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Necessite classes d’Italià. Necessite per-
sona nativa d’Itàlia per a rebre classes de
pronunciació. Tel. 650 71 67 32 o ber-
mato@hotmail.com.

Intercanvi d’idioma Castellà/Italià i
Alemany. Busque italià/ana per a fer
intercanvi d’idioma. També alemany.
Tels. 96 392 55 46 i 626 15 39 75
(Ángela).

Intercanvi d’idioma  Català/Anglés o
Castellà/Anglés. Busque natiu/nativa
nord-americà o anglés per a fer inter-
canvi d’idioma. Tel. 639 63 34 22 (Josep).

Classes de Castellà i Català i intercanvi
Castellà-Català/Angllés. Preus molt
econòmics. Tel. 636 19 14 19 i
I_Albarracin@hotmail.com.

Necessite classes d’Anglés. Necessite estu-
diant o professor natiu que domine el
castellà per a rebre classes d’anglés
intensiu. Tel. 654 70 87 95 (Mayte).

Família alemanya busca xic@ per a cui-
dar el seu fill a Alemanya. De març a
juny (tres mesos). 250 euros aproxima-
dament, amb pensió completa a la
casa. 696 88 68 40 (Vanessa).

Actualitat sobre voluntariat aa la
Universitat de València. La pàgina web
del CADE de la Universitat de València
compta amb informació actualitzada
sobre programes de voluntariat, cur-
sos, beques, entre altres. Els interes-
sats poden consultar tota l’actualitat
en l’adreça www.uv.es/cade/v/volunta-
riat.

Voluntaris per al Club d’Oci d’Asprona.
Necessitem voluntaris per a participar
en activitats per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual. Tallers, eixides al
teatre o al cinema, excursions o festes
centren les activitats del Club d’Oci,
que són planificades per les mateixes
persones amb discapacitat a través de
reunions periòdiques, per a les quals
és primordial el suport dels voluntaris.
L’entitat està al barri de Benimaclet.
Interessats telefoneu al 96 339 10
80/615 56 57 63 (Mª Jesús Dolz).

Convivència i educació en valors.
Necessitem voluntaris per a treballar
amb xiquets i xiquetes del barri del
Marítim en un programa social de con-
vivència i educació en valors, salut,
ecologisme, participació, etc.
Realitzem activitats de repàs escolar,
ludoteca, tallers i eixides. Flexibilitat
de dilluns a divendres de vesprada i els
caps de setmana. Associació juvenil
YMCA (c/Illes Canàries 112 o 96 333 24
87).

Projecte Xaloc. Necessitem voluntaris
per a treballar amb xiquets i xiquetes
del barri de Russafa amb problemes
socials i escolars. Realitzem activitats
de repàs escolar, jocs, tallers i eixides,
dilluns, dimecres i divendres per les
vesprades. Estem a Pere III el Gran 20,
baix. Tels. 96 373 04 40 i 636 38 41 44
(Juan) i 654 84 85 24.

Vooluntariat social a Cáritas. El Projecte
Sirocco treballa en la intervenció amb
menors i adolescents en situació de
risc d’inadaptació social al barri de
Benicalap. Es fan activitats de recolza-
ment escolar, tallers, jocs, eixides. Ens
reunim les vesprades de dilluns, dime-
cres i divendres. Interessats telefoneu
al 610 82 20 91 o al 679 70 45 78
(Jose).

Es necessiten voluntaris per a un pro-
grama de diinamització a centres esco-
lars de València. Treball d’integració
social amb immigrants, joves d’ètnia
gitana, etc. Informació al 96 395 09 31
o valenciastch@terra.es.

Es necessiten voluntaris per a Auxilia
València. Treball d’integració de perso-
nes amb discapacitació. Informació al
605 40 04 29 (Jesús).

Programa Intergeneracional Viure i
Conviure. La Universitat de València, a
través d’un conveni amb la Caixa de
Catalunya i l’Ajuntament de València,
ofereix als estudiants conviure amb
persones majors a canvi de tindre
allotjament gratuït durant el curs
acadèmic i una ajuda econòmica.
Interessats cal remetre a les oficines
del CADE la sol·licitud. Més informació:
96 386 47 71 i www.uv.es/cade.

