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Comissió Igualtat de Pedreguer 
 
Assisteixen: 
 

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

Dª. Silvia Fornés Ferrer (Portaveu de l’Associació Femme Força) 

D. Miquel Angel Noguera Artigues (Tècnic Esports) 

D.  Xavier Ortola Riera (Tècnic Cultura) 

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

D. Francisco Morell Chofre  (Representant Policia Local) 

D. Juan Rodriguez Losas (Representant Guardia Civil) 

Dª Maria Rosario Fornés Cabrera  (Representant Associació No+) 

 

 

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

Dª Sonia Rubio Romaguera (en qualitat de Secretària de la Comissió) 

  

  

A Pedreguer, sent les 18:00 hores del dia 31 de Maig dos mil setze, en la sala de Plenaris de 
l'Ajuntament de Pedreguer, sense 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. Sergi Ferrús Peris (Alcalde de Pedreguer. Regidor Hisenda, Igualtat, Esports, Urbanisme, Personal, 

Interior) 

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) 

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

D. Hicham Brahimi (Representant de la Mesquita de Pedreguer) 

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

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

Municipal / Membre del Consell Escolar Municipal) 

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 Rosa Mª Pons (Secretaria Ajuntament de Pedreguer)  

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

Pedreguer) 

D. Jose Antonio Pozo Fernandez (Representant Guardia Civil) 

 

 

Oberta la sessió per la Presidència, es passa a l’aprovació de l’acta de la 8ª reunió de la 
Comissió d’Igualtat, que es va dur a terme el dia 31/05/2016.Per tant comencem a tractar els 
punts inclosos en l'Orde del dia: 

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior 

S’aprova l’acta i es passa al seguent punt del dia. 
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2.  Proposta d’accions corresponents a cadascuna de les àrees de treball, del 
calendari d’accions del I Pla d’Igualtat. 

Abans d’abordar les accions de les àrees de treball, Dolores Martínez respon als precs i 
preguntes que es varen realitzar en la setena reunió de la Comissió d’Igualtat : 

-Informa que es faran copies tant digitals com en paper de tot el que realitze la comissió. També 
informa que s’han aconseguit un 85% de les accions proposades. Fa referencia a l’acció 1.5.4 
sobre mesures en el plecs de condicions per a la contractació d’empreses amb sensibilitat 
igualitària per part de l’ajuntament ,aquest tema ho tractarà amb el secretari de l’Ajuntament. 

-Sobre el power del curset que van realitzar, s’informa que ho tenen disponible a l’aula virtual i si 
no es així que informen en la pròxima reunió per demanar-ho a secretaria de la UNED. 

-Sobre  el protocol d’agressions amb menors s’informa que la comissió no pot abastir aquesta 
mesura. Tampoc es pot realitzar per part de la comissió un grup que tracte els casos de 
violència de gènere, ja que ja hi ha agents socials i policials que tracten aquests temes. 

Ajuntament 

Repassem les accions realitzades amb Noelia Miralles com que no esta Sergi Ferrús no es 
tracten més assumptes menys el que fa referencia al punt 1.5.4 sobre els noms de les dones per 
a futurs carrers o centres del municipi. 

 

Cultura i Esports 

Després de l’aportació de les fitxes de les accions de la setena reunió, Miguel Angel Noguera 
comenta l’acció sobre l’activitat del 2 de juny del Rally fotogràfic, ja que conte un premi per a 
visibilitzar la dona en l’esport. Informa que aportarà les bases i la foto del concurs per a poder 
realitzar la fitxa pertinent que correspon a l’acció 2.4.4. 

 

Xavier Ortola informa que realitzarà la fitxa corresponent a l’objectiu  2.3. Acció: 2.3.2. . Elaborar 
un llistat de dones del municipi expertes en els àmbits de la cultura i l’esport. Activitat: 
Homenatge a l’equip de bàsquet femení dels anys 60.  

Sonia Rubio informa que enviarà per correu electrònic la fitxa d’activitats  a tota la comissió per a 
què ho puguen emplenar. 

 

Educació 

Solament hi ha dues membres d’aquesta àrea, informen que no s’han pogut reunir així que 
queda pendent el tractament d’aquesta àrea. 

Julia González informa que no s’han pogut reunir amb el director de l’IES per a tindre més dades 
sobre assetjament i violència de gènere, comenta que és possible que hi haja casos de violència 
de gènere en l’IES però que no ho pot confirmar. 

S’informa a la comissió sobre la diferencia en el tractament i significat de la violència de gènere i 
els casos de bulling o assetjament. La comissió comenta que l’accés a la informació sobre 
aquestes situacions és costos, ja que la competència en aquest cas parteix del consell escolar i 
cap membre de la comissió té accés. 

Dolores Martínez comenta que parlarà en el regidor d’Educació Blay per a vore si tenen 
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constància d’aquests possibles casos i com ho tracten en el Consell Escolar. No solament per 
l’obtenció de dades sinó per crear una línia comunicativa per a l’abordament d’aquests casos. 

