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EDITORIAL           
 

stimado Lector, 

 

 

O II Plan Galego de Inclusión Social 

(2007-2013) elaborado pola Secretaría 

Xeral de Benestar da Vicepresidencia 

da Xunta, constitúe un elemento de 

suma importancia na loita contra a 

pobreza e a exclusión social na Galiza. 

Foi deseñado coa finalidade de 

consolidar unha estratexia 

interdisciplinar e transversal que actúe 

de maneira compensatoria, como unha 

acción positiva, estruturada e eficaz, 

para avanzar na igualdade real de 

oportunidades, potenciando o modelo 

social galego baseado nos principios de 

xustiza social e participación activa de 

toda a cidadanía. 

 

O Plan está cofinanciado polo Fondo 

Social Europeo e a Vicepresidencia da 

Xunta de Galicia. 

Como obxectivos básicos, sinálanse: 

 Dar un novo impulso á integración 

e coherencia das políticas activas de 

inclusión. 

 Mellorar a cobertura territorial, as 

dotacións materiais e a 

coordinación. 

 Integrar e complementar a 

estratexia da inclusión social, 

especialmente nas áreas 

territorialmente deprimidas. 

 Incidir na mellora da inclusión 

social de colectivos e grupos 

crónicamente vulnerables: 

comunidade xitana, persoas sen 

fogar... etc 

 Fomentar a participación das 

organizacións de solidariedade e 

iniciativa social (ONGs) no 

desenvolvemento das actuacións. 

 

Para poder cumprir estes obxectivos, a 

principal ferramenta específica de 

actuación do Plan é a Rede de Equipos 

de Inclusión, que dan cobertura ao 

conxunto do territorio galego. 

A través dun protocolo de colaboración 

entre o Consorcio Galego de Servizos 

de Igualdade e Benestar e a Dirección 

Xeral de Institucións Penitenciarias do 

Ministerio do Interior desenvólvense 

actuacións enmarcadas nun programa 

integral de preparación á liberdade que 

favoreza a inserción cívica, familiar e  

sociolaboral das persoas mozas internas, 

na súa meirande parte con idades 

comprendidas entre o 18 e os 30 anos. 

E 
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Para a intervención neste programa, 

localízase no Módulo 1 deste centro 

penitenciario un equipo dependente do 

Consorcio Galego, composto por tres 

profesionais. Deste xeito se posibilita, 

ademais, unha rede postpenitenciaria de 

apoio ás persoas internas que saen en 

liberdade, en coordinación cos Servizos 

Sociais municipais, cos equipos de 

inclusión sociolaboral e coas entidades 

e asociación cívicas que traballan no 

eido da exclusión e da inserción social. 

Nas actuacións proxectadas hai un 

conxunto articulado de actividades para 

desenvolver durante un ano antes da 

saída do centro penitenciario e que se 

prolongarán ata os dous anos despois, 

mediante un itinerario supervisado 

polos Servizos Sociais ou persoal 

técnico dos equipos do Plan de 

Inclusión Social. 

Unha vez que as persoas participantes 

reclusas incorporadas ao Plan de 

Inclusión Social polo equipo de 

Teixeiro acaden a súa liberdade, o 

seguimento do seu proceso de inserción 

social e laboral será tarefa doutro 

equipo de inclusión sociolaboral, o 

correspondente ao concello onde o 

participante estableza a súa residencia 

efectiva. 

Este primeiro número da revista  

pretende ser un instrumento de 

expresión das actividades a desenvolver 

así como un espello onde reflectir as 

nosas experiencias e inquietudes, que 

esperemos sexan do voso interese e 

aberto para todas aquelas persoas que 

queran formar parte das nosas 

viviencias. 

 

 

Somos .............. o Módulo Xoven  

"NELSON MANDELA" 
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ENTREVISTA A  XOSE LOIS BAAMONDE.     
Coordinador dos voluntarios e talleres de informática 

Por Jorge Hernández Jimenez  

 

  

      

1.¿Por qué  decidiches facerte 

voluntario? 

Iso e por algo que e innato, e tendo 

tempo libre despois de pasar unha 

enfermidade funme involucrando no 

mundo do voluntariado. 

 

2.¿De onde xurdiu a idea de poñer en 

marcha o proxecto da ciberaula? 

Xurdiu a raíz da colaboración  que 

mantén o Centro Sociocomunitario de 

Vilalba ca fundación La Caixa. 