Pis per a llogar. Xic/a. Cinqué, molt llu-
minós i tranquil. Ben comunicat amb
les universitats i el centre (zona del
port). Totalment moblat i amb despe-
ses de comunitat incloses. Habitatge
molt ben conservat. C/Méndez Núñez
38. Preu: 525 euros. Tel. 626 11 73 23
(Eduardo).

Pis per a llogar. Xic/a. Quatre habita-
cions, saleta, despatx, menjador, bany.
Pis reformat des fa poc, tot elèctric,
vitroceràmica. C/Gravador Jordán 28.
Preu: 480 euros. Tel. 653 90 24 43 (Mª
Pilar).

Pis per a lloggar. Xic/a. Recentment refor-
mat, aire condicionat, llavadora i
nevera nova, vitroceràmica, televisió,
cada habitació amb un armari. Enfront
del Jardí d’Aiora. C/Humanista Furió 11.
Tel. 669 75 03 76 (Consuelo).

Pis per a llogar. Xic/a. Persones que
sàpien comportar-se i responsables.
Ben situat, proper a la boca de metro.
Prop de les facultats de Blasco Ibáñez i
de Cardenal Benlloch. Aigua i gas a
càrrec dels inquilins. C/Concha Espina
15. Preu: 450 euros. Tel. 96 369 36 86
(Josefa).

Pis per a llogar. Totalment reformat,
amb tot el necessari, comunitat
inclosa. Zona tranquil·la, bona comuni-
cació amb metro i bus. Al costat del
Mercat del Cabanyal. C/Rosari 126. Tel.
96 133 53 75 (Tabi).

Compartir amb estudiants. Xic/a. Pis
exterior, molt assolellat. Situat a deu
minuts de Blasco Ibáñez i a dos minuts
de la parada del tramvia Pont de Fusta
i Sagunt. C/Fra Pedro Vives 31. Preu:
220-250 euros. Tel. 662 13 01 65/ 647
71 29 89 (Rosa).

Compartir amb estudiantss. Xica. Pis
ample, climatitzat, al costat de la
Ciutat de les Arts i les Ciències i del
Gulliver. A deu minuts del centre i
quinze de les universitats. Companys
agradables amb domini de l’anglés.
C/Luis Oliag 64. Preu: 180 euros més
despeses. Tel. 639 69 01 30 (Marisa).

Compartir amb estudiants. Xic/a.
L’habitatge està a la zona de la plaça
del Xúquer al costat de la Universitat i
la Politècnica. El nombre total d’habi-
tacions és de quatre i el preu de cadas-
cuna és de 162,50 més les despeses.
C/Vinalopó 3. Tel. 676 95 67 52
(Vicente).

Compartir amb estudiants. Xica. Pis cèn-
tric, hi ha wifi, parada de metro de
Jesús propera per anar a les universi-
tats. Amb balconada i terrassa.
C/Uruguai 35. Preu: 200 euros. Tel.
639 12 82 90 (Roberto).

Es lloga habitació. Xic/a. Campus de
Blasco Ibáñez i Tarongers. Habitacions
grans: dues dobles i una triple. Pensió
completa, neteja de roba, etc. També
es lloguen per dies. Estada tipus
residència familiar. Plaça del Xúquer
13. Preu: 600 euros. Tel. 96 369 13 11
(Cristina).

Es lloga habitacció. Xic/a. Prop de la plaça
d’Espanya, al costat de la Gran Via,
bona comunicació amb les facultats:
autobús i metro. Cèntric, molta llum,
compartir tota la casa, cuina i bany.
Per a compartir amb família.
C/Historiador Diago 17. Preu: 200
euros (Magdalena).

