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Comissió 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) 

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 Angel Noguera Artigues (Tècnic Esports) 

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

Sr. Francisco Morell Chofre  (Representant Policia Local) 

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

Sra Maria Rosario Fornés Cabrera  (Representant Associació No+) 

Sra Rosa Mª Pons (Representant Secretaria 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 Arantxa Pons (Substituta de Dª. Ana Martínez Martos, directora de la Fundació Nª Sra. Del Carmen 

de Pedreguer)  

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

 

 

  

 

 

Sra Irene López Redondo (en qualitat de Secretària de la Comissió i substituta de Sra Mª Dolores 

Martínez Tècnica Igualtat del Centre de la UNED de Dénia) 

  
  

A Pedreguer, sent les 19:00 hores del dia vint-i-nou de març 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 

Sr. 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) 

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 Guardia 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 10 reunió de la 
Comissió d’Igualtat, que es va dur a terme el dia 28/02/2017. Per tant comencem a tractar els 
punts inclosos en l'Orde del dia: 

 

 Aprovació, si procedeix, de l’acta anterior 

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

 

 

  Priorització d’accions corresponents a cadascuna de les àrees de treball, del 
calendari d’accions del I Pla d’Igualtat. 

Abans de prioritzar les accions, Marisol Artigues pregunta si la Comissió aprova el cartell del la I 
Jornada socioeducativa per a posar el símbol de la Comissió en el cartell. La Comissió aprova el 
cartell. Es passa a la priorització d’accions. 

-Irene informa que l’acció 2.4.2 la qual diu “Formació i assistència tècnica per a la integrac ió de 
la perspectiva de gènere a les empreses subcontractades i entitats que treballen en el municipi 
en els àmbits cultural i esportiu” és no executable perquè les subcontractacions que es fan des 
d'aquesta àrea són molt esporàdiques i específiques, per la qual cosa no es consideren 
significatives. Per un altre costat l’acció 5.3.5 la qual diu “Incorporar les necessitats de les dones 
soles amb responsabilitats familiars en el disseny de programes en contra de l'exclusió social” 
també es considera no executable perquè actualment no es duu a terme cap programa contra 
l'exclusió social des de serveis socials. 

Sobre això Marisol Artigues i Júlia González aclareixen que la manca de programes d'aquest 
tipus no implica que no existisca la necessitat de la seua creació i engegada. Irene s'encarregarà 
de cercar dades en diferents entitats municipals per a analitzar la situació de dones en risc 
d'exclusió social. Marisol Artigues remarca la importància de la variable de l'edat per a la 
recollida de dades. 

-Mia Ramondt dóna una llista de propostes d'accions a Irene perquè s'analitzen detingudament.  

- Júlia González parla sobre les acciones 1.2.1, 2.1.6, 2.2.1 i 2.4.5 i pregunta si els clubs 
esportius fan alguna cosa per la igualtat. 

- Sobre això Miquel A. Noguera respon que totes aqueixes accions estan realitzades i aclareix 
que va crear un sistema de punts que inclou diferents variables de gènere per a la concessió 
d'ajudes econòmiques a diferents entitats esportives que pocs municipis disposen. Pel que 
finalment les entitats que realitzen accions igualitàries disposen de més pressupost que les que 
no realitzen gens per la igualtat. Afegeix que el problema radica que no s'arriba a la fibra 
sensible de la societat, perquè es fan xarrades i jornades però no acudeix ningú. 

- Júlia González proposa anar directament als clubs esportius per a explicar la importància del 
foment de la igualtat en l'esport. 

- Miquel A. Noguera vol aclarir el fet  abans de seguir avançant: la majoria d’accions en esport i 
cultura que són més visibles i més realitzables, pràcticament estan totes festes. Les que 
realment tenen més càrrega i són més específics, estan quasi totes per fer, es a dir, totes 
aquelles en matèria laboral i les de caràcter social, en les que s’ha de intervindre des de 
CREAMA, empreses i Serveis Socials. Per un altre costat: cal dedicar temps a les accions 
d’urbanisme?. Per últim, cal buscar aquelles accions efectives i amb una demostrada 
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repercussió per al poble.   

- Marisol Artigues afegeix que des de la subcomissió d'educació i societat consideren que han 
aconseguit cobrir diferents necessitats a través de diferents accions, però consideren que han de 
seguir treballant a través de les següents línies: creació de llocs de diàleg, prevenció de 
situacions d'assetjament i de violència de gènere, noves masculinitats i ampliació de la formació 
en perspectiva de gènere des de diferents línies de pensament; pel que aquestes accions 
requereixen d'un pressupost. 

- Mia Ramondt proposa que la comissió siga un espai de diàleg en el qual puguem intercanviar 
la nostra experiència i aprendre uns/as d'altres/as. 

 

 

 Precs i preguntes 

 
Sergi Ferrús recorda que tenim per fer l'actualització del reglament intern i que David Prats ha 
manat les seues aportacions. Irene s'encarregarà de manar el document de David Prats a tota la 
comissió i posarem un termini per a enviar propostes sobre el reglament intern. També informa 
que ha posat a Irene com a administrativa de la pàgina de Facebook de la Comissió. 
 
Silvia Fornés proposa publicar en la pàgina de Facebook de la Comissió només les activitats que 
es fan des de la Comissió. S'arriba a quòrum sobre això i s'estableix que si hi ha alguna notícia 
important que algun/a membre de la comissió considere que s'ha de publicar, la manarà a tota la 
comissió i si ningú s'oposa es publicarà en la pàgina del Facebook. 
 
Queda pendent convidar a el/a coordinador/a de igualtat dels centres educatius a la comissió. 
 
Queda pendent l'itinerari respecte a casos de Violència de gènere. 
 
 
 
 
 
 
 
Propera reunió Comissió: 
 

La propera reunió de la Comissió es celebrarà el dimecres 26 d'abril a les 19:00 de la vesprada. 

 

No havent més assumptes que tractar, la Presidència dóna per finalitzada la sessió, sent les 
21:00 hores, de tot el que, com a Secretària, done fe." 
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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. 

 