 

3.¿Cando viñeches o modulo por 

primeira vez ¿sorprendeute o módulo 

ou era como o esperabas? 

Sorprendeume gratamente e sobre todo 

pola xente que estaba dentro del. 

 

4.¿Cree que o que aprenden os 

alumnos lles servirá para facilitar a 

súa incorporación ao mundo laboral? 

Por suposto que sí, xa que hoxe o 

coñecemento das novas tecnoloxías e 

fundamental para o desenvolvemento 

das persoas. 

 

5.¿Respecto os voluntarios ¿Opina que 

aparte de ensinar os internos o que 

saben de informática, vostedes poden 

tamén aprender algo dos seus 

alumnos? 

Sí por suposto que sí, xa que atopamos 

cousas neles que tiñamos esquecidas. 

 

6. Dende o seu punto de vista ¿Cales 

foron as maiores dificultades para 

levar acabo o proxecto do 

voluntariado? 

Principalmente a falla de material, polo 

demais non  tivemos problema algún. 

 

7.¿Animarías a xente da rúa  para vir 

a colaborar no Centro Penitenciario 

con mais actividades para os internos? 

Si totalmente xa que pode vir calquera 

persoa  sin ningún tipo de atranco. 

 

8.¿Que e o mellor que te levas desta 

experiencia?¿e o peor? 
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O mellor a relación persoal  e humana 

cos internos. O  peor nada xa que non 

hai nada negativo. 

 

9.¿Ata cando ides a seguir dando os 

cursos de informática no Centro 

Penitenciario? 

Non o sabemos pero esperamos que por 

moito tempo. 

 

10.¿Crees que deberían tomar exemplo 

de La Caixa outras entidades para 

financiar proxectos como o que se está 

levando a cabo aquí? 

Sí, considero que habería que volcarse 

totalmente para a inserción laboral 

principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.¿Cales son os seus plans de 

futuro?¿Teñen algún novo proxecto 

para de mellora na aula  ou de outros 

novos? 

Os plans de futuro dos voluntarios para 

a ciberaula son continuar coa 

aprendizaxe das novas tecnoloxías e que 

cada un poda elaborar certos 

documentos (curriculum, carta oficial). 

E o proxecto de futuro e que a ciberaula 

sirva coma un espacio de  

confraternidade e tamén poder ter 

internet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os voluntarios de Vilalba dan clases de informatica no Módulo 1 os luns e os mércores pola 

tarde. 
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SAÍDAS TERAPÉUTICAS DO MÓDULO     
 

VOLUNTARIADO EN DEFENSA DO MONTE GALEGO 
Por: Roberto Luiz Da Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 programa de Voluntariado 

en Defensa do Monte Galego 

é unha iniciativa de apoio, 

sensibilización e información sobre a 

necesidade de protexer o noso medio. 

 

Xurdiu froito da acción cidadá que rexeita, 

denucia e identifica a situación de desastre 

ecolóxico, social e económico provocada 

polos incendios forestais en Galiza. 

 

O dispositivo impulsado pola 

Vicepresidencia da Xunta a través da 

Dirección Xeral de Xuventude e 

Solidariedade como sistema de prevención 

de novos lumes mantense tamén como 

garante na posta en marcha de actuacións e 

proxectos necesarios para sensibilizar no 

futuro inmediato; ademais co Voluntariado 

en Defensa do Monte Galego dáselle 

cumprimento ao Plan Galego de 

emerxencias capacitado para absorber 

volumen de axuda e colaboración 

excepcionais como na marea negra do 

Prestige o una vaga de lumes de 2006. 

 

As razóns de ser do Voluntariado en 

Defensa do Monte Galego son o 

rexeitamento, a denuncia e a identificación 

co desastre ecolóxico, social e económico 

que provocan os incendios. 

 

Facilitar as canles de participación, 

educar en materia ambiental, colaborar 

na limpeza e na vixilancia e valorizar o 

medio rural como sector económico son 

algúns dos obxectivos do Voluntariado. 

 

 

 

 

O 



Vis a Vis                                                                                                                                                   Xuño 09 

 

 7 

 

As zonas de vixilancia foron 

consensuadas con Medio Rual: para 

escollelas, utilizáronse datos e factores 

que poden ser desencadeantes de 

incendios forestais, como, por exemplo, 

desorden as plantacións forestais, 

abandono do monte, conflitividade 

social, etc.  

As saídas realizáronse os días, 22, 23 e 

29 de setembro de 2008 con 13 

participantes. 
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O MONