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Comissió d'Igualtat de Pedreguer 

 
Assisteixen: 
 

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

Interior) 

Sra. 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 Municpal / Membre de la Junta Local de Protecció Civil) 

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) 

Sr. Miquel Àngel Noguera Artigues (Tècnic Esports) 

D. Xavier Ortola Riera (Tècnic Cultura i subtitut de Sra. Maria Josefa Miralles Gilabert) 

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)  

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

D. Jose Miguel Tébar García (Coordinador d’Igualtat de l’Institut de Pedreguer) 

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

Sra. Oumayma Znibar (Substituta de Sra. Mia Ramondt) 

 

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 vint-i-set de juny 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 

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) 

Sra. Carolina Montesinos (Coordinadora del Centre de Salut) 
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Oberta la sessió per la Presidència, es passa a l’aprovació de l’acta de la 4a reunió de la 
Comissió d’Igualtat de l’any 2017, que es va dur a terme el dia 30 de maig de 2017. Per tant 
comencem a tractar els punts inclosos en l'Orde del dia: 

 

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

Abans d’aprovar l’acta anterior, Sergi Ferrús presenta a José Miguel Tébar, el nou coordinador 
d’igualtat de l’Institut. S’aprova l’acta anterior i es passa al següent punt de l'ordre del dia.  

 

2. Presentació dels informes de la policia local. 

Francisco Morell presenta dos informes realitzats amb perspectiva de gènere. El primer tracta les 
dades sobre víctimes de violència de gènere de l'any 2016. El segon és un xicotet estudi sobre el 
compliment de la igualtat d'oportunitats dins del mateix cos de policia local, tant en l'àmbit intern 
com a extern. 

Dolores Martínez felicita a Francisco Morell pel treball realitzat i remarca la importància de què 
futures accions han d'estar encaminades a dotar a les dependències de la policia de les 
instal·lacions necessàries per a complir amb la llei de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere i amb la LOEIMH. 

En general, totes les persones assistents agraeixen el treball de Francisco Morell. Mia Ramondt 
proposa tractar els informes en la següent comissió de forma més detallada. 

Francisco Morell diu que per a tractar aquest tema caldria fer dues comissions a l'any només per 
a valorar aquests informes. 

 

3. Valoració de les diferents propostes d'acció. 

Sergi Ferrús exposa la valoració que s'ha realitzat des de la regidoria d'igualtat sobre les 
propostes d'acció que han presentat les i els membres de la comissió; sobre aquesta valoració hi 
ha tres factors que influeixen: d'una banda és que la comissió té un caràcter informatiu i no 
vinculant; per l'altre, que aqueixes propostes haurien d'haver-se lliurat abans de tancar el 
pressupost de 2017, ja que en l'actualitat està compromés tot el pressupost per a enguany, i per 
últim, que les accions plantejades han de complir els objectius establerts en el pla d'igualtat. Per 
aquestes raons, petites accions es poden dur a terme a través de la coordinació amb altres 
regidories, però no les que requerisquen molt pressupost.  

- Projecte de formació de traductors: aquest projecte es podria haver presentat a diputació, 
a més, per a dur a terme aquest tipus de projecte s'ha de detectar una necessitat social i 
des de la policia local i la resta d'agents socials que tracten amb víctimes de violència de 
gènere no se'ns ha notificat que existisca en l'actualitat aqueixa necessitat. Si existeix la 
necessitat es pot plantejar per a realitzar-ho en 2018. 

- Projecte de formació dels/les membres de la Comissió: sobre aquesta formació solament 
està el projecte de formació de la UNED, ja que no hi ha propostes concretes en l'altre 
projecte presentat. Sobre el projecte presentat per Mia Ramondot, Irene s'encarrega de 
posar-se en contacte amb el Centre Dona de Dénia per a saber si poden dur a terme 
aquest projecte. 

