
Como detectalas?  
Estes son algúns dos comportamentos que nos poden axudar a 
detectar situacións de violencia sexual, e que afectan en moita 
maior medida ás mulleres: 

“Piropos”, insultos, humillacións sobre o corpo ou roupa 
da muller

Rozamentos ou tocamentos de tipo sexual nalgunha 
parte do corpo

Insistir para manter relacións sexuais

Exhibicionismo

Acoso e hostigamento sexual: comentarios, miradas, 
propostas, etc.

Gravar e/ou compartir imaxes ou vídeos con contido 
sexual

Ligar de forma invasiva, acosando e insistindo ante un 
non

Abusar sexualmente mediante a submisión química ou 
aproveitándose de que está durmida, mareada ou baixo 
os efectos do alcohol.

Que son as violencias 
sexuais?  
Son calquera acto de natureza sexual NON CONSENTIDO E EN 
CONTRA DA VONTADE da persoa sobre a que se exerce a violencia e 
constitúen un atentado contra a liberdade sexual. Poden acontecer 
en distintos ámbitos: na rúa, no transporte público, na escola, no 
ámbito laboral, na parella ou ex-parella, etc.; e poden adquirir, en 
termos xerais, tres formas: acoso sexual, abuso sexual e agresión 
sexual.
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Se actúas así, estás a agredir. 
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Se estás ante unha situación molesta ou incómoda, faino saber, 
exprésao con claridade e contundencia.

Lembra que a insistencia, os tocamentos, bicos ou achegamentos 
corporais non consentidos son acoso. E o acoso é violencia sexual. 

Non participes nas bromas ou burlas sexistas e machistas que 
humillan ou minusvaloran ás mulleres e persoas LGTBIQ+, pois 
contribúen a normalizar e xustificar a violencia sexual. 

Que facer ante unha agresión? 
Se a sofres...
Que se escoite a túa voz, mostra a túa 
desconformidade coa acción da persoa 
agresora.

Se non estás soa, faillo saber ao teu grupo de 
amigos e amigas. Apóiate en xente coñecida ou 
en alguén de confianza e cóntalle o que che pasa 
para que te poidan axudar e acompañar.

Pode que sintas vergoña, noxo, medo… é normal 
sentirse así. Busca axuda e contacta con 
profesionais, atenderante as 24h:

016 Teléfono de Atención a Vítimas de 
Violencia de Xénero
900 400 273 Teléfono da Muller
112 Teléfono de Emerxencias
091 Policía Nacional
092 | 981 542 323 Policía Local

Se a presencias...
Se pensas que unha muller está nunha situación de 
violencia, achégate e pregúntalle como se encontra e 
se precisa axuda.

Interrompe a situación, indicando que acabas de 
presenciar o acontecido.

Sempre que a situación non entrañe un risco para a 
túa propia integridade e seguridade, móstralle a túa 
desaprobación para que cese a súa conduta. Faille 
saber que non toleras a situación, que non che parece 
divertido, nin normal agredir  ou acosar ás mulleres.

Cando percibas que a situación presente algún tipo de 
risco para ti e/ou para a persoa que enfronta a 
violencia. Fai ruído para que se decate da presenza de 
xente, e mentres tanto pide axuda, chama ao 112.

Non a deixes soa. Fala con ela, interésate polo seu 
benestar. Transmítelle tranquilidade e apoio e 
pregúntalle se quere contactar con alguén que a 
poida acompañar.

Para calquera dúbida, necesidade de apoio, información ou asesoramento, tes a túa disposición:

Non te quedes á marxe e actúa!

Como podemos previr as 
violencias sexuais?

O Punto Lila durante as festas do Apóstolo 
estará dispoñible nestas dúas localizacións: 
Parque da Alameda e Parque de Galeras.

O Centro de Información ás Mulleres do 
Concello de Santiago de Compostela, 
981 542 467

Oficina de Información de Turismo de Santiago de Compostela:
Rúa do Vilar, 63 | Horario: Luns á Domingo, 10:00h - 18:00h.


