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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 Crespo (Psicòloga CEIP I IES Pedreguer) 

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) 

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+) 

D. Juan Rodriguez Losas (Representant Guardia Civil) 

D. Jose Antonio Pozo Fernandez (Representant Guardia Civil) 

 

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 18:00 hores del dia 23 de Febrer 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. Noèlia Miralles Gilabert (3a tinença d’alcaldia. Regidories: Turisme, Joventut) 
Dª. Silvia Fornés Ferrer (Portaveu de l’Associació Femme Força) 
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 l’aprovació de l’acta de la 5ª reunió de la 
Comissió d’Igualtat, que es va dur a terme el dia 26/01/2016 

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

1. Lectura i aprovació, si procedeix, del RRI 

S’acorda incloure un nou punt en l’article 4, on es dispose que les reunions de la Comissió seran 
sessions obertes a altres membres dels col·lectius de Pedreguer, i en el cas de que aquests 
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volgueren prendre part de la Comissió i acudiren varies persones com a representants d’un 
mateix col·lectiu, només un vot seria vàlid a l’hora de prendre acords.  

Per tant l’aprovació del RRI queda pendent per a la propera reunió de la Comissió. 

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

Cultura i Esports 

D. Xavier Ortolà Riera, ens facilita la programació d’activitats en matèria d’Igualtat en l’àrea de 
Cultura i Esports realitzades durant el mes de Gener i que corresponen a les accions 2.3.3, 2.3.2 
i 2.4.1 del Pla d’Igualtat. 

Per altra banda, la tècnica d’Igualtat proposa dins d’aquest àrea realitzar una jornada dedicada a 
la dona i l’esport. Els responsables d’aquest àrea ens faciliten les activitats que es duran a terme 
en “Esport de primavera” on es faran activitats destinades a potenciar aquest tema. Una de les 
activitats es fer un “Rally fotogràfic”, on es podria  incloure un apartat relacionat amb “l’esport i la 
dona”. Un altra acció a fer, seria tornar a enviar a les entitats esportives locals un escrit 
sol·licitant  tindre cura amb el llenguatge sexista (acció realitzada ja en 2013). 

Educació 

Els membres d’aquest àrea proposen com a primera acció fer una enquesta als CEIPs  i al IES 
de Pedreguer per a veure les necessitats reals a cobrir en matèria d’igualtat a l’àmbit educatiu, 
per tant el primer pas que ens plantegen, es reunir-se amb els/les directors/es dels centres 
educatius per a informar-los de les accions establertes dins del pla d’Igualtat de Pedreguer. 
Aquesta acció correspondria al punt 3.1.2 del Pla. Queda pendent preparar un esborrany de 
l’enquesta. 

Un altra proposta es treballar el punt 3.1.8 aprofitant un programa que es va fer a Pedreguer en 
matèria de prevenció de la violència de gènere, dirigit a l’alumnat de primària.  

Treball 

Es suggereix sol·licitar les dades d’ocupació, tant de persones ocupades com desocupades, 
segmentades per sectors i que cada sector estigues desagregat per sexe i edat. Aquesta acció 
correspon al punt 4.3.1 del Pla. Tanmateix, es considera important demanar aquestes dades 
d’anys anteriors per a veure l’evolució i en base als resultats obtinguts, es podrien desenvolupar 
cursets de formació. 

Per altra banda, proposen realitzar un llistat de les empreses de Pedreguer, amb la quantitat de 
treballadors/es, a fi de conèixer si hi ha cap empresa que per llei li correspondria tindre un Pla 
d’Igualtat. 

