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Comissió d'Igualtat de Pedreguer 
 
Assisteixen: 
 

Sr. Sergi Ferrús Peris (Alcalde de Pedreguer. Regidor Hisenda, Igualtat, Esports, Urbanisme, Personal, 

Interior) 

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

Sr. 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) 

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

Pedreguer) 

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

Sr. Miquel Àngel Noguera Artigues (Tècnic Esports) 

Sr. Francisco Morell Chofre (Representant Policia Local) 

Sra. Marisol Artigues Crespo (Psicòloga CEIP i IES Pedreguer) 

Sra. Maria Rosario Fornés Cabrera (Integradora social Pedreguer) 

Sra. Rosa Mª Pons (Representant Secretària Ajuntament de Pedreguer)  

Sra. Maria Josefa Miralles Gilabert (Representat Casa Cultura) 

 

 

Sra. Mª Dolores Martínez.(Tècnica Igualtat del Centre Associat a la UNED de Dénia) 

Sra. Irene López Redondo (en qualitat de Secretària de la Comissió) 

 

  

A Pedreguer, sent les 19.00 hores del dia vint-i-huit de novembre de dos mil setze, 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 Municpal / Membre de la Junta Local de Protecció Civil) 

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

Sra. Júlia González Maillo (Portaveu de la Xarxa de dones de la Marina Alta) 

Sra. Carolina Montesinos (Coordinadora del Centre de Salut) 

Sra. Safne Khalid (Substituta de D. Hicham Brahimi, representant de la Mesquita de Pedreguer)  

 

 

 

Participants que no estan presents ni excusen la seua assistència: 
 
Sr. Juan Rodríguez Losas (Representant Guàrdia Civil) 

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

Municipal / Membre del Consell Escolar Municipal) 
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Sr. José Antonio Pozo Fernández (Representant Guàrdia Civil) 

Sr. Jordi Andrés (Representat ACEP) 

 

Oberta la sessió per la Presidència, es passa a l’aprovació de l’acta de la 7a reunió de la 
Comissió d’Igualtat de l’any 2017, que es va dur a terme el dia 24 d’octubre de 2017. Per tant es 
comença a tractar els punts inclosos en l'Orde del dia: 

 

1. Aprovació, si és procedent, de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior i es passa al següent punt de l'ordre del dia.  

 

2.  Revisió de la proposta sobre les accions que queden pendents de Julia 

Dolores Martínez ha revisat la proposta de Julia en la qual va assenyalar accions dubtoses, altres 
descartades i altres prioritzades. Les accions descartades són les relacionades amb estudis, 
diagnòstics, etc. Les accions prioritzades es poden realitzar en el futur pla, però en aquest 
moment s'ha de fer un diagnòstic per al futur pla. El diagnòstic s'haurà d'elaborar a partir dels 
resultats dels informes d'avaluació que es van a presentar sobre el pla actual. El següent pas 
seria establir uns criteris objectius sobre com va a funcionar la comissió del futur pla. També 
seria molt positiu que la comissió s'implicara per a recopilar la màxima informació per al futur pla. 

 

Josefa Miralles afirma que quasi sempre acabem parlant de violència de gènere en les 
comissions, per la qual cosa potser seria positiu que hi haguera una comissió específica i 
especialitzada de violència de gènere, perquè en la comissió d'igualtat quedara espai per a 
tractar altres temes relacionats amb la igualtat. 

 

David Prats assenyala que quan es va reformar el reglament intern també es va parlar de la 
possibilitat de fer subcomissions i després una general. 

 

Mia Ramondt proposa fer una enquesta a les persones de la comissió per a saber perquè no 
vénen algunes persones. 

 

Ana Martínez proposa seguir com fins ara i tractar en cada comissió una àrea concreta. 

 

Miquel A. Noguera afirma que la proposta de Josefa serà més productiva, però prefereix la 
proposició d'Ana, ja que pot ser més enriquidor que tots i totes aportem a totes les àrees. 

 

Francisco Morell afirma que en les comissions s'han de treballar els arguments tècnics, perquè 
opinions tenim tots i totes, però en una comissió s'han de tractar aspectes tècnics de 
professionals. Una altra qüestió seria realitzar una comissió de participació ciutadana sobre 
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igualtat, que és més oberta i menys tècnica. 

 

Sergi Ferrús proposa estimar quins seran les àrees del futur pla per a poder parlar d'organització 
interna. 

 

Marisol Artigues proposa incloure dins del futur pla d'igualtat el de convivència, com a Sueca. 

 

Dolores Martínez recorda que per al futur diagnòstic s'han d'arreplegar dades sobre dones 
immigrants per a evidenciar necessitats paleses. 

 

3. Data de realització del projecte Laila.  

Mia Ramondt proposa organitzar una comissió específica per a la realització d'aquest projecte 
per a no monopolitzar la comissió ordinària. També afirma que és més urgent realitzar el 
diagnòstic del futur pla, per la qual cosa la realització del projecte es posposa a febrer o març. 

 

Miquel A. Noguera proposa gravar en vídeo el debat que es genere per a poder aprofitar aqueixa 
acció i difondre-la sense gastar molts recursos. 

 

4. Precs i preguntes. 

Miquel A. Noguera proposa incloure en la llista de dones de la beca a la primera dona amb 
estudis universitaris de Pedreguer, Josefa Costa Calataiud, nascuda en 1916 i amb estudis de 
farmàcia. 

 

Ana Martínez proposa convidar a la comissió alguna persona de l'equip de treball de la casa 
d'acolliment perquè coneguen el treball que es realitza des de la comissió. 

 

Mia Ramondt felicita el treball del centre dona en el curs per a traductores, però encara no han 
rebut el material del curs. Irene López s'encarrega de sol·licitar el material al centre dona. 
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Popera reunió Comissió: 
 

La pròxima reunió de la Comissió se celebrarà el dimarts 30 de gener a les 19.00 de la vesprada. 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència dóna per finalitzada la sessió, sent les 
20.45 hores, de tot el que, com a Secretària, done fe." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.i.P                                                                           LA SECRETÀRIA DE LA COMISSIÓ 
LA PRESIDÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergi Ferrús Peris                                                          Irene López Redondo 
Alcalde                                                                           Tècnica UNED Dènia 
Regidor Igualtat Pedreguer.                                           Secretària Comissió Igualtat Pedreguer. 

 


