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Comissió Igualtat de Pedreguer 
 
Assisteixen: 

 
D. Sergi Ferrús Peris (Alcalde de Pedreguer. Regidor Hisenda, Igualtat, Esports, Urbanisme, Personal, 
Interior)  
Dª. Noèlia Miralles Gilabert (3a tinença d’alcaldia. Regidories: Turisme, Joventut) 

D. Pere Antoni Arbona Mezquida  (Portaveu del grup socialista.) (Membre de la Fundació de l’Escola 

Infantil Municipal / Membre de la Junta local de Protecció Civil)  
D. David Prats Fornés (Portaveu del grup CUP) (Membre de la Junta local de Protecció Civil / Membre 

del Consell Agrari Local / Membre de la Comissió de seguiment de l’aigua)  
Dª. Mia Ramondt (Portaveu de l’Associació dones àrabs de Pedreguer) 

Dª. Silvia Fornés Ferrer (Portaveu de l’Associació Femme Força)  
D. Miquel Angel Noguera Artigues (Tècnic Esports) 
D. Xavier Ortola Riera (Tècnic Cultura)  
Dª Maria Josefa Miralles Gilabert (Personal Casa de la Cultura)  
Dª. Julia González Maillo (Portaveu de la Xarxa de dones de la Marina 
Alta) D. Francisco Morell Chofre (Representant Policia Local)  
Dª. Marisol Artigues Crespo (Psicòloga CEIP I IES Pedreguer) 

Dª Maria Rosario Fornés Cabrera (Representant Associació No+) 

Dª Rosa Mª Pons (Representant Secretaria Ajuntament de Pedreguer) 

Dª Safne Khalid (Substituta de D. Hicham Brahimi, representant de la Mesquita de Pedreguer)  
Dª Arantxa Pons (Substituta de Dª. Ana Martínez Martos, directora de la Fundació Nª Sra. Del Carmen 

de Pedreguer)  
Dª Carolina Montesinos (Representat del Centre de Salut) 
 
 
 

Dª Mª Dolores Martínez.(Tècnica Igualtat del Centre de la UNED de Dénia) 
 
Dª Irene López Redondo (en qualitat de Secretària de la Comissió) 
 
 
 
 
A Pedreguer, sent les 18:00 hores del dia vint-i-huit de febrer de dos mil setze, en la sala de 
Plenaris de l'Ajuntament de Pedreguer, amb la presidència del Sr. Sergi Ferrús Peris, es reuneix 
la Comissió d'Igualtat del municipi de Pedreguer, en sessió ordinària. Assisteixen les persones 
que se citen al principi. 
 
Excusen la seua falta d’assistència 
 
D. Juan Rodríguez Losas (Representant Guardia Civil) 

Dª. Josefa Yolanda Miralles Costa (Portaveu del PP) (Membre de la Fundació de l’Escola Infantil 

Municipal / Membre del Consell Escolar Municipal) 

D. José Antonio Pozo Fernández (Representant Guardia Civil) 

D. Jordi Andrés (Representat ACEP) 
 

 

Oberta la sessió per la Presidència, es passa a l’aprovació de l’acta de la 9 reunió de la 
Comissió d’Igualtat, que es va dur a terme el dia 04/10/2016.Per tant comencem a tractar els 
punts inclosos en l'Orde del dia: 
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1.  Aprovació, si procedeix, de l’acta anterior 
 

Abans d’aprovar l’acta anterior, Sergi Ferrús presenta a les noves persones que acudeixen com 
a substitutes d'alguns/es dels/ les membres de la comissió. 
 

S’aprova l’acta i es passa al següent punt del dia. 
 

