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1. INTRODUCCIÓ

El CDR Alt Maestrat és un Centre de Desenvolupament Rural que promou accions socials en el món rural,
així com programes formatius i de suport a iniciatives locals. El Centre desenvolupa projectes i activitats
amb l'objectiu d'atendre i promocionar a aquelles persones i col·lectius desfavorits a causa de la
desigualtat d'oportunitats i la discriminació.
Els orígens de l'entitat se situen en els anys 80 amb la Cooperativa d’*Ensenyament Alt Maestrat, i és l'any
2001 quan es constitueix com Centre de Desenvolupament Rural i s'associa a la Confederació de Centres
de Desenvolupament Rural (COCEDER). Des de llavors, està duent a terme múltiples i variades activitats
amb col·lectius en risc i/o situació d'exclusió social del medi rural (dones, joves, aturats, immigrants,
malalts mentals i tercera edat).
Els municipis del seu àmbit d'actuació formen part de les comarques de l’Alt Maestrat (Albocàsser, Ares
del Maestrat, Benassal, Catí, Culla, la Sarratella, Tírig, la Torre d'en Besora i Vilar de Canes) i la Plana Alta
(Bell-lloc, les Coves de Vinromà, la Serra d'en Galceran i Vilanova d'Alcolea)
El CDR Alt Maestrat està inscrit en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana amb el número
3486 de la Secció PRIMERA del Registre Provincial de CASTELLÓ. També està inscrit en el Registre de
Titulars d'Acció Social i de Registre i Autorització de Funcionament dels Serveis i Centres d'Acció Social, a
la Comunitat Valenciana, en el qual se li atribueix el número 2122 (Resolució de 30 de setembre de 2003
de la Secretària General de la Conselleria de Benestar Social).
Quant a l'estructura interna de l'associació compta amb una Junta Directiva formada pel President,
Vicepresident, Secretari, Tresorer i 3 vocals. L'equip professional està compost per un coordinador (gestió i
justificació de programes), una psicòloga (desenvolupa els programes dirigits a la 3a edat, al col·lectiu de
dones del món rural, al col·lectiu immigrant, a la població reclusa i d'assistència psicològica, etc.), una
educadora social (programa de compensació socioeducativa dirigit a menors escolaritzats a Albocàsser i
programes població reclusa), una monitora (gestions administratives del centre i del programa d'urgència),
un fisioterapeuta (programa de rehabilitació física per a la 3a edat i malalts mentals), una professora
(imparteix cursos d'idiomes a la població immigrant dins del programa subvencionat per la Conselleria
d'Igualtat) i el personal de neteja del centre social. A més, comptem amb diverses persones voluntàries
que col·laboren en el desenvolupament de diverses activitats del centre com el taller d'alfabetització per a
persones immigrants, el repartiment d'aliments, etc.

Durant l'any 2018 es van realitzar, amb diversos col·lectius, els següents programes i activitats:
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2. PROGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT EDUCATIU I SOCIOSANITARI DE LA INFÀNCIA I
PROMOCIÓ D'ESTILS DE VIDA FAMILIARS SALUDABLES.
RESUM DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA
ACTIVITATS

