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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) 

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. 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. 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) 

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. Marisol Artigues Crespo (Psicòloga CEIP I IES Pedreguer) 

 

 

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

  

  

A Pedreguer, sent les 18:00 hores del dia 27 d’Abril 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. 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)  
Dª Maria Rosario Formés Cabrera  (Representant Associació No+) 
D. Hicham Brahimi (Representant de la Mesquita de Pedreguer) 
D. Jose Antonio Pozo Fernandez (Representant Guardia Civil) 
 

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

 

Oberta la sessió per la Presidència, es passa a l’aprovació de l’acta de la 6ª reunió de la 
Comissió d’Igualtat, que es va dur a terme el dia 23/02/2016.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. Revisió i, si procedeix, aprovació de l’esborrany del RRI 

Aprovada l’acta, es passa a l’acord i confirmació del Reglament de  Règim intern que s’aprova  
per unanimitat 

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

Ajuntament 

Repassem les accions realitzades. Sergi Ferrús comenta l’acció 1.1.10. corresponent al Pla 
d’Igualtat, que es tracta de posar noms de dones als carrers de Pedreguer. S’ha fet una consulta 
a la ciutadania per a obtenir noms, és troba pendent dels resultats. 
Miquel Angel Noguera també ens informa que es va a realitzar posteriorment a l’enquesta una 
beca d’investigació per a tindre informació de dones rellevants 

. 
Julia Gonzalez proposa que com no hi ha a la vista proposta de carrers nous, posar noms de 
dones a la casa de la Cultura, Biblioteca, pavelló o que es puguen partir carrers llargs. 
Queda tot pendent a la finalització dels resultats de l’enquesta. 

 
 
Sergi Ferrús continua amb el punt 1.2.1. sobre les condicions d’igualtat que deuen complir les 
empreses que es contracten, han valorat posar algun condicionant sobre igualtat en els plecs de 
condicions. Comenta que el secretari de l’ajuntament diu que no és legal. 
Es voran les condicions que té al respecte l’ Ajuntament de València. 

 
També es comenta el punt 1.5.1 sobre l’ús del llenguatge igualitari, estan pendents de rebre 
instruccions sobre l’ús del llenguatge inclusiu per a la formació del personal de 
l'ajuntament. Posteriorment les enviaran per correu electrònic. 

 

Cultura i Esports 

Miguel Angel Noguera aporta les fitxes de les activitats realitzades corresponents als punts: 

- 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. 

- Objectiu: 2.3. Acció: 2.3.3 Difusió d’activitats culturals i esportives realitzades  per dones i 
d’aquelles que fomenten la igualtat. Activitat: Taula rodona sobre l’esport i la dona. 
S’adjunta cartell 

- Objectiu: 2.4. Acció: 2.4.4Realització de concursos artístics i culturals de foment de la 
igualtat, des de les associacions culturals/esportives del municipi. Activitat: I Rally de 
fotografia esportiva. S’adjunta cartell 

- Objectiu: 2.4. Acció: 2.4.5. Enviar a les entitats esportives locals una circular per a què 
treballen des de la igualtat de gènere. S’Adjunta circular. 

Xavier Ortolà Riera, ens facilita els cartells amb 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 2.4.4 del Pla d’Igualtat. També ens mostren l’activitat 2.1.4 signada i 
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enviada a tots els col·lectius. 

Les membres de la comissió demanen tindre còpies de les fitxes d’acció complimentades, 
s’informa que es realitzaran les còpies necessàries per a tindre a l’ajuntament. 

Educació 

Les membres d’aquesta àrea amb la proposta com a primera acció fer una enquesta als CEIPs  i 
a l`’IES de Pedreguer per a veure les necessitats reals a cobrir en matèria d’igualtat a l’àmbit 
educatiu. Aquesta acció correspondria al punt 3.1.2 del Pla. Encara que tenen l’esborrany 
d’algunes preguntes que comparteixen amb la comissió, queda pendent preparar un esborrany 
de l’enquesta. 

 

Mª Dolores Artigues ens informa sobre el treball en les lectures dialògiques que es realitzen als 
espais educatius i d’altres accions com “Club de l’amistat”  o el “Club dels valents”.També 
proposa per donar-li més diversitat a la comissió, augmentar la participació. S’ informa dels 
tràmits realitzats per aquesta tasca i els resultats obtinguts, no obstant s’acorda que es 
reenviarà informació a la ciutadania. 

És proposa per a treballar aquesta àrea des de l’etapa d’infantil. En la pròxima reunió ens 
portaran més resultats.  

 

Treball 

Des d’aquesta àrea ens informen que no han pogut assistir l’associació de comerciants per 
tractar la campanya contra la violència de gènere. S’informa que hi ha cartells d’aquesta 
campanya també a l’ajuntament. 

Sobre les dades d’ocupació que es volen obtenir per realitzar l’acció 4.3.1. del Pla, ens informen 
de la quantitat d’informació segregada dels diferents organismes (SERVEF, SEPE,SEGURETAT 
SOCIAL) i l’inconvenient per poder tindre resultats clarificadors. 

