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Comissió Igualtat de Pedreguer 
 
Assisteixen: 
 

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 (Psicòloga CEIP I IES Pedreguer) 

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

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

D. Francisco Morell Chofre  (Representant Policia Local) 

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

Pedreguer) 

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) 

D. Juan Antonio Sánchez Lopez (Representant Guardia Civil) 

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

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. Hicham Brahimi (Representant de la Mesquita de Pedreguer) 

Dª Maria Rosario Formés Cabrera  (Representant Associació No+) 

Dª MªPilar Vidal Lillo (Representant Associació No+) 

 

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

Dª Lorena Pérez (en qualitat de Secretària de la Comissió) 

  

  

A Pedreguer, sent les 19:00 hores del dia 26 de Gener de dos mil setze, en la sala de Plenaris 
de l'Ajuntament de Pedreguer, i davall 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 

Dª. Josefa Yolanda Miralles Costa  (Portaveu del PP) (Membre de la Fundació de l’Escola 
Infantil Municipal / Membre del Consell Escolar Municipal) 
Dª Rosa Mª Pons (Secretaria Ajuntament de Pedreguer)  

 

Oberta la sessió per la Presidència, es passa a la lectura de l’acta de la 4ª reunió de la Comissió 
d’Igualtat, que es va dur a terme el dia 22/12/2015 

Aprovada l’acta, es passa a l'examen dels assumptes inclosos en l'Orde del dia i s'adopten els 
següents acords: 

1. Reglament Règim Intern 

S’acorda que per a la vàlida constitució de la Comissió, als efectes de  celebració de sessió i 
presa d'acords, es requerirà la presència de la presidència  i la secretaria, o, si és el cas, les 



 

ACTA 5ª REUNIÓ COMISSIÓ D’IGUALTAT 

DEL MUNICIPI DE PEDREGUER 

Data : 26/01/16 

Página 2 de 3 

 

persones delegades, i de la meitat dels seus membres. 

Tanmateix, cada membre comptarà amb un/a suplent que li substituirà quan no puga assistir a 
una sessió. 
 
Es farà arribar junt l'acta l'esborrany del RRI, a fi que tots els components de la Comissió 
puguen revisar-lo i passar a la seua aprovació en la següent convocatòria. 

2. Cartell campanya “Stop a la violència de gènere” 

D. Xavier Ortolà Riera, ens facilita un esborrany del cartell representatiu de la campanya, a fi de 
que la Comissió done el vistiplau, així i com fixar data per a l’exposició que finalment serà el 
proper 4 de març. Tant el representant de la Guardia Civil com les representants de l’associació 
NO+ plantegen la possibilitat d’afegir el 016 al cartell, ja que consideren que si el cartell arriba a 
la població, seria important que al mateix temps els arribara que s’ha de fer en cas de patir 
violència de gènere. Ja que els cartells ja estan fets, es suggereix afegir una pegatina amb el 
016. 

Per altra banda, D. Miguel Angel Noguera considera que s’ha de fer més promoció amb el 
cartell, aprofitar cada festa, acte, fira del poble per a que la campanya tinga més visibilitat.  
Proposa que el cartell no sols estiga en tots els edificis públics, si no també intentar implicar als 
comerços del poble per a que el posen i el mantinguen durant tot l’any. Per tant, s’acorda fer 
cartells grans per als edificis públics i d’una grandària més menuda per als comerços. 

Aquesta última proposta podem convertir-la en acció pròpia del Pla d’Igualtat, ja que en el punt 
4.1.11 un dels objectius es impulsar una reflexió sobre el futur del comerç en el municipi i 
podríem aprofitar aquesta sensibilització cap a la violència de gènere per a dur-la a terme. Es 
suggereix posar-se en contacte amb el CEP i el CREAMA  per a conscienciar al comerç amb la 
campanya. 

Dª Mia Radmont pregunta si cap la possibilitat de treure el cartell fora de Pedreguer, al que la 
Comissió considera que sí que es poden treure a altres localitats. 

Un altra proposta ve de ma de Dª Silvia Fornés que planteja la possibilitat de posar el cartell en 
el mupi de programacions d’activitats de Pedreguer. Es podria encomanar que es deixara un 
espai de la pàgina per que tots el mesos apareixera.  

 

3. Itinerari bàsic de protecció a dones víctimes de violència de gènere. 

D. Sergi Ferrús passa a la lectura de l’Itinerari a fi de deixar-lo definit i poder passar-lo en el 
pròxim plenari per a la seua aprovació. 

Es modifiquen els punts 2.5 i 3.6 redactats en la 3ª acta de reunió de la Comissió, el punt 4 on 
en compte de “donar preferència” es posarà “tindre en compte” i el punt 3 on es facilitarà l’horari 
de l’advocada del MASSMA i de l’associació NO+, sent aquesta última els dimecres de 17:00 a 
19:00. 

4. Àrees de Treball del Pla d’Igualtat 

Passen a prendre part de la Comissió d’Igualtat de Pedreguer: 

D. Hicham Brahimi, com a representant de la Mesquita de Pedreguer, que s’incorpora a l’àrea 
d’educació. 

Dª Mª Rosario Fornés Cabrera i MªPilar Vidal Lillo, com a representants de l’associació No+, que 
en la propera reunió decidiran en quin àrea van a treballar. En cas de que les dues 
representants acudiren a les reunions de la Comissió, a l’hora de prendre acords, el seu vot 
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només comptaria com un.  

Dª Marisol Artigues ens comunica la seua voluntat de deixar l’àrea d’educació per a representar 
només l’àrea d’inclusió social i salut.  

S’acorda per a la propera reunió facilitar als membres de la Comissió un llistat dels components 
de cadascuna de les  àrees d’acció. 

D. Miquel Angel Noguera ens facilita la fitxa d’acció corresponent al punt 2.1.2 “Realització 
d’investigacions sobre els factors de gènere que incideixen en la segregació de la pràctica 
esportiva federada.” Es va fer una enquesta a la població sobre els interessos esportius i 
patrons sexistes, publicats els resultats en aquest mes de Gener en la Sala. 

Per altra banda, ens comunica que al mes de Febrer eixirà el cartell de la campanya “Stop a la 
violència de gènere” a la mateixa revista i que als esports de primavera es realitzarà una taula 
rodona, moderada per una dona vinculada amb el mon esportiu i formada per més dones 
representants de l’esport a Pedreguer.  

Precs i preguntes 

D. Sergi Ferrús ens recorda que la Comissió te oberta una plana a Facebook i un altra a Twiter 
on s’anirà informant a la població de les accions del Pla d’Igualtat així i com si algun membre 
considera que pot aportar cap informació interessant pot enviar-li-la per a la seua posterior 
publicació. 

 

Temes pendents 

- Pensar accions per a dur a terme durant la commemoració del dia de la dona. 
- Aprovació, si procedeix, del RRI. 
 
-Propera reunió Comissió: 
Modifiquem  l’hora de la propera reunió a les 18:00, per tant es durà a terme el proper 
23/02/2016  de 18:00 a 19:00 hs. 
 
 

No havent més assumptes que tractar, la Presidència dóna per finalitzada la sessió, sent les 
20:30 hores, de tot el que, com a Secretària, done fe." 
 
 
 
Vº Bª                                                                               LA SECRETARIA DE LA COMISSIÓ 
EL PRESIDENT 
 
 
 
 
Sergi Ferrús Peris                                                          Lorena Pérez Sánchez 
 

 