Un altra acció a dur a terme es reunir-se amb les associacions de comerciants de Pedreguer, a fi 
de sensibilitzar-los i que disposen en els seus comerços dels cartells de la campanya “Stop a la 
violència de gènere. Pedreguer 2016” durant tot l’any. Es proposa plantejar uns criteris de 
baremació per a disposar o no del cartell, ja que no nomes es posar el cartell en el comerç, si no 
representar en si el concepte d’Igualtat. Per tant, es considera inadequat que un comerç dispose 
del cartell, si en la seua activitat no tracta de forma correcta a les seues empleades. Per tant, 
l’objectiu d’aquesta acció,  es que els/les comerciants de Pedreguer, a més de donar-li visibilitat i 
recolzar la campanya, mitjançant el cartell, es comprometen a treballar en matèria d’Igualtat i 
fomentar altres accions del Pla. 

En aquest punt, la representant de l’associació No+, intervé per a informar-nos que un dels 
objectius de l’associació es contactar amb les empreses per a facilitar un possible lloc de treball 
a les víctimes de violència de gènere. Tanmateix, Dª Mia Ramondt fa referència a que els/les 
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empresaris/es deurien respectar el que les dones àrabs pugueren treballar amb el hiyab. Aquest 
últim tema, relacionat amb la interculturalitat, es proposa tindreu en compte i incloure-ho com a 
àrea a treballar, en el proper Pla d’Igualtat. 

Inclusió social 

Des d’aquest àrea es proposa com a primera acció coordinar-se amb tots els agents en  matèria 
de violència de gènere 

Urbanisme i medi ambient 

Tota la Comissió es responsable de dur a terme aquest àrea d’acció, per tant i que per al 2016 
hi ha proposades 4 accions, es suggereix aportar idees per a la propera reunió.  

Miquel Angel Noguera proposa dur a terme el punt 6.4.6 “Realitzar una investigació històrica 
sobre dones rellevants de la vida social, econòmica i política del municipi i publicar-la”, on es 
podria aprofitar aquesta investigació per posar-li un nom de dona a un carrer del municipi. 

Es proposa convocar una beca que fer aquesta investigació, Miquel Angel Noguera queda 
encarregat d’elaborar la proposta de l’activitat. 

Ajuntament 

Les accions 1.1.1, 1.1.2 i 1.10.1 corresponents al Pla estan realitzades. 

 

Cal recordar que totes les activitats les hem de justificar mitjançant documentació, fotografies, 
cartells, etc. 

La tècnica d’Igualtat informa que si en algun cas, ens trobarem amb una acció proposada en el 
Pla, que en aquests moments resultés inviable la seua realització, es plantejaria el cas a la resta 
de la Comissió, i si tots/es considerarem l’acció com a tal, deuríem de justificar el perquè no es 
pot dur a terme. 

Per a finalitzar, D. Sergi Ferrús ens comunica que s’han realitzar les pegatines amb el 016 que 
acompanyaran al cartell de la campanya “Stop a la violència de gènere. Pedreguer 2016” 

3. Acords i responsabilitats de la Comissió d'Igualtat. 

D. Juan Antonio Sánchez Lopez (Representant Guardia Civil), causa baixa de la Comissió, 
prenent part d’aquesta D. Juan Rodriguez Losas i D. Jose Antonio Pozo Fernandez, a falta de 
confirmar, en la propera reunió, quina serà l’àrea d’acció en la que treballaran. 

Cultura i Esports 

- Enviar carta a les entitats esportives locals sol·licitant tindre cura amb el llenguatge sexista. 

Educació 

-Convocar reunió amb els/les directors/es del centres educatius de Pedreguer 

- Preparar esborrany de l’enquesta 

Treball 

-Sol·licitar dades d’ocupació al SERVEF, per sector i desagregades per sexe i edat. 

- Realitzar llistat d’empreses del municipi. 

- Convocar reunió amb les associacions de comerciants de Pedreguer 

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

Urbanisme i medi ambient 

- Elaborar proposta per a l’activitat relacionada amb la investigació de les dones rellevants del 
municipi. 

 

 

 
-Propera reunió Comissió: 
 
 
 

No havent més assumptes que tractar, la Presidència dóna per finalitzada la sessió, sent les 
19:30 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 
 

 