 

Francisco Morell no té coneixement sobre si hi ha casos de violència de gènere en els instituts, 
ja que si no es denuncia, no pot haver intervenció per part del cos policial. 

 

Treball 

Des d’aquesta àrea Noelia Miralles ens informa que no s’han pogut reunir. 

Comunica que sí que té constància que els comerciants estan informats sobre el que es treballa 
a la comissió però que encara no han tingut resposta de si volen participar o formar part. 

 

Inclusió social 

És fa referencia a la campanya sobre Violència de gènere que es realitza al municipi i que 
estarà present al torneig que se celebra en Pedreguer. 

Julia comenta que es podrien realitzar accions també amb la comissió de festes per a què 
puguen unir-se les temàtiques igualitàries a la festa del municipi. També comenta quin es el 
criteri per a donar els premis d’honor per si es tracta amb perspectiva de gènere. Vol informació 
sobre la composició del jurat. 

Dolores Martínez proposa a Silvia Fornes que les festes aposten “Per una festa sense violència 
masclista”. 

Julia informa que per a les festes es van a realitzar accions com per exemple posar el nom de 
les dones assassinades als plats o d’altres idees. També proposa fer tovallons amb aquesta 
temàtica. 

Silvia Fornes informa que ja s’han realitzat els llibrets de festes i que no es pot aportar aquesta 
idea i que sí han estat treballant per fer alguna acció o manifest contra violència o assetjament. 

Julia voldria formar part d’aquest grup de treball per aportar idees. 

 

 

Urbanisme i medi ambient 

Tota la Comissió és responsable de dur a terme aquesta àrea d’acció, però en aquesta reunió al 
no estar Sergi Ferrús no es tracta l’assumpte dels noms de les dones, s’acorda realitzar-ho en la 
pròxima reunió. 

 

3.  Assumptes de tràmits sobre el I Pla d’Igualtat 

D’Aquest punt solament s’informa per part de Dolores Martínez que el tema de la interculturalitat 
es tractarà en el pròxim pla del municipi. 

 

No es tracta  l’assignació d’àrees en les quals treballaran Juan Rodríguez Losas i D. Jose 
Antonio Pozo Fernández, per tant queda pendent per a la pròxima reunió. També queden 
pendents aquestes accions: 
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Cultura i Esports 

- Després de l’enviament de  les cartes a les entitats esportives locals, revisió del llenguatge 
sexista. 

Educació 

-Explicar la gestió sobre la  reunió amb les direccions dels centres educatius de Pedreguer 

- Millora de l’esborrany de l’enquesta 

Treball 

- Pendent la realització del llistat d’empreses del municipi. 

Inclusió social 

- Coordinació amb els agents implicats en matèria de violència de gènere. 

-Propostes sobre l’àrea de salut 

Urbanisme i medi ambient 

- Després de tindre els resultats de l’enquesta, queda pendent l’elaboració per a l’activitat 
relacionada amb la investigació de les dones rellevants del municipi. 

 

 
5 -Precs i preguntes 

 

Xavier Ortola aporta la idea de tractar la integració i la igualtat des de la cultura i l’esport, ja  que 
és un bon espai que fomenta valors de transformació. Comenta que es poden enviar informació 
a tots els sectors poblacionals des d’aquesta àrea, ja que hi ha certs grups on no arriba tota la 
informació de les activitats que es realitzen des de la comissió d’Igualtat. 

Dolores Martínez informa a la comissió que es realitzarà un esborrany i posterior disseny sobre 
el protocol de violència de gènere per poder-ho treballar en la comissió. 

Miguel Angel Noguera comenta sobre l’avaluació de les activitats realitzades en el la comissió 
que no es haurien fer cada any, sinó que el seu impacte s’hauria de valorar d’altra forma i en 
menys temps. 

Rosario Fornés d’acord amb el que diu Miguel Angel i per visibilitzar el treball de la comissió 
proposa que es faça referencia en el llibret de festes, ja que d’aquesta forma arriba a tota la 
població. 

Noelia informa que ja s’ha realitzat el llibret i no es pot realitzar aquesta mesura però proposarà 
un full o tríptic. 

S’acorda aportar més idees per visibilitzar la tasca de la comissió. 

 
 
 
 
 
 
 
Propera reunió Comissió: 
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La propera reunió de la Comissió es celebrarà el dimarts 28 de Juny a les 19:00 de la vesprada. 

 

No havent més assumptes que tractar, la Presidència dóna per finalitzada la sessió, sent les 
20.15 hores, de tot el que, com a Secretària, done fe." 
 
 
 
 
 
Vº Bª                                                                               LA SECRETARIA DE LA COMISSIÓ 
LA PRESIDENCIA 
 
 
 
 
Sergi Ferrús Peris                                                          Sonia Rubio Romaguera 
 

 