- Formació d'una comissió de seguiment de casos de violència de gènere: aquest tipus de 
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comissions han d'estar formades pels agents socials que tenen tracte directe o indirecte 
amb els casos de la violència de gènere, per la qual cosa el seu impuls i creació ha d'estar 
liderada per la regidoria de Benestar Social i d'Igualtat. 

- Projecte “Laila”: la subcomissió d'educació no arriba a un acord sobre aquest projecte, per 
la qual cosa es proposa incloure un punt del dia en la següent comissió per a debatre la 
realització d'aquest projecte. Sobre açò Francisco Morell proposa informar a la comissió 
sobre la cultura de les dones musulmanes. Dolores Martínez afirma que es tracta d'un 
tema complicat, ja que s'ajunten dues variables importants, interculturalitat i igualtat, per la 
qual cosa li sembla interessant el que proposa Francisco Morell i pregunta a Oumayma 
Znibar si ella s'animaria a parlar-nos sobre la seua cultura i costums, Oumayma Znibar 
està disposada a informar a la comissió. Miquel Àngel Noguera proposa realitzar una 
sessió específica sobre aquest tema en la qual dues persones formades que tinguen 
diferents postures, exposen els arguments que sostenen la seua postura. 

- Classes extraescolars d'àrab: aquest tipus de classes són competència de l'AMPA, no de 
l'ajuntament. 

- Xarrada d'Esther Roca: aquesta acció es pot dur a terme a través de la coordinació amb 
altres regidories, faltaria presentar la justificació de l'activitat, els seus objectius, el públic 
al que va dirigit, els seus continguts, la data i l'hora de la xarrada i un pressupost detallat 
sobre aquesta acció. 

- Curs de formació per a clubs esportius: Miquel A. Noguera informa que des de la direcció 
general d'esports s'ha elaborat un nou decret que obliga al fet que les associacions 
esportives realitzen accions per al foment de la igualtat, a través del foment de l'esport 
femení i de la presència equilibrada entre dones i homes en els clubs esportius. Per tant, 
és un bon moment per a realitzar una formació perquè duguen a terme aquesta 
normativa. 

- Col·lecció de llibres sobre dones importants: no és competència de la regidoria d'igualtat, 
caldria parlar amb la d'educació. Mª Rosario Fornés informa que la finalitat d'aquesta 
acció és fomentar la coeducació i la igualtat en l'institut. Mª Rosario Fornés es coordinarà 
amb Jose Tébar per a dur a terme l'acció. Dolores Martínez informa que l'AMPA també 
pot col·laborar en aquesta acció. 

- Beca premi d’investigació sobre dones importants de Pedreguer: Sergi Ferrús informa que 
s'estan elaborant les bases per a publicar-les al novembre, per a poder presentar el treball 
guanyador al març. Falta saber quina serà la dotació econòmica del premi. 

David Prats pregunta si poden veure el pressupost d'igualtat del 2017, perquè a la fi del mes 
de juny ja està gastat tot el pressupost. Sergi Ferrús aclareix que no s'ha gastat encara, que 
està compromés, i que ho manarà a totes les persones de la comissió perquè ho vegen 
detalladament. David Prats proposa augmentar el pressupost per a 2018. 

Dolores Martínez pregunta si totes les persones estan d'acord que la campanya d'informació 
sobre permisos de maternitat i paternitat siga online i totes les persones responen que sí. Els 
punts de l'ordre del dia que falten per tractar es passen a la següent comissió per falta de 
temps.  
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4. Precs i preguntes. 
 
Silvia Fornés informa que l'associació Femme Força necessita voluntaris/es per a la campanya 
contra les agressions sexistes que porten a terme durant la setmana de festes de juliol. El 
dimecres 28 de juny se celebrarà una reunió explicativa a les 20.00 hores a la Casa de la Cultura 
de Pedreguer. 
 
 
Pròxima reunió Comissió: 
 

La pròxima reunió de la Comissió se celebrarà el dimarts 26 de setembre 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. 

 


