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Comissió d'Igualtat de Pedreguer 

 
Assisteixen: 
 

Sr. Sergi Ferrús Peris (Alcalde de Pedreguer. Regidor Hisenda, Igualtat, Esports, Urbanisme, Personal, 

Interior i substitut de Sr. Miquel Àngel Noguera Artigues) 

Sr. 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) 

Sra. Mia Ramondt  (Portaveu de l’Associació dones àrabs de Pedreguer. Representant de la mesquita de 

Pedreguer) 

Sra. Silvia Fornés Ferrer (Portaveu de l’Associació Femme Força i substituta de Sr. Pere Antoni 

Arbona Mezquida) 

Sra. Júlia González Maillo (Portaveu de la Xarxa de dones de la Marina Alta) 

Sr. Francisco Morell Chofre  (Representant Policia Local) 

Sra. Maria Rosario Fornés Cabrera  (Representant Associació No+) 

Sra. Rosa Mª Pons (Representant Secretària Ajuntament de Pedreguer)  

Sra. Safne Khalid (Substituta de D. Hicham Brahimi, representant de la Mesquita de Pedreguer)  

Sra. Carolina Montesinos (Coordinadora del Centre de Salut) 

Sra. Maria Josefa Miralles Gilabert (Personal Casa de la Cultura) 

Sr. Vicent Bo García (Coordinador d’Igualtat Col·legi Públic Comarcal L’Alfàs) 

Sra. Míriam Esparza García (Coordinadora d’Igualtat de l’Institut de Pedreguer) 

Sra. Covadonga (Coordinadora d’Igualtat Col·legi Públic El Trinquet) 

 

 

Sra. Mª Dolores Martínez.(Tècnica Igualtat del Centre de la UNED de Dénia) 

Sra. Irene López Redondo (en qualitat de Secretària de la Comissió) 

 

  

A Pedreguer, sent les 19.00 hores del dia trenta de maig 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 
es citen al principi.  

 

Excusen la seua falta d’assistència 

Sra. Noèlia Miralles Gilabert (3a tinença d’alcaldia. Regidories: Turisme, Joventut) 

Sra. Ana Martínez Martos (Directora de la Fundació Nª Sra. Del Carmen de Pedreguer) 

Sra. Marisol Artigues Crespo (Psicòloga CEIP i IES Pedreguer) 

Sr. Juan Rodríguez Losas (Representant Guàrdia Civil) 

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

Municipal / Membre del Consell Escolar Municipal) 

Sr. José Antonio Pozo Fernández (Representant Guàrdia Civil) 

Sr. Jordi Andrés (Representat ACEP) 
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Oberta la sessió per la Presidència, es passa a l’aprovació de l’acta de la 3a reunió de la 
Comissió d’Igualtat de l’any 2017, que es va dur a terme el dia 04/05/2017. Per tant comencem a 
tractar els punts inclosos en l'Orde del dia: 

 

1. Aprovació, si és procedent, de l’acta anterior 

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

 

 

2. Presentació i benvinguda de les coordinadores d'igualtat del Col·legi El Trinquet i de 
l’Institut. 

Sergi Ferrús presenta a Míriam Esparza García, coordinadora d’igualtat de l’Institut de 
Pedreguer. Míriam explica la seua feina com a coordinadora d’igualtat, actualment està formant-
se per a elaborar el pla d’igualtat i convivència del col·legi, però indica que abans de l'existència 
d'aquesta figura ja intentaven fomentar la igualtat en l'institut realitzant, per exemple, activitats 
pel dia contra la violència de gènere o pel dia de la dona treballadora. 

També explica que durant el pròxim curs escolar no serà ella qui duga a terme les tasques de 
coordinació en matèria d'igualtat de l'institut, però s'encarregarà de transmetre tota la informació 
que arreplegue durant aquest temps abans de deixar el càrrec. 

Dolores Martínez proposa realitzar una reunió amb totes les persones que duguen a terme 
aquesta tasca abans que comencen el nou curs, per a coordinar conjuntament la programació 
del curs escolar 2017/2018 en matèria de promoció de la igualtat i coeducació. 

Covadonga, la coordinadora del Col·legi El Trinquet, acudeix més tard. 

 

 

3. Actualització del Reglament Intern. 

Es procedeix a votar les esmenes en les quals no existeix consens, després d'intercanviar les 
diferents aportacions sobre l'actualització del reglament. 

- Article 7. S'arriba a l'acord que tres (3) membres de la comissió puguem convocar una 
comissió, sempre que aqueixa convocatòria siga aprovada per un mínim d'una quarta part 
de la comissió i que confirmen l'assistència igualment un mínim d'una quarta part dels/es 
membres de la comissió. 

- Article 12. Existeix quòrum per canviar el mínim d'assistents a cada comissió de la meitat 
dels seus membres a la quarta part dels seus membres.  Al mateix temps s'estableix que 
el quòrum mínim serà sempre la quarta part dels/es membres de la comissió, i la 
possibilitat d'incloure nous punts de l'ordre del dia per part dels/es membres de la 
comissió. 
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4. Priorització d’accions corresponents a la proposta de priorització d’accions de 
l'àrea de treball. 

