels 
professionals de l'entitat, mitjançant la formació 
continuada, la transversalitat i 
multidisciplinarietat, amb l'objectiu de millorar 
la qualitat i excel·lència dels serveis, la cohesió 
dels professionals i el sentiment de pertinença 
a l'entitat.

4.- Noves línies d'intervenció, 
activitat  i servei
Obrir nous projectes i serveis amb un alt 
potencial de transformació; projectes que 
tinguin un impacte significatiu en la cobertura 
dels buits d'atenció existents, principalment 
en àmbits de promoció i prevenció i que abastin 
les diferents fases vitals de la persona.

5.- Millorar les instal·lacions i 
equipaments
Avançar cap a uns equipaments accessibles, 
confortables i sostenibles que permetin 
impulsar la transversalitat dels serveis i dels 
equips professionals i apropar els serveis a les 
persones usuàries.

6.- Garantir la qualitat assistencial 
centrada en la persona
Disposar d'equips professionals formats i 
preparats que actuen mitjançant intervencions 
innovadores i personalitzades, basades en 
l'evidència, de forma efectiva i eficient, 
garantint l'estabilitat, seguretat i millora de la 
persona atesa. 

7.- Millorar l'eficàcia operativa en 
la gestió
Implementar sistemes de gestió unificats i 
eficients que optimitzin el treball professional, 
mitjançant eines que afavoreixin el continuum
assistencial.



El Pla Estratègic 2013-2016 es treballarà a 
partir de quatre plans anuals operatius 
que contenen els objectius estratègics i 
les accions que han de fer possible els seus 

assoliments, així com els mecanismes 
d'avaluació i seguiment que permetran 
mesurar-ne l'efectivitat i establir accions 
de millora.
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