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ACTA   REUNIÓ COMISSIÓ D’IGUALTAT 
REALITZADA EL DIA 27 DE MARÇ DE 2018 

 
 A l’Ajuntament de Pedreguer, el vint-i-set de març  
de dos mil divuit. 
         Degudament convocats i notificats en forma d’ordre 
del dia comprensiu dels assumptes a tractar, es reuniren, 
sota la presidència del Sr. Regidor d’Igualtat, els senyors/es 
expressats al marge, que integren la majoria de la Comissió 
d’Igualtat, per a realitzar sessió ordinària. No assistiren 
Carolina Montesinos, Silvia Fornés i Marisol Artigues, les 
quals excusaren la seua assistència.  
          A les denou hores, la Presidència declarà oberta la 
sessió.  

A continuació es donà compte de l’esborrany de 
l’acta anterior (30 de gener) distribuïda amb la 
convocatòria. Al no haver observacions, es considerà 
aprovada. 

Altres assumptes de l’ordre del dia: 
           1.- Procés de selecció de la tècnica d’igualtat. 

          Prengué la paraula Sergi Ferrús per a dir que el 
procés de selecció ha estat segons s’ha anat informant per 
e-mail. Es farà un contracte administratiu de prestació de 
serveis. L’1 de març no hi havia cap proposta, es va fer 
l’oferta de treball al Creama, van eixir emparellades 4 
persones, l’últim dia es va presentar Carme Ivars Ronda, 
de l’equip La Naturadora, aquesta candidata té un màster 
en igualtat. Començarà a partir del mes d’abril. Aquest matí 
ha estat a l’Ajuntament i s’han dut la documentació. 
         Júlia González preguntà quantes hores es 
contracten. 
        Sergi Ferrús contestà que 12 hores setmanals, i 
cobrarà un total de 9.580,32 €/any 
        David Prats preguntà quina feina farà. 
        Sergi Ferrús digué que, entre altres, les seues 
funcions seran les d’elaborar, a partir de les propostes 
presentades, el nou pla d’igualtat i assessorar a la Comissió 
d’Igualtat.  

    2.- Proposta de subcomissions. 

   Sergi Ferrús llegí les propostes de subcomissions de 



 

 

 

la Comissió d’Igualtat: 1. Ocupació (àmbit laboral, 
conciliació). 

2. Educació (coeducació). 

3. Cultura (inclusió social, cultura, esport...). 

4. Participació (visibilització de la tasca)  

5.- Accions (campanyes) 

       Proposà si les accions i campanyes es crea una 
subcomissió o que vaja a la Comissió Permanent d’Igualtat 
i així es quedaria 4 subcomissions. 
Es decideix unir la 4 i la 5 en una sola subcomissió. 
        De moment, la subcomissió d’educació té 6 membres. 
        Sandra Simó preguntà si la tècnica vindrà a les 
subcomissions, el Sr. Ferrús digué que vindria a la 
Comissió Permanent i a les subcomissions, sempre que 
tinguera disponibilitat. I afegí que les reunions de les 
subcomissions serien, en un principi, l’últim dimarts de 
cada mes que no hi haja comissió permanent.  
       David Prats digué que si una mateixa persona està en 
varies subcomissions, que no coincideixquen en dia i hora. 
       Sergi Ferrús afegí que la tècnica coordine les tasques 
de totes les subcomissions       
 

      3.- Informació d’accions dutes a terme i previstes.  
      Per part de Sergi Ferrús es va informar de les accions 
dutes a terme: 

- El dia 10 de febrer, es va reunir la Comissió 
de Selecció de l’avantprojectes de la 1ª edició de la Beca 
Premi d’Estudis amb perspectiva de gènere. El projecte 
seleccionat ha estat el de Noelia Llidó denominat: “Rosario 
Server, de Pedreguer al Brodway Català”.  
      A les bases posa, entre altres, que els avantprojectes 
d’investigació seran sobre la vida de diverses dones de 
Pedreguer destacades per alguna raó, es suggereix que es 
pose que els avantprojectes seran sobre la vida d’una o 
varies dones de Pedreguer destacades per alguna raó en 
l’àmbit de la cultura, l’esport en qualsevol aspecte de la 
vida del municipi. Ja que, dels 4 treballs presentats, 2 han 
estat sobre varies dones i 2 sobre una dona. 
         Júlia González proposa que la beca es done cada 2 
anys. 

- En relació a l’acció duta a terme dels tovallons, Sergi 
Ferrús felicità a les voluntàries que els han repartit pels 



 

 

 

bars. És una acció que dona visibilitat. 
- Queden pendents 2 conferències que col·laborem 

amb el Casal Jaume I, dins de les jornades “Qüestions de 
gènere”, una el 27 d’abril i l’altra el mes de maig. 

- Sergi Ferrús preguntà a Vicent Bo com havia anat 
l’exposició dels treballs que han fet els xiquets/etes sobre 
les 6 dones de Pedreguer. 

Vicent Bo digué que s’està veient com traslladar-ho a 
les famílies per a que els alumnes aporten dades i es 
difonga i així ampliar l’exposició. 
    També havien pensat editar una baralla de cartes sobre 
dones científiques, s’ha demanat pressupost a les 
impremtes.  

- El dia 3 de Maig, es projectarà un documental dins 
de l’Esport en Primavera “Campiones invisibles”. Miguel A. 
Noguera digué que vindrà la directora del documental. 
Afegí que es pot proposar un documental de dones 
esportistes de Pedreguer. L’acte consistirà en la projecció 
del documental, l’exposició de la directora de l’elaboració 
del documental i les dones de Pedreguer en l’esport. 

- “Projecte Laila”. Sergi Ferrús preguntà a qui tenim 
que avisar per a fer el col·loqui. 

M. Josefa Miralles preguntà si tenim 2 persones, 
cadascuna d’una posició. Mia digué que enseguida les 
tindríem. 

Miguel Angel Noguera afegí que les persones que té 
pensades per a vindre a exposar els seus punts de vista, hi 
ha que buscar que tinguen arguments. 

Júlia González digué que tindrien que buscar 2 
persones que siguen àrabs i en les dos posicions.  

Noelia Miralles afegí  que hi ha que tindre persones 
formades. 

El format podria ser un documental molt breu (4-5 
minuts) i després 2 persones exposen els seus arguments i 
a continuació un col·loqui entre tots els assistents que 
vulguem participar.  

Vicent Bo digué si caldria que hi hagueren al debat 
persones d'altra ètnia cultural ja que podría generar-se la 
idea que eixa problemàtica es especifica o tan sols 
preocupa i importa a l'etnia àrab. 
       -Sergi Ferrús informà que hi ha accions d’igualtat  
demanades a Diputació  i es veurà si es demana subvenció 
per a alguna activitat de coeducació. 



 

 

 

     - S’acordà que fins el 8 d’abril s’ha de dir a quina 
subcomissió volen pertànyer. 

      4.- Precs i preguntes.  
     Mia informà que s’ha elaborat un estudi en relació a la 
producció de fang a Orba i s’ha constatat que les dones 
fèiem més hores que els homes a les fàbriques. 

 I, no havent més assumptes per tractar, el Sr. 
President donà per finalitzada la sessió a les vint hores, de 
la qual jo, com a Secretaria, certifique.  

 