 
4.1.2. “Realitzar un estudi sobre com es gestiona el problema de l’accessibilitat de les dones 

amb càrregues familiars”. Sobre aquesta acció, Irene diu que es poden utilitzar les 
dades que Eva, la treballadora social de la dependència de Pedreguer, està pendent 
de lliurar-li, ja que aquesta persona porta un seguiment de totes les persones 
cuidadores de Pedreguer. Per a fer un informe, Dolores Martínez proposa modificar el 
llenguatge de l'acció, ja que "càrregues familiars" té una connotació negativa, per la 
qual cosa el terme "responsabilitat familiar" seria més correcte. També incideix en la 
necessitat d'establir un període per a dar una data de lliurament de l'informe. Irene 
s'encarrega d'aconseguir les dades sobre el període del 2016 i s'estableix octubre com 
a data de lliurament. 
 

4.1.3. “Analitzar les necessitats específiques de les dones ocupades per a planificar o 
incentivar cursos d’acord amb els seus interessos” El portaveu de l’equip de treball 
d'aquesta àrea, David Prats, proposa llevar aquesta acció, ja que tal com es planteja 
no la veuen una proposta feminista, ja que eixos “interessos” podrien perpetuar rols 
patriarcals. No obstant això, a María Josefa Miralles li sembla una bona idea, ja que 
considera que aqueixos "interessos" es refereixen a les necessitats específiques de 
les dones treballadores, ja que solen disposar de poc temps lliure i moltes vegades els 
horaris de les diferents activitats que es fan al poble no coincideixen amb el temps 
lliure d'aquestes dones. Com no existeix quòrum, Irene proposa que, si finalment es fa 
l'enquesta de la qual van parlar en l'última comissió, es pot aprofitar per a conèixer 
aquestes necessitats. 

 
4.1.5. “Donar a conèixer entre les persones treballadores del municipi la regulació de 

llicències de maternitat i paternitat, excedències per a l’atenció de familiars, etc.” 
Dolores Martínez proposa realitzar una campanya d'informació i sensibilització online 
sense necessitat de pressupost, basada en la legislació nacional, és a dir, difondre 
una informació unificada en matèria de conciliació, tractant tots els tipus de permisos a 
partir de la diversitat familiar. David Prats recorda la necessitat d'especificar que 
aquests permisos moltes vegades canvien segons conveni i de tractar tant els 
permisos retribuïts com els no retribuïts. S'estableix octubre com data límit per a la 
campanya. 
 

4.1.9. “Impulsar la realització d’una reflexió estratègica en el sector agrícola.” David Prats 
afirma que aquesta acció es podrà computar com executada quan s'acabe el pla agrari 
que estan realitzant en l'actualitat. 
 

4.2.2. “Comunicar en centres educatius els itineraris formatius i àmbits laborals orientats cap 
a ocupacions tècniques de sectors punta amb  contingut tecnològic”. Dolores Martínez 
afirma que aquesta acció es podria treballar des de l'institut durant el pròxim curs 
escolar. A Míriam Esparza li sembla molt bona idea, es treballarà en la reunió sobre el 
pròxim curs escolar. 
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4.2.3. “Organitzar visites guiades dirigides a les estudiants a empreses del sector secundari 
de l’entorn.” David Prats i Míriam Esparza consideren que aquesta acció es pot 
considerar com no executable, perquè afirmen que aquestes visites són exactament 
iguals per a xics que per a xiques, existeix quòrum sobre considerar aquesta acció no 
executable. 
 

4.3.4. “Realitzar activitats orientades a la sensibilització de l’empresariat sobre les bones 
pràctiques existents en matèria de contractació de dones en sectors industrials 
tradicionals.” David Prats proposa realitzar un llistat de bones pràctiques en matèria de 
promoció de la igualtat per a totes les empreses del municipi. Dolores Martínez pensa 
que primer caldria conèixer el teixit empresarial del municipi, ja que els llistats de 
bones pràctiques poden ser molt dispars, depenent del tipus d'empresa i del sector de 
l’empresa. Irene s'encarregarà de conèixer el teixit empresarial de Pedreguer. 

 
 
 
5. Estat de les propostes de priorització de la resta d'àrees. 
 
No hi ha més propostes de priorització. 
 
 
 
6. Situació de dones en risc d'exclusió social de Pedreguer. 
 
Després de recaptar totes les dades possibles sobre dones en risc d'exclusió social tenim les 
següents evidències: 
 
Creu Roja (abril 2017):  
- Programa APEV (repartiment de lot d'aliments mensual) 14 homes i 13 dones. 
- Programa de teleassistència domiciliària TAD, 6 homes i 15 dones. 
 
Càrites (2016): 
- Repartiment d'aliments, 80 famílies, de les quals 33 estan encapçalades per dones i 47 per 
homes. 
 
Irene s'encarregarà de preguntar què significa "encapçalada per" a Càrites. 
 
 
7. Precs i preguntes. 
 
Sergi Ferrús fa un resumen sobre totes les propostes d'acció que han anat manant els i les 
membres de la comissió. Després les manarà a tots/es els/es membres. 
 
Mia Ramondt proposa canviar els símbols dels banys de l'ajuntament, perquè siguen mixts. 
També torna a denunciar la precària situació per la qual està passant el centre d'acolliment, per 
la qual cosa proposa posar-ho com a punt del dia de la pròxima comissió per a analitzar si es pot 
fer alguna cosa per a millorar la situació del centre des de la comissió. 
 
Sergi Ferrús respon que no té sentit perquè depèn de Conselleria. 
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Propera reunió Comissió: 
 

La pròxima reunió de la Comissió se celebrarà el dimarts 27 de juny 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                                                                           Tècnica UNED Dènia 
Regidor Igualtat Pedreguer.                                           Secretària Comissió Igualtat Pedreguer. 

 