 

2. Presentació de l'Informe intermitjà d’avaluació del I PIO de Pedreguer 
 

Abans de presentar l’Informe intermitjà d’avaluació, Sergi Ferrús aclareix el següent: 
 

-Informa que el I Pla de Igualtat es va aprovar en el ple municipal per unanimitat amb una 
vigència de quatre anys (2012-2016). En l'actualitat només s'ha implantat el 44% del Pla, pel que 
hem optat per prologar la seua vigència durant un any més per a realitzar la implantació de les 
accions pendents. Hem ampliat la partida pressupostària per a igualtat i comptarem amb el 
treball d'una tècnica especialista en gènere en l'ajuntament per a realitzar aquesta implantació. 
 

Dolores Martínez proposa començar a tractar l’informe per anys, per a arribar a un consens 
sobre la realització de cada acció pendent. Abans de això David Prats vol comentar alguns 
aspectes sobre l’informe d’avaluació: 
 

-Comenta que es una avaluació molt superficial perquè no es tracta com han estat fetes les 
accions, qui ha acudit a les accions i què efectes ha produït en la població. 
 

- També comenta que en 2016 només es va gastar una part del total de la partida 
pressupostària destinada a igualtat. 
 

Sobre l’informe d’avaluació, Dolores Martínez respon que a allò que es refereix David Prats es 
un informe d’impacte de gènere, no un informe d’avaluació. Si volem fer un informe d’impacte de 
gènere hauríem de sistematitzar la recollida d'evidències d'una manera molt més rigorosa i 
necessitaríem més recursos. 
 

Marisol Artigues respon que moltes accions que apareixen com no executades no estan fetes 
però sí planificades. També comenta que s'hauria de fer un pla d'acció conjunt entre igualtat i de 
violència de gènere i s'hauria de mesurar l'impacte de gènere de les accions executades. 
 

Miquel A. Noguera i Dolores Martínez coincideixen que en l'actualitat no es pot mesurar 
l'impacte de gènere de les accions executades anys arrere, però coincideixen també en què és 
molt important mesurar l’impacte de gènere. 
 

Dolores Martínez comenta que per a realitzar informes d'impacte de gènere hem d'organitzar el 
treball de forma diferent a com ho hem fet fins ara. 
 

Julia González respon que fins que no existisca la figura de tècnica d'igualtat en l'ajuntament, la 
implantació del Pla no funcionarà. També pensa que el Pla és molt ambiciós per a Pedreguer, 
però això pensa que és millor fer menys accions però que tinguen un major impacte. 
 

Sergi Ferrús respon que la idea era acabar el Pla, per això ho hem prorrogat, però es poden 
llevar les accions que es considere que no són rellevants. 
 

Finalment existeix quòrum sobre revisar les accions pendents per a analitzar la seua rellevància 
i el seu possible impacte en el municipi, ho comentarem en la pròxima reunió de comissió, pel 
que el punt tres de l'ordre del dia es tractarà en la següent reunió. 
 

Abans d’abordar el següent punt de l’orde del dia, Carolina Montesinos comenta el treball que 
fan des del Centre de salut. Ens va parlar de l’existència en el Centre de Salut d’un Protocol per 
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poder detectar i actuar contra la Violència de Gènere 
ens va explicar un poc la manera que tenen d’actuar 
violència de gènere. 

 

per ajudar a les dones que la pateixen, i 
els/es metges quan detecten un cas de 

 

Sobre això, Mia Ramondt incideix en la importància de parlar sobre el problema de la violència 
de gènere, ja que les denúncies no arriben a la policia. 
 

Francisco Morell afegeix que falten dues informes seus en l ’informe d’avaluació i respon, sobre 
el que ha dit Mia Ramondt, que per saber si les denuncies arriben o no a la policia s'hauria de fer 
una enquesta de victimització. A més, per a abordar el tema de la violència de gènere s'hauria 
de formar una comissió específica per això. 
 

Dolores Martínez afegeix que el que importa és sensibilitzar les dones per a que denuncien. 

Marisol Artigues proposa invitar a la comissió a la coordinadora d'igualtat dels centres educatius. 
 
David Prats planteja repensar els equips de treball de la comissió i obrir la comissió a la població 
i a les entitats socials del municipi. També recorda que hi ha que actualitzar el reglament intern i 
comenta que s'han fet accions en nom de la comissió que no han passat per l'aprovació de la 
comissió. Per últim comenta que hi ha moltes línies dins del feminisme i planteja parlar sobre 
totes les línies que hi ha i decidir què vol la comissió, sols una de elles o vàries. 
 

Sergi Ferrús respon que actualitzarà el reglament, que l'acció a la qual es refereix David no va 
passar per la comissió perquè fa molt de temps que la comissió no es reuneix i era una acció 
d'igualtat. Per últim diu que si tots/es estem d’acord s'obrirà la comissió a noves membres. 
 

 

4.  Presentació de la memòria del servei d’atenció jurídica i psicològica de Pedreguer 
 

Dolores Martínez presenta la memòria i comenta que serà una experiència pilot perquè serveis 
socials va a derivar a poques dones al servei. A més aquest servei tindrà una durada 
determinada perquè el seu finançament provenia d’una subvenció pública. 
 

Julia González respon que ella prefereix no començar accions que no tingan continuïtat, perquè 
el treball ha de tenir un seguiment i una continuïtat. 
 

Maria Rosario Fornés recorda que l’associació No+, proporciona assessorament juridic a les 
Dones que pateixen Violència de Gènere, els Dimecres per la vesprada durant tot l’any per una 
abogada en Verger. I va afegir que per a que l’existència d’aquest servei puga arribar al 
coneiximent de totes les dones que puguen necesitar ho, es podríen fer uns Cartells informant 
sobre aquest assessorament. 
 

Sergi Ferrús va afegir que l’associació té un conveni amb l’Ajuntament de Pedreguer. Mia 

Ramondt recorda que la campanya del 016 encara no s’ha realitzat en altres idiomes. 
 
Dolores Martínez comenta la importància que el pròxim Pla d'igualtat estiga estructurat des de la 
igualtat, la interculturalitat i la diversitat. 
 

 

5.  Calendari de les Comissions i seguiment 
 

Es presenta el calendari de les comissions i es realitza un canvi de la data de la propera 
comissió, del 28 al 29 de març. 
 

Sergi Ferrús informa sobre totes les activitat que hi ha programades per a la celebració del dia 



 ACTA 10a REUNIÓ COMISSIÓ Data : 28/02/2017 

 D’IGUALTAT DEL MUNICIPI DE Pàgina 4 de 4 
 PEDREGUER  

   

 

internacional de la dona treballadora. 
 

Marisol Artigues informa sobre unes jornades de prevenció de violència de gènere en les que 
pot col·laborar la comissió. 
 

Xavier Ortola informa que l'abril es realitzaran unes jornades sobre Joana Escorna. 
 

Per últim, Sergi Ferrús informa que han demanat el cicle de grau superior de especialització en 
perspectiva de gènere per a l’institut i presenta la Declaració de Pedreguer sobre la dona i la 
xiqueta en la ciència. 
 

 

No es tracta la proposta d’accions corresponents a cadascuna de les àrees de treball, del 
calendari d’accions del I Pla d’Igualtat, per tant queda pendent per a la propera reunió. 

 

6.  Precs i preguntes 

 

David Prat recorda l'actualització del reglament intern i els aspectes organitzatius. 
 

Quedem en enviar propostes i aportacions per correu electrònic sobre això. 
 
 
 
 

Propera reunió Comissió: 
 
 

La propera reunió de la Comissió es celebrarà el dimecres 29 de març a les 19:00 de la 
vesprada. 

 

No havent més assumptes que tractar, la Presidència dóna per finalitzada la sessió, sent les 
20.45 hores, de tot el que, com a Secretària, done fe." 
 
 
 
 
 
 

 

Vº Bª LA SECRETÀRIA DE LA COMISSIÓ 

LA PRESIDÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sergi Ferrús Peris Irene López Redondo  
Alcalde Técnica UNED Dènia 
Regidor Igualtat Pedreguer. Secretària Comissió Igualtat Pedreguer. 