DATA D’INICI

DATA DE
FINALITZACIÓ

NOMBRE
D'USUARIS

Compensació Socioeducativa i acompanyament escolar

01/01/2018

31/12/2018

31

Reunions en els tutors dels centres escolars

01/01/2018

31/12/2018

-

Reunions en les AMPA dels centres escolars

01/01/2018

31/12/2018

-

Cicle de xerrades dins de l'escola de mares/pares

01/01/2018

31/12/2018

60

Cicle de xerrades de salut

01/01/2018

31/12/2018

30

Servei psicoteràpia

01/01/2018

31/12/2018

15

TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES

Total 136

Dones 97

Homes 39

El Programa de Compensació Socioeducativa que porta realitzant des de fa set anys el CDR Alt Maestrat,
ha tingut i té com a finalitat enfortir la capacitat i la responsabilitat dels menors, a través d'accions
preventives i d'intervenció complementàries als serveis educatius normalitzats i en coordinació amb
aquests, per millorar les condicions d'educació, salut, criança, socialització, etc., promovent estils de vida
saludables i la igualtat d'oportunitats per a tots i totes.
També ha afavorit la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies més desfavorides i d'aquelles en
què els progenitors treballen moltes hores al dia i no poden supervisar o recolzar als seus fills en les seves
tasques escolars. Aquest programa ha facilitat que les mares i els pares puguin seguir treballant i que no
hagin de sufragar despeses, la majoria de vegades necessàries per a vestir i menjar, en classes de repàs.
A més a més el programa ha proporcionat, als caps de família sense treball, una dedicació més activa en
la cerca d'ocupació. Des de la perspectiva educativa el programa ha ajudat, en gran mesura, als xiquets i
xiquetes a aconseguir un bon rendiment educatiu per seguir avançant en la consecució d'un futur laboral
digne.
L'atenció a les famílies en l'àmbit global s’ha dut a terme mitjançant l'escola de pares i mares. Aquest
servei l’hem ofert a través de l'AMPA dels col·legis, en coordinació amb els departaments d'orientació dels
centres educatius. Ha estat desenvolupat per la psicòloga i l'educadora de la nostra entitat. S’ha creat un
espai de confiança en el que s’han abordat aspectes que preocupen els pares i mares com ara la
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comunicació, l'afecte, els iguals, les drogues, la sexualitat, etc. El format de l'escola de pares i mares ha
estat de dos-tres tallers de dues hores de duració per municipi
També s’han realitzat xerrades sobre salut familiar, dirigides a totes les famílies de la comarca per tal de
promocionar estils de vida saludables. S’han tractat temes com l'alimentació, l'esport, l'oci compartit, etc.
Han estat desenvolupades per el fisioterapeuta de l’entitat i una nutricionista voluntària. El personal tècnic
del CDR ha estat donant suport als ponents per tal de facilitar la seua tasca.
Implementació d'un Servei d'Assistència Psicològica on s’han atès menors derivats del programa
socioeducatiu i dels diferents centres escolars. Aquest servei pretén reforçar també el treball dels
departaments orientadors dels centres educatius en aquells menors que requereixen una atenció
psicològica més personalitzada.

3. PROGRAMA PER A LA PREVENCIÓ DE DELICTES DE GÉNERE, PROMOCIÓ DE LA SALUT I
INCORPORACIÓ AL MÓN LABORAL DE LA DONA RURAL.
RESUM DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA
DATA
D’INICI

DATA DE
FINALITZACIÓ

NOMBRE
D'USUARIS

01/01/2018

31/12/2018

-

Reunions amb les associacions de dones d'Albocàsser, 01/01/2018
Benlloc

31/12/2018

-

Xerrades específiques sobre salut

01/01/2018

31/12/2018

30

Xerrades específiques sobre igualtat de gènere

01/01/2018

31/12/2018

60

Servei de psicoteràpia

01/01/2018

31/12/2018

10

Formació no reglada (cursos dirigits a les persones 01/04/2018
cuidadores)

31/12/2018

12

ACTIVITATS

Reunions amb la Fundació Isonomia (Universitat Jaume I)

TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES

Total 112

Dones 112

Homes 0

Servei psicoteràpia: Adreçat a dones que presenten problemes d'ansietat, depressió, dificultats en parella
o família, canvis vitals (divorci, duel, desocupació). L'encarregada de desenvolupar aquest servei ha estat
la psicòloga de l'entitat, que ha acompanyat a la persona en la presa de consciència de les seves
necessitats, desitjos, emocions i patrons de conducta disfuncionals, ajudant-la a buscar noves maneres
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d'adaptar-se al seu entorn, trencant amb la tendència excloent que la dona del món rural està patint des de
segles.
Cicle de xerrades sobre salut: Han participat dones de l'entorn rural, que per la doble exclusió a la que es
veuen sotmeses, requereixen espais en els quals atendre les seves necessitats juntament amb altres
dones. Les encarregades de generar aquests espais de cohesió han estat la psicòloga i l'educadora social
de l'entitat. S’han dut a terme dos xerrades en col·laboració amb la matrona de la zona i les associacions
de dones.
Cicle de xerrades-debat sobre la igualtat de gènere: Adreçat a la població rural, especialment a les dones,
amb la finalitat de crear consciència social entorn d'aquest tema i fomentar la prevenció de la violència de
gènere. Ha estat desenvolupat per la psicòloga i l'educadora de l'entitat en format de xerrada mensual amb
una durada aproximada de dues hores. L'equip tècnic de l'entitat ha comptat amb el suport del personal
tècnic de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló per al disseny de la línia de treball.
Formació no reglada per a cuidadors de persones dependents: Ha participat el col·lectiu de dones del món
rural que, principalment, es dediquen a la cura de persones majors i/o dependents. L’objectiu ha estat
oferir una formació senzilla i pràctica que permeti l'adquisició de coneixements i destreses que incrementin
la probabilitat d'inserció laboral. Ha estat desenvolupada per la psicòloga i l'educadora social de l'entitat en
format grupal, per a un màxim de 10 persones, realitzant-se tres sessions de dues hores de duració. Tant
per al disseny com per a la implementació d'aquesta formació, s’ha comptat amb la col·laboració de
personal sanitari dels centres de salut de la comarca.