Es lloga habitació. Xic/a. Habitació indi-
vidual amb bany exclusiu, internet mit-
jançant wifi. Bona comunicació amb
tots els campus. Es parla anglés.
C/Guàrdia Civil 23. Preu: 300 euros.
Tel. 609 68 84 51 (Carmen).
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La violència de gènere ha estat
durant molts anys un problema
negat, alhora que situat dins de
l’àmbit privat i familiar. Per això
aquesta violència mai no ha estat
un problema polític, tampoc
social i menys encara jurídic. La
conseqüència immediata ha estat
la dificultat real d’aconseguir una
intervenció pública, bé perquè la
víctima no denunciava l’agressió,
bé perquè, si s’atrevia a fer-ho, la
policia i/o els jutges tendien a
minimitzar el problema; atesa
l’escassa sensibilitat social exis-
tent davant d’aquest conflicte, fins
i tot animaven l’agredida a tornar
a casa amb el seu botxí. Assumida
aquesta realitat per la nostra
societat, el pas següent ha estat
adoptar les decisions polítiques
necessàries per a eradicar el pro-
blema així circumscrit amb els
instruments propis d’una societat
que es regeix pels principis de lli-
bertat, justícia i seguretat. En
aquest sentit, la decisió adoptada
pel legislador ha estat clara i ten-
dent a no tolerar cap tipus de
violència contra la dona dins de
l’àmbit de les relacions afectives.
La consciència que d’aquest pro-
blema van tindre tots els nostres
representants parlamentaris

davant la crua realitat que mos-
tren les estadístiques va acabar
per imposar una voluntat unàni-
me al Parlament i el seu fruit va
ser LO 1/2004 de Mesures
Integrals de Protecció contra els
Actes de Violència de Gènere. La
societat espanyola acaba d’assistir
al quart aniversari de l’aprovació
d’aquesta llei que, junt amb la LO
3/2007 d’Igualtat entre Homes i
Dones, han marcat un punt i a
banda en el que ha de ser entés
com a igualtat i gènere.
La nostra Universitat no és aliena
a aquest procés de transformació
social, atés el compromís que en
la formació de persones –no
només estudiants– tenim.
D’aquesta manera, considere que
des de les aules és molta la tasca
de prevenció que es pot realitzar,
destinada no sols a evitar nous
casos de violència de gènere, sinó
a educar en valors que pugnen
contra el desequilibri actual
–encara existent– en matèries
com ara l’accés i l’ascens en la
carrera professional, l’equilibri en
les càrregues familiars o en les
crisis de parella, entre molts
altres. En aquest sentit, forma
part d’aquest procés de transfor-
mació social la necessitat de revi-

sar l’itinerari dels estudis de la
Facultat de Dret. Resulta sorpre-
nent comprovar el poc de pes que
tenen, en l’actual docència, els
aspectes diferenciadors –i les
seues raons– introduïts per la ja
existent legislació sobre polítiques
de gènere. D’altra banda, és difícil
que aquestes normes tinguen una
eficàcia real en el futur si no
tenen pes i presència en el procés
formatiu dels futurs aplicadors de
les normes jurídiques.
En conclusió, la Llei d’Igualtat i la
Llei de Violència de Gènere repre-
senten, amb tota seguretat, un
punt d’inflexió que fa impossible
la tornada a èpoques de silenci
anteriors. Però ni les desigualtats
de gènere, ni la situació de violèn-
cia simbòlica contra la dona
enquistada en la societat poden
eradicar-se a colp de BOE. Hem de
propiciar un canvi social que ho
faça possible, per a la qual cosa
les lleis han de ser una eina viva i
eficaç en mans dels ciutadans, de
la societat civil, de les institucions
i, també, en el si de les universi-
tats.

Elena Martínez García.
Professora titular de Dret
Processal (Universitat de

València)

Violència de gènere: transformació
social i Universitat
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El proper dissabte 25 d’abril con-
tinua al Jardí Botànic el cicle
L’arbre del Jazz, de nou amb una
actuació de blues i la Danny Boy

Blues Harp Band, una agrupació
formada per Danny Boy a
l’harmònica i la veu, 
Quique Pons a la guitarra, Raúl T-

Bonski a la guitarra, Juan Pablo
Sánchez al baix i Eduardo
Olmedo a la bateria.
El concert és a l’Auditori Joan
Plaça del Jardí (c/Beat Gaspar de
Bono s/n) a les 19:30 hores. Les
entrades s’estan venent ja a 3
euros en el mateix Jardí Botànic.
L’horari de les taquilles és de 10
a 18 hores.

La Danny Boy Blues Harp
Band, dissabte al Botànic

LA FINESTRA DE LA IGUALTAT

Imatges d’una campanya
del Govern central contra la
violència de gènere.


