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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) 

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

Pedreguer) 

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

D. Miquel Angel Noguera Artigues (Tècnic Esports) 

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

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

Dª Maria Rosario Fornés Cabrera  (Representant Associació No+) 

D. Albert Noguera Ballester 

 

 

 

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 4 d’Octubre de 2016, 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. 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. Hicham Brahimi (Representant de la Mesquita 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)  

D. Jose Antonio Pozo Fernandez (Representant Guardia Civil) 

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

D.  Xavier Ortola Riera (Tècnic Cultura) 

D. Francisco Morell Chofre  (Representant Policia Local) 

D. Juan Rodriguez Losas (Representant Guardia Civil) 

D. Jordi Andres 

 

 

 

 

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

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

 

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

Ajuntament 

Sergi Ferrús ens informa que està pendent de les clàusules d’igualtat respecte a la contractació 
d’empreses per part de l’Ajuntament. 

Dolores Martínez indica que s’han de regir per la llei de transparència i també han d’adoptar 
mesures de la llei d’igualtat. Afegeix que per part de l’ajuntament s’ha de fer una acció 
responsable amb una campanya de conscienciació a les empreses privades per a què tinguen 
sensibilitat respecte a la igualtat. 

En referència a les evidències de l’acció 1.2.1. la qual correspon a  “Prioritzar la contractació 
d’empreses que tinguen una presència equilibrada de dones i homes i/o compten amb un 
compromís de gestió interna en matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes” s’informa 
que es realitzarà un edicte que contemple mesures respecte a aquesta acció. 

Pel que fa al punt 1.5.4 sobre els noms de les dones per a futurs carrers o centres del municipi, 
s’informa que del llistat de noms la comissió serà l’encarregada de la tria amb unes normes 
adequades. 

Miguel Angel Noguera proposa millorar el llistat mitjançant una beca per a poder tindre més 
informació relativa a les dones de la població, també proposa un debat fructífer per a la elecció,  
ja que la comissió realitzarà aquesta tasca,  ja que hi ha moltes dones que han fer tasques en la 
Pedreguer i no han eixit al llistat. 

Julia Gonzalez, no es veu mereixedora d’un carrer a la població, i declina el seu nom. Valora 
que la dona important a la qual donaria un carrer és a la comare. Comunica a la comissió que té 
contacte amb un historiador i que li va proporcionar informació sobre una mestra en temps de la 
república. 

Dolores Martínez proposa que amb la beca/investigació es poden realitzar posteriorment 
activitats a les escoles, IES amb la finalitat de visibilitzar les tasques de la dona en la població. I 
confirma que serà la comissió l’encarregada d’aprovar el nom del carrer. 

Dolores Artigues reafirma les opcions d’altres dones com la fotògrafa,  i que falta informació a la 
comissió per a la tria. Esta d’acord que s’ha de tindre els criteris clars. 

 

Sergi Ferrús informa a la comissió que el parc de l’institut encara no té nom. Indica que sobre 
Ofelia Ramis pot haver-hi més informació igual que  de Rosita Marco, però que els criteris han 
d’estar clars per a l’elecció. 

Julia Gonzalez diu  que té una carta d’ Ofèlia Ramis amb un discurs crític envers algunes 
polítiques igualitàries i que ella proposaria també a l’enterradora per al carrer. 

Dolores Martínez indica que el criteri últim de l’elecció el té la Comissió d’Igualtat. Del resultat de 
la investigació/beca s’ha de dotar del valor cultural i social de l’aportació per part de la 
investigada per fer un treball posterior a nivell educatiu. 

La comissió en aquest punt arriba a quòrum , de les propostes presentades no es pot valorar 
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posar un nom, per tant s’han d’obrir altres vies. 

Julia Gonzalez proposa una beca cada any per a visibilitzar les tasques de les dones i poder-ho 
presentar al mes de març. 

Miguel A. Noguera indica que hi ha una dona que aporta diners per a fer un llavador, que 
aquesta podria ser altra candidata. També informa que Maria Lopez, la dona del notari també té 
un carrer al poble per a no afegir-la. 

Sergi Ferrús indica que esta previst l’acció del Pla d’Igualtat i proposar una beca/premi on les 
bases podrien estar realitzades en desembre, proposar un premi i donar-lo a conèixer el 8 de 
març. 

Sobre aquesta idea, Miguel A. Noguera proposar fer exposicions, classes, activitats a les 
escoles, etc. 

Ana Martínez proposa uns criteris d’avaluació respecte a la funció de la dona i la seua visió 
sobre la llengua. 

Dolores Martínez indica que s’ha de realitzar una normativa general i altra especifica,  per al 
criteri de l’elecció de les dones per a poder realitzar posteriorment totes les activitats 
proposades.  

 

 

 

Cultura i Esports 

Miguel Angel Noguera aporta les fitxes de l’activitat del 2 de juny del Rally fotogràfic, ja que 
conte un premi per a visibilitzar la dona en l’esport. Aporta les bases i la foto del concurs amb la 
fitxa pertinent que correspon a l’acció 2.4.4.  

També aporta informació d’altra activitat que es correspon a la mateixa acció 2.4.4. on s’han 
realitzat un concurs de redacció escolar amb el tema “La dona i l’esport”,  per a fomentar la 
igualtat. Informa que el jurat estava compost per 2 dones i 2 homes, i que cada any té una 
temàtica diferent. 

Julia Gonzalez proposa millor visibilització en les xarxes i al municipi d’aquestes accions. 

Miguel A. Noguera indica que com es van realitzar en juny no s’han penjat a temps. 

Dolores Martínez indica que cal establir un canal eficient per a informar sobre les accions 
realitzades, ja que no hi ha evidencies de la formació realitzada a les entitats esportives en 
perspectiva de gènere ni d’altres accions executades. 

 

S’informa a la comissió d’un acte en la inauguració del pavelló el dia 5 de novembre  per a 
visibilitzar i premiar la tasca de l’equip de Bàsquet de dones del municipi en els anys 60. 

 

Educació 

Julia Gonzalez indica la dificultat de realitzar tasques des d’aquesta àrea. 

 

Dolores Martínez indica que des de la figura de la coordinadoció d’igualtat es pot convidar a 
realitzar tasques conjuntes per tindre una línia de treball comú. 
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Dolores Artigues informa que aquesta figura de coordinació d’igualtat s’ha de formar pel Cefire i 
que per tant no tot el professorat realitzarà aquesta formació. Indica del treball contra la violència 
des de 0 anys als dos centres educatius, igual que el Club de Valents o Amics per a realitzar 
tasques de prevenció de violència o bullyng. 

Dolores Martínez proposa canviar la paraula del club a “Valentia” o “Amistat” per el significat poc 
inclusiu d’aquestes formes . Planteja treballar l’espai del pati per a transformar-lo en igualitari i 
proposa tractar-ho amb l’ equip de convivència. 

Dolores Artigues també ha detectat que hi ha problemes sobre la llibertat sexual de l’alumnat i 
sobre l’adopció de diferents rols en el joc per part dels xiquets/xiquetes, ens enviarà informació 
del que ella tracta. 

Dolores Martínez informa que hi ha una mancança en les institucions escolar respecte a la 
diversitat i la multiculturalitat i que s’han de fer propostes en aquesta línia. 

 

Treball 

És comunica a la comissió Albert, que David té un llistat de comerços per a entregar el cartell 
sobre la seua implicació en tasques d’igualtat, s’ha de vore com es reparteix. 

Albert indica que es tenen les dades de maig d’atur comparades en 2015 per sectors. Però que 
han d’ampliar les dades per a poder creuar informació( del padró, seguretat social).Tot açò 
queda pendent. 

Sonia Rubio visibilitza la complexitat de l’obtenció de dades i la forma per a poder realitzar la 
comparativa. 

Sergi Ferrús respecte als cartells comenta que han de valorar les condicions de participació de 
cada comerç. 

 

Inclusió social 

Julia Gonzalez proposa formar a una funcionària per a coordinar les tasques  d’aquesta àrea, ja 
que no veuen la competència  que tenen elles en moltes qüestions plantejades en aquest punt 
del pla. 

Dolores Martínez informa que en València si han eixit subvencions per a la contractació d’una 
persona tècnica d’igualtat municipal  però a Alacant no . 

Julia Gonzalez informa que encara no s’ha realitzat l’itinerari respecte als casos de violència de 
gènere del municipi i que voldria que es tinguera informació sobre els casos que hi ha al 
municipi, per què no hi  ha coneixement d’aquestes dades i la població no té consciencia. 

Miguel A. Noguera igual que Sonia Rubio qüestionen l’efectivitat d’aquesta proposta degut a la 
doble vessant positiva o negativa que pot tindre aquesta informació per part de la població. 

Julia Gonzalez simplement vol deconstruir la idea que es manté per part de l’antiga alcaldessa, 
ja que va afirmar que no existeixen casos al municipi. 

Dolores Artigues verbalitza la seua preocupació respecte a la mancança de sensibilitat respecte 
als temes de violència i assetjament en l’etapa de l’adolescència, ja que ha tingut alguns casos i 
no es té clar les pautes d’actuació. 

Mia aporta i informa sobre un projecte de formació a les traductores que tracten violència de 
gènere, queda pendent la seua realització. 
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Urbanisme i medi ambient 

S’ha tractat la recollida de dades de Dones del municipi en el punt primer de l’Ajuntament. 

 

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

 

Al no assistir a la reunió no s’assignen les àrees en les quals treballaran Juan Rodríguez Losas i 
D. Jose Antonio Pozo Fernández 

També queden pendents aquestes accions: 

Cultura i Esports 

- Valoració i posterior revisió del llenguatge sexista per part de les entitats esportives. 

Educació 

-Establir comunicació amb la figura de coordinadora d’igualtat de les entitats escolar. 

Treball 

- Falta aportar el llistat d’empreses del municipi. 

Inclusió social 

- Indagar sobre la campanya del 016, per si s’ha realitzat en altres idiomes. 

- Visibilitzar itinerari respecte  a casos de Violència de gènere. 

Urbanisme i medi ambient 

-Proposar criteris sobre l’elecció per al premi/beca de la dona del municipi. 
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5 -Precs i preguntes 

Dolores Martínez informa que la UNED acaba en aquesta reunió amb les tasques en la 
comissió, tant per la part tècnica com per la part de secretaria. 

Sergi Ferrús informa que establirà contacte en la UNED per a prosseguir amb les funcions en la 
comissió del municipi. 

 
Pròxima reunió Comissió: 
 

La pròxima reunió de la Comissió no s’estableix per part de la comissió. 

 

No havent-hi 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 SECRETARIA DE LA COMISSIÓ 
LA PRESIDENCIA 
 
 
 
Sergi Ferrús Peris                                                          Sonia Rubio Romaguera 
 

 