4. PROGRAMA D'ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE DE LA GENT GRAN DE LA COMARCA DE
L'ALT MAESTRAT I PLANA ALTA.
RESUM DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA
DATA D’INICI

DATA DE
FINALITZACIÓ

NOMBRE
D'USUARIS

Estimulació Cognitiva

01/01/2018

31/12/2018

16

Rehabilitació neuropsicològica (Gradior)

01/01/2018

31/12/2018

12

Cicle de xerrades sobre salut

01/03/2018

31/12/2018

45

ACTIVITATS

TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES

Total 73

Dones 64

Homes 9

Estimulació cognitiva per a majors: Aquest programa ha estat pensat per a la gent gran de la comarca que
desitgi prevenir i/o endarrerir l'aparició de deteriorament cognitiu, mantenint un bon funcionament de les
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seues capacitats cognitives. El servei l’ha desenvolupat la psicòloga de l'entitat treballant amb grups de
deu persones per permetre la interacció entre els usuaris i les usuàries. Aquest servei s’ha dut a terme un
dia a la setmana amb una durada de dues hores.
Rehabilitació neuropsicològica per a demències i diversitat funcional: Dirigit a la gent gran amb demència i
persones amb diversitat funcional. La psicòloga de l'entitat, en coordinació amb el CEEM d'Albocàsser i el
Centre de Dia Germans Folch i Traver de Les Coves de Vinromà, ha desenvolupat aquest servei (d'atenció
individualitzada) setmanalment amb la utilització d'un programari especialitzat (Programa Gradior) que
instal·lat en un ordinador amb pantalla tàctil ha permès interactuar entre màquina i usuari amb l'objectiu
d'entrenar les funcions cognitives superiors (memòria, llenguatge, càlcul, etc.) per millorar l'estat de salut
dels usuaris. El programari, en acabar la sessió o sessions, ha permès avaluar a l'usuari i generar un
informe sobre l'evolució cognitiva del pacient.
Cicle de xerrades sobre salut: En aquestes xerrades s’han tractat aspectes com la gestió del temps
després de la jubilació, l'alimentació, l'esport, l'oci saludable, etc. Les encarregades de generar aquests
espais de cohesió han estat la psicòloga i l'educadora social de l'entitat. S’han dut a terme dos xerrades en
col·laboració amb les associacions de jubilats de Benlloc.

5. PROGRAMA SOCIOEDUCATIU I DE INTEGRACIÓ LABORAL PER ALS JOVES DE LA
COMARCA DE L'ALT MAESTRAT.
RESUM DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA
DATA D’INICI

DATA DE
FINALITZACIÓ

NOMBRE
D'USUARIS

Reunió amb les direccions dels Centres Educatius

01/01/2018

30/12/2018

-

Reunions amb els responsables de la Xarxa Jove de
la Generalitat Valenciana

01/01/2018

30/12/2018

-

Xerrades als centres educatius de secundaria de la
zona (salut, emprenedoria, oci creatiu)

01/01/2018

30/12/2018

54

Servei de psicoteràpia.

