
PROPOSTA XARXA DE VOLUNTARIAT EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA 

A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

1. PER QUÈ UN VOLUNTARIAT UNIVERSITARI EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE? 

La violència de gènere i masclista és una realitat estructural present a la societat en 
el seu conjunt, i per tant també a la nostra comunitat universitària. Reconèixer el 
problema ha segut un primer pas fonamental, que s’està procurant vaja acompanyat 
d’actuacions efectives i tranversals, per tal de donar resposta activa i fer de l’espai 
universitari un entorn el més segur i enriquidor possible per a les persones que n’hi 
formen part. 

Amb aquesta voluntat i dins del marc de les actuacions i protocols d’atenció dirigits 
a les víctimes d’estes violències masclistes, la Unitat d’Igualtat de la Universitat de 
València ha encetat un programa d’atenció, articulat a través dels anomenats Espais 
Violeta, que es recolza, entre d’altres, en la xarxa de voluntariat, -tant d’estudiantat 
com PAS i PDI-. Aquesta xarxa es configura com un pont proper i immediat entre les 
persones que necessiten atenció especialitzada i els recursos institucionals de la 
Universitat. 

 
2. QUÈ ES VOL ACONSEGUIR AMB EL VOLUNTARIAT? 

 
• Visibilitzar el problema a la Universitat de València.  
• Formar i acompanyar les persones voluntàries. 
• Detectar necessitats d’atenció. 
• Difondre els Espais Violeta en diversos grups de docència (voluntariat 

alumnes), entre els departaments (voluntariat PDI) i entre les Unitats de 
gestió (voluntariat PAS). 

• Acompanyar les persones que ho sol·liciten a la Unitat d’Igualtat per a 
ser ateses.  

• Vetlar per que hi haja material informatiu dels Espais Violeta als centres, 
aularis i biblioteques de la Universitat. 

• Aportar suggeriments d’ampliació del Codi de Conducta i Bones 
Pràctiques en matèria de relacions entre homes i dones  

• Formar part dels Punts Violeta de les Festes Universitàries, si escau. 
 

 

 

 

 

 



3. COM ACTUEM? 
 

• Per a visibilitzar i conscienciar 
 

o Mitjançant els materials de difusió dels Espais Violeta : 
 Un panell amb la imatge identificativa d’aquests Espais en llocs 

visibles de cada Centre, aulari i Biblioteques. El panell inclou el 
telèfon de la Unitat d’Igualtat d’atenció a víctimes, així com l’e-
mail genèric que centralitza totes les consultes. 

 Targetes explicatives de quins serveis ofereix la Unitat d’Igualtat 
a les eventuals víctimes de violència de gènere o d’agressions 
masclistes. 

 Un banner amb la imatge dels Espais Violeta i el programa de 
voluntariat, que s’inclourà al web de la Unitat d’Igualtat 
 

o Les persones voluntàries podran participar en accions de 
conscienciació específiques programades al llarg del curs. 
 
 

• Per a formar i acompanyar al voluntariat. 
Es faran reunions i tallers formatius, tant per a la incorporació a la xarxa de 
voluntariat en violència de gènere, com periòdicament durant el temps de 
vinculació amb el programa. 
 

• Per al manteniment i actualització de materials als centres, aularis i 
biblioteques. 

 
o El personal voluntari donarà avís quan detecte que s’ha esgotat l’estoc 

al centres o qualsevol incidència relacionada amb l’estat i ubicació dels 
panells situats al seu centre habitual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Per a la detecció, informació i acompanyament a les víctimes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Unitat d’Igualtat contacta, d’entre les persones 
voluntàries del llistat, a qui es considere més 

adequada per a la sol·licitant de l’atenció i els posa 
en contacte. 

Una persona presencia una incidència en matèria de 
violència masclista  

Recomana a la víctima posar-se en contacte amb 
la Unitat d’Igualtat i li ofereix informació i 

acompanyament a les dependències de la Unitat 
si aquella ho desitja. 

La voluntària proporciona a la sol·licitant tot el 
material vinculat a l’Espai Violeta, i l’acompanya a la 
Unitat d’Igualtat. 

Una persona telefona o escriu a la Unitat d’Igualtat 
per comunicar una incidència en matèria de violència 

masclista de la que ha segut víctima. 

La víctima, en ser informada del servei, decideix acudir a les dependències de la Unitat 
d’Igualtat  

Acudeix directament pel seu conte Prefereix anar acompanyada 
d’una persona voluntària 

Segons les necessitats s’activen diferents serveis de suport des de la Unitat d’Igualtat 

- Seguretat 
- Assessorament jurídic 
- Assessorament psicològic 
- Ajuda per a gestions diverses (internes i/o externes) 
- Derivació a recursos externs 
- Activació via informal de resolució de conflictes 
- Activació del protocol 

SEMPRE AMB LA CONFORMITAT DE LA PERSONA DENUNCIANT 



4. COM FUNCIONA LA XARXA DE VOLUNTARIAT? 

 

REQUISITS 

Les persones poden accedir al programa de voluntariat amb els següents 
requisits: 
 

1. Requisits formals:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Requisits personals: 
 

- Actituds i habilitats relacionals adequades.  
- Compromís de permanència durant, al menys, un curs acadèmic. 
- Realitzar una entrevista personal. 

 

  

ESTUDIANTAT 

Tindre matrícula vigent en la Universitat de València en el curs actual. 
Haver fet la formació en violència de gènere del Programa de formació 
del Voluntariat UV del SEDI 

PAS i PDI 

Formar part de la plantilla de la UV en el moment de la sol·licitud . 
Haver cursat la formació en violència de gènere dirigida a PDI i PAS de la 
UV o alguna equivalent. 

USUARIES DEL PROGRAMA 

Dones de la comunitat universitària que hajen segut ateses per la Unitat 
d’Igualtat 



 

ITINERARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ INICIAL ESPECÍFICA 

  

 

 

 

 

 

FORMACIÓ GENERAL 

 
SOL.LICITUD D’INCORPORACIÓ A LA XARXA 

 
CONTACTE AMB LES PERSONES INTERESSADES 

 
FORMACIÓ INICIAL ESPECÍFICA 

DESIGNACIÓ DE TASQUES  (Segons perfils, 
disponibilitat i necessitats del programa ) 

 
DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS 

 
SEGUIMENT DE LES ACCIONS, ACOMPANYAMENT DEL 
VOLUNTARIAT I FORMACIÓ CONTINUA 

 

FINALITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ 
AL PROGRAMA 

 