Ens informen que al mes de març hi havia 356 Dones i 302 homes desocupats i per contra 40 
Dones i 54 Homes havien trobat ocupació. Ens ofereixen aquestes dades per tindre una idea 
sobre la dificultat en el tractament de les dades. Queda pendent tot aquest punt. 

 

Sobre la realització d’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 no s’aporta informació. 

 

Dintre d’aquesta àrea  Dª Mia Ramondt fa referència a una acció a realitzar per part del col·lectiu 
de dones que representa, per respectar el que les dones àrabs puguen treballar amb l’hijab. 
Julia Gonzalez comenta que al ser les empreses privades es pot trobar alguna dificultat. 

Com aquest tema té relació amb la interculturalitat, es proposa tindreu en compte i que aporte 
informació sobre aquesta acció per incloure-ho com a àrea a treballar, en el proper Pla 
d’Igualtat. 

 

 

 



 

ACTA 7ª REUNIÓ COMISSIÓ D’IGUALTAT 

DEL MUNICIPI DE PEDREGUER 

Data : 27/04/2016 

Página 4 de 5 

 

Inclusió social 

Francisco Morell ens aporta l’informe sobre  les dades sobre Violència de gènere per a l’acció 
5.1.5. Tant Francisco Morell com Juan Rodríguez ens informen dels diferents protocols i 
coordinacions d’actuació en aquests casos. 

Ana Martínez informa de la visita per part del Secretari Autonòmic en referència als recursos 
sobre violència de gènere i ens informa que hi ha una organització que es diu AMIC que 
ofereixen traductores per a l’acompanyament integral de la dona. 

Sergi Ferrús ens informa que ha realitzat una carta amb pisos buits per a què puguen passar a 
ser de lloguer social, que s’ha passat a la Secretaria Autonòmica. 

Mª Dolores Artigues proposa un voluntariat per acompanyar a les dones que ixen del centre 
residencial. Se l’informa que ja hi ha agents que realitzen les tasques d’intervenció integral en 
aquestes dones. (POLICIA LOCAL, GUARDIA CIVIL, SERVEIS SOCIALS) 

Les membres d’aquesta àrea ens mostren la campanya realitzada contra la violència de gènere 
per als centres de Salut i Hospitals i proposen a l’ajuntament demanar aquests tríptics en àrab i 
francès per poder repartir a la resta de la població. 

Sergi Ferrús proposa enviar una carta a la conselleria de Sanitat per aquesta demanda. 

L’àrea de Salut encara no ha realitzat cap proposta ni acció. 

 

Urbanisme i medi ambient 

Tota la Comissió és responsable de dur a terme aquesta àrea d’acció, solament hi ha 4 accions 
proposades. Suggerim novament  aportar idees. 

Miquel Ángel Noguera recorda la proposta del 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 a posar-li un nom de dona a un carrer del municipi. I 
també recorda la proposta de beca que fer aquesta investigació.  

S’informa que mentre no finalitze l’enquesta a la població no es podran realitzar aquestes 
accions. 

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

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

Queda pendent l’assignació d’àrees en les quals treballaran Juan Rodriguez Losas i D. Jose 
Antonio Pozo Fernandez, es confirmarà en la propera reunió 

Cultura i Esports 

- S’han enviat les cartes a les entitats esportives locals sol·licitant tindre cura amb el llenguatge 
sexista. 

Educació 

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

- Millora de l’esborrany de l’enquesta 

Treball 

-La petició de dades s’ha realitzat a falta de com es podrien treballar per obtenir resultats. 
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- Pendent la realització del llistat d’empreses del municipi. 

- Queda pendent informar sobre la reunió amb les associacions de comerciants de Pedreguer. 
Ja que tampoc ha pogut assistir el/la representant. 

Inclusió social 

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

-Propostes sobre l’àrea de salut 

Urbanisme i medi ambient 

- Fins que no s’obtinguen 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 
 

- Mia Ramondt recorda que està pendent el power de la formació realitzada per la UNED. 
- Julia Gonzalez recorda que també està pendent l’ itinerari del protocol de Violència de 

gènere del municipi.  
- Julia Gonzalez proposa fer còpia de tot el que s’entrega i es realitza en la comissió, se li 

informa que sempre es fan copies per a tindre en l’ajuntament de Pedreguer i en la 
UNED. 

- Mª Dolores Artigues proposa un protocol per a menors en tema d’agressions. 
- Mª Dolores Artigues pregunte sobre si hi ha en concret una comissió sobre la valoració 

dels casos de Violència de gènere. Se l’ informa que sí que es realitzen coordinacions 
però no hi ha una comissió o taula en concret. 

 
Propera reunió Comissió: 
 

La propera reunió de la Comissió es celebrarà el dimarts 31 de Maig a les 19:00 de la vesprada. 

 

No havent més assumptes que tractar, la Presidència dóna per finalitzada la sessió, sent les 
20.10 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 
 

 