01/01/2018

30/12/2018

12

Aula oberta d'informàtica

01/01/2018

30/12/2018

30

ACTIVITATS

TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES

Total 96

Dones 52

Homes 44
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Cicle de xerrades-debat per a adolescents: Les xerrades als centres educatius de la zona han tingut un
objectiu d'inclusió educativa, millorant el coneixement i l'opinió dels joves sobre la vida en el medi rural,
oferint orientació sobre formacions que els permetin prendre el relleu generacional de professions lligades
al món rural o ajudar al desenvolupament empresarial de les seues idees de negoci. Fomentar l'esperit
emprenedor entre aquest col·lectiu a través del treball en xarxa i la innovació, com a mitjans de creixement
i desenvolupament. També s’han desenvolupat xerrades encaminades a promoure el voluntariat jove en
l'entitat, fomentant valors com la solidaritat, la igualtat, la participació compromesa amb l'entorn, etc., així
com xerrades sobre educació per a la salut on abordar aspectes com les malalties de transmissió sexual,
els embarassos no desitjats, els trastorns de la conducta alimentària, etc.
Accés lliure a l'aula d'informàtica: El fet que el CDR s’hagi configurat com a Punt d'Informació Juvenil ha
suposat l'accés a diversitat d'informació d'interès per als joves. Els joves que ho han necessitat, han pogut
accedir al centre i recollir informació sobre ocupació i autoocupació, formació acadèmica, cursos i tallers,
mobilitat internacional, turisme, associacionisme, salut, oci i cultura, habitatge i esport. Mitjançant l'aula
d'informàtica que hem ficat al seu abast han pogut realitzar tot tipus de tràmits en línia.
Servei d'atenció psicològica: Aquells joves que han requerit una atenció psicològica personalitzada, han
pogut accedir al servei gràcies al personal que el CDR té disponible (psicòloga) i que ha acompanyat al
jove en els processos de presa de consciència de les seves necessitats, desitjos, emocions i patrons de
conducta disfuncional, ajudant-lo a buscar noves formes d'adaptar-se al seu entorn.

6. PROGRAMA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA, L’AUTONOMIA PERSONAL,
L’INCLUSIÓ SOCIAL I LA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL DE LA COMARCA DE L’ALT MAESTRAT.
RESUM DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA
DATA D’INICI

DATA DE
FINALITZACIÓ

NOMBRE
D'USUARIS

Rehabilitació Física

01/01/2018

31/12/2018

22

Rehabilitació Neuropsicològica (GRADIOR)

01/01/2018

30/06/2018

6

Cursos TIC

01/01/2018

30/06/2018

14

ACTIVITATS

TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES

Total 42

Dones 16

Homes 26

Rehabilitació física: Aquesta activitat ha estat desenvolupada pel fisioterapeuta del CDR, amb una duració
de tres hores setmanals, en la que s’han tractat les patologies físiques que, com a conseqüència de la
malaltia mental i/o de la medicació prescrita, solen ser freqüents, en aquest tipus de malaltia. El CDR Alt
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Maestrat per a la realització d'aquest servei ha comptat amb un gimnàs dotat de tot el marial necessari per
desenvolupar els exercicis dirigits pel fisioterapeuta.
Rehabilitació neuropsicològica Gradior: Adreçat a la gent amb malaltia mental. La psicòloga de l'entitat, en
coordinació amb el CEEM d'Albocàsser ha desenvolupat aquest servei (d'atenció individualitzada)
setmanalment amb la utilització d'un programari especialitzat (Programa Gradior) que instal·lat en un
ordinador amb pantalla tàctil ha permès interactuar entre màquina i usuari amb l'objectiu d'entrenar les
funcions cognitives superiors (memòria, llenguatge, càlcul, etc.) per millorar l'estat de salut dels usuaris. El
programari, en acabar la sessió o sessions, ha permès avaluar a l'usuari i generar un informe sobre
l'evolució cognitiva del pacient.
Cursos TIC: Adreçat a persones amb diversitat funcional (en aquest cas amb malaltia mental) que volien
adquirir destresa en el maneig de l'ordinador i Internet des d'una òptica senzilla i pràctica. L'activitat ha
estat desenvolupada per un monitor de l'entitat que ha realitzat classes setmanals de 60 minuts en grups
reduïts (2 grups de 6 persones) a l'aula d'informàtica, dotada de 12 ordinadors i connexió a Internet. La
finalitat del curs ha estat aprendre a realitzar gestions administratives relacionades amb la cerca
d'ocupació (alta demandant ocupació, cita prèvia Servef o SEPE, etc.), a utilitzar de manera efectiva els
portals d'ocupació, consultar borses d'ocupació, etc.

7. PROGRAMA D'ATENCIÓ URGENT I INCLUSIÓ SOCIAL DE LES
DESFAVORIDES DE LA COMARCA DE L'ALT MAESTRAT I PLANA ALTA.

PERSONES

MÉS

RESUM DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA
ACTIVITATS

DATA D’INICI

DATA DE
NOMBRE
FINALITZACIÓ D'USUARIS

Gestió del banc d'aliments

01/01/2018

31/12/2018

-

Realització d'informes socials per a la baremació i
incorporació dels usuaris al programa

01/01/2018

31/12/2018

-

Reunions de la mesa social (T. Socials, Creu Roja,
Càritas, etc.)

01/01/2018

31/12/2018

-

Implementació de mesures d'acompanyament

01/01/2018

31/12/2018

140

Gestió del banc de roba

01/01/2018

31/12/2018

30

Implementació de les ajudes d'emergència (Pagament de
rebuts, gestió, etc.)

01/01/2018

31/12/2018

-

Implementació dels itineraris individualitzats

01/01/2018

31/12/2018

50
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TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES

Total 220

Dones 115

Homes 105

Banc d'aliments: El CDR Alt Maestrat es configura l'any 2014 com a Organització Associada de
Repartiment (OAR), participant del programa d'ajuda alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les
persones més desfavorides (FEAD). Les famílies en risc d'exclusió social han entrat a formar part del banc
d'aliments mitjançant avaluació socioeconòmica per part de la psicòloga de l'entitat, o bé mitjançant
derivació directa de Serveis Socials. S’han dut a terme repartiments trimestrals d'aliments no peribles i
productes d'alimentació per a bebès.
Banc de roba: La nostra entitat també compta amb un banc de roba infantil gestionat pel personal de
l'entitat, que es proveeix gràcies a les donacions altruistes de persones de la comarca. Les persones que
tenen dificultats per comprar roba als seus fills, han pogut acudir una vegada al mes al centre a recollir-ne.
judes d'emergència: Algunes famílies han requerit ajuda per a la compra d'aliments frescos, productes
d'higiene personal o productes de neteja. Per a aquests casos, hem comptat amb la col·laboració d'una
cooperativa en el municipi d'Albocàsser i dos supermercats en els municipis de Benassal i Les Coves de
Vinromà, que han facilitat que els usuaris facin la seva compra dignament, sent el CDR qui corre amb les
despeses de manera puntual. Així també, s'ha ajudat de manera puntual al pagament de rebuts de lloguer
d'habitatge, llum, aigua i gasoil i/o gas per a calefacció a l'hivern.
Itineraris individualitzats: Moltes de les famílies en risc d'exclusió social que han passat a formar part
d'aquest programa, han requerit d’un acompanyament personalitzat que els ajudi a analitzar les seves
capacitats i potencialitats, buscar recursos i millorar la seva situació actual. D'aquesta manera, mitjançant
entrevistes trimestrals realitzades per la psicòloga de l'entitat, les persones han sigut derivades als
recursos que han precisat de manera gratuïta: accions formatives per millorar la seva ocupació,
compensació socioeducativa per als menors, servei de psicoteràpia, serveis socials per a tramitació
d'ajudes socials, altres agents socials, etc.

8. PROGRAMA “TREBALLEM
IMMIGRADES”

JUNTS

PER

A LA INCLUSIÓ

SOCIAL

DE

PERSONES

RESUM DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA
ACTIVITATS

DATA D’INICI

DATA DE
NOMBRE
FINALITZACIÓ D'USUARIS

Curs d’idiomes

01/01/2018

31/12/2018

49

Compensació educativa i acompanyament escolar

01/01/2018

20/06/2018

19

03/09/2018

21/12/2018

10

Itineraris individualitzats
especialitzats.

i

derivacions

a

recursos

01/01/2018

31/12/2018

20

Espais de cohesió intercultural (Xerrades en els Centres
Educatius sobre temes com la tolerància, el respecte a la
diversitat, etc.)

03/09/2018

21/12/2018

52

Tallers de formació no reglada (curs bàsic d’atenció a
persones dependents)

01/04/2018

30/06/2018

12

01/10/2018

30/12/2018

Emergència social (banc d’aliments, ajudes al pagament
de rebuts i ajudes per a material didàctic).

01/01/2018

31/12/2018

142

TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES

Total 294

Dones 128

Homes 166

La província de Castelló, segons dades actualitzades de l'INE a data 01 de Gener de 2017, compta amb
un 13.80% de població immigrant, és a dir, un total de 79.454 persones procedents d'altres països. Malgrat
suposar un descens de l'1.7% pel que fa a l'any 2016, existeix una tendència a l'estabilització de les
famílies immigrants de la comarca al territori rural. En un primer moment es van assentar per motius de
jaciment d'ocupació i, en l'actualitat, a pesar que l'ocupació escasseja, l'entorn rural els ofereix avantatges
que els fan estabilitzar-se a la comarca (tranquil·litat, xarxa de recursos socials eficaç, centres educatius
no massificats, naturalesa, preus d'habitatge i lloguer assequibles, etc).
A la zona d'acció del CDR no existeix un altre centre que ofereixi atenció integral a la població immigrant,
motiu aquest que suposa una línia d'acció prioritària per a nosaltres. Les activitats que s'han dut a terme
per a pal·liar aquests dèficits són:
Curs d’Idiomes: El curs s’ha realitzat en els municipis d’Albocàsser i de les Coves de Vinromà. L'objectiu
ha estat millorar el seu castellà a nivell oral per així afavorir una millor integració social i la consecució
d'una ocupació. L’Alumnat ha estat seleccionat i dividit, segons els coneixements d'idioma, en dos grups
amb una durada d'una hora i mitja i una periodicitat setmanal. Les classes han estat participatives i en
aquestes s’ha fomenta, sobretot, el llenguatge oral, tant en Valencià com en Castellà.
Compensació educativa i acompanyament escolar: L’activitat s’ha realitzat en els municipis d’Albocàsser i
de les Coves de Vinromà. Segons les seves necessitats socioeducatives, els menors són derivats al servei
pels centres educatius de primària i secundària de la localitat d'Albocàsser i les Coves, el que permet dur a
terme una atenció més integral dels menors. . Amb l'objectiu de millorar la integració d'aquests menors
immigrants en el seu grup d'iguals, s'han realitzat fitxes adaptades al seu nivell i dinàmiques de caràcter
educatiu; d'aquesta manera s'ha potenciat el treball grupal, creant una aula multicultural d'educació no
formal.
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Itineraris individualitzats i derivacions a recursos especialitzats: Aprofitant la revisió anual que fem dels
expedients de valoració dels usuaris del Banc d’Aliments (en funcionament des de fa 5 anys) la Psicòloga
del centre programa itineraris individualitzats per cada usuari d’aquest com a mesures de contraprestació.
En aquest itineraris s’incideix en el coneixement del mercat laboral rural, en l’elaboració de CV, preparació
d'entrevistes d'ocupació, desenvolupament d'habilitats i competències laborals, formació en informàtica
bàsica i realització de gestions online. La col·laboració amb el Centre de Dinamització Econòmica i Social
(CEDES) de la Diputació de Castelló en Albocàsser ha permès ampliar l'oferta formativa de l'entitat en
matèria d'ocupació i autoocupació.
Espais de cohesió intercultural (Xerrades en els Centres Educatius sobre temes com la tolerància, el
respecte a la diversitat, etc.): Amb la coordinació del CDR Alt Maestrat i el Centre d’Ensenyança
Secundària Obligatòria d’Albocàsser s’han realitzat varies xarrades al centre educatiu amb tots els
alumnes del cursos de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. Aquestes xarrades portades a terme per l’Educadora Social i
la Psicòloga de la nostra associació, ha incidit en aspectes com la tolerància, el respecte a la diversitat, la
violència de gènere i la xenofòbia. En acabar les xarrades s’iniciava el corresponent debat entre els
alumnes del centre; aquests estaven dirigits i moderats per l’educadora social i l’orientadora del centre
educatiu. En acabar els debats es procedia a extraure les conclusions. Aquest any el CDR Alt Maestrat ha
col·laborat en l’organització d’una visita cultural a Castelló (Museus i Universitat) de tots els alumnes de
l’ESO del centre. El CDR ha proporcionat un autobús per al desplaçament i, aquesta col·laboració
econòmica, ha fet possible que a la visita haja pogut anar l’alumnat immigrant que normalment no
participa, a causa del cost econòmic que representa el fer front al pagament per desplaçament.
Tallers de formació no reglada (curs bàsic d’atenció a persones dependents): Tallers realitzats en
Albocàsser i Vilanova d’Alcolea. L’objectiu principal ha estat l’adquirir coneixements bàsics per a la cura
de persones dependents i persones majors. Hem comprovat que el col·lectiu de dones immigrants (amb
escassa formació acadèmica) té una eixida laboral en l’àmbit de l’atenció i cura de persones amb
dependència i/o majors. S’ha ofert una formació senzilla i pràctica que ha permès l'adquisició de
coneixements i destreses que incrementen la probabilitat d'inserció laboral. El curs ha estat desenvolupat
per la psicòloga de l'entitat i una voluntària amb formació sanitària. El format ha estat grupal, amb un
màxim de 10 persones per taller. S’han realitzat tres sessions de quatre hores de duració.
Emergència social (banc d’aliments, ajudes al pagament de rebuts i ajudes per a material didàctic):
Activitat continuada desenvolupada en els municipis d’Albocàsser i les Coves de Vinromà, on són ateses
les situacions d’emergència social de les famílies immigrades amb més dificultats econòmiques. Per a
desenvolupar aquest servei comptem amb un magatzem habilitat en la seu de la nostra entitat i un altre
cedit gratuïtament per un veí del municipi de les Coves de Vinromà . En aquests magatzems fem
l'elaboració dels lots d'aliments que trimestralment repartim a les famílies de les Coves de Vinromà i
d'Albocàsser. La coordinació i intervencions que hem realitzat en el Centre d’ESO d’Albocàsser ens ha
permès detectar (amb l’ajuda de la direcció del centre) en l’alumnat d’origen immigrant les carències
educatives i, també econòmiques, que originen situacions d’exclusió social. Al respecte hem actuat amb
derivacions al servei de compensatòria que la nostra associació oferta en horari extraescolar i amb l’ajuda
econòmica per a l’adquisició del matèria didàctic que no està cobert per la Conselleria d’Educació
(quaderns de treball). Les reunions trimestrals amb la Mesa Social formada pels tècnics de l'entitat,
Cáritas, Creu Roja, treballadores socials dels Serveis Socials de Zona i Centre de Salut, etc. han permès
portar una coordinació de les actuacions a l'hora d'unificar i sumar esforços en benefici de les famílies que
més ho necessiten. L'objectiu principal ha estat realitzar una actuació el més integral possible per cobrir les
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necessitats dels usuaris del programa d'urgència per tal de millorar la seua situació generant més
autonomia.

9. PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA DESPOBLACIÓ I LA
NECESSITAT DE L'EMPRENEDORIA EN LI MEDI RURAL.
RESUM DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA
El CDR Alt Maestrat ha participat, a través de COCEDER (xarxa espanyola de Centres de
Desenvolupament Rural), en un programa estatal de sensibilització i conscienciació de la despoblació en el
món rural i la necessitat de l'emprenedoria en un territori d'interior amb marcades diferències
socioeconòmiques en comparació amb la costa. Aquest programa s’ha realitzat simultàniament en 8
comunitats autònomes on COCEDER té CDR associats.
L'objectiu del programa ha estat el despertar la consciència de la situació actual en el món rural,
transmetre la necessitat d'un canvi en les polítiques, economia i societat que fomenti el nostre territori com
una oportunitat per a viure sense caure en l'exclusió. També hem pretès divulgar la necessitat de
l'emprenedoria en el món rural com un dels pilars bàsics per a frenar la despoblació dels nostres pobles.
Una de les accions que primerament hem portat a terme ha sigut la creació d'una base de dades de cases
sense habitar, els propietaris de les quals vulguin cedir, llogar o vendre en les zona d'actuació del CDR.
També s'ha creat una altra base de dades amb les terres abandonades que es vulguin cedir, llogar o
vendre. La zona del CDR Alt Maestrat, el seu àmbit d'actuació, s'estén a les poblacions de l'Alt Maestrat
(Vilar de Canes, Torre d'En Besora, Albocàsser, Catí, Llaures, Serra d'En Galceran, Tírig, Benassal,
Culla...) i també de la Plana Alta (Les Coves de Vinromà, *Benlloc, la Torre d'En Domènech...), encara que
finalment només hem pogut arribar, per qüestions de pressupost i temps, a la població (cap de comarca)
d'Albocàsser
El CDR Alt Maestrat per a la implementació d'aquest projecte, va contactar amb diferents actors de la
zona, ja que l'objectiu era treballar en xarxa amb administracions, associacions i altres entitats per a
establir convenis que pogueren crear sinèrgies en la lluita per a pal·liar aquest greu problema que és el
despoblament de les nostres terres.
El programa va finalitzar amb un seminari, organitzat pel CDR La Safor i el CDR Alt Maestrat, sobre la
despoblació rural, celebrat en el municipi de Beniarjó (comarca de la Safor).

10. PROGRAMA D’ENVELLIMENT EXITÒS AL MEDI RURAL
RESUM DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA
Des de COCEDER s'ha realitzat una campanya de “Envelliment exitós al medi rural” que ha consistit en la
realització de sessions informatives en diferents Centres de Desenvolupament Rural associats a
COCEDER. Concretament la nostra zona de realització de les xarrades ha sigut en els municipis
d'Albocàsser i Benlloc.
La xarrades realitzades han estat les següents:
-L'afectivitat en la maduresa (Albocàsser, 3 de maig de 2018)
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-L'afectivitat en la maduresa (Benlloc, 25 de juny de 2018)
-Envelliment en positiu: Autonomia (Benlloc, 19 de desembre de 2018)
Totes aquestes xarrades s'han realitzat amb l'objectiu d'ensenyar als nostres majors a viure el procés
d'envelliment de forma neutral i normalitzada, com una etapa de la vida que requereix d'adaptacions però
que no impedeix continuar aprenent, sentint i gaudint.
Hem de destacar que l'envelliment actiu juga un paper clau en el desenvolupament de l'apoderament
d'aquest sector de la societat.
El número total d’assistents a aquestes xerrades ha estat sobre les 60 persones.

11. ELABORACIÓ DE MATERIALS INFORMATIUS I PUBLICITARIS
La pàgina web i les xarxes socials de l'entitat continuen sent la primera font de difusió de les activitats que
es duen a terme des del CDR.
Pàgina web: http://www.cdraltmaestrat.org/
Facebook: www.facebook.com/cdr-alt-maestrat-1485101848419150/
Twitter: https://twitter.com/cdraltmaestrat

12. FONTS DE FINANÇAMENT PER A L’EXECUCIÓ DELS PROGRAMES
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13. ANNEXOS FOTOGRÁFICS DE LES ACTIVITATS REALITZADES
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PROGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT EDUCATIU I SOCIOSANITARI DE LA INFÀNCIA I
PROMOCIÓ D'ESTILS DE VIDA FAMILIARS SALUDABLES.

16

17

PROGRAMA PER A LA PREVENCIÓ DE DELICTES DE GÉNERE, PROMOCIÓ DE LA SALUT I
INCORPORACIÓ AL MÓN LABORAL DE LA DONA RURAL.

18

19

20

PROGRAMA D'ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE DE LA GENT GRAN DE LA COMARCA DE L'ALT
MAESTRAT I PLANA ALTA.

21

PROGRAMA SOCIOEDUCATIU I DE INTEGRACIÓ LABORAL PER ALS JOVES DE LA COMARCA DE
L'ALT MAESTRAT.

22

23

PROGRAMA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA, L’AUTONOMIA PERSONAL, L’INCLUSIÓ
SOCIAL I LA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL DE
LA COMARCA DE L’ALT MAESTRAT.

24

25

PROGRAMA D'ATENCIÓ URGENT I INCLUSIÓ SOCIAL DE LES PERSONES MÉS DESFAVORIDES DE
LA COMARCA DE L'ALT MAESTRAT I PLANA ALTA.

26

PROGRAMA “TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL DE PERSONES IMMIGRADES”

27

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA DESPOBLACIÓ I LA NECESSITAT
DE L'EMPRENEDORIA EN LI MEDI RURAL.

28

PROGRAMA D’ENVELLIMENT EXITÒS
AL MEDI RURAL

29

30

ELABORACIÓ DE MATERIALS INFORMATIUS I PUBLICITARIS

31

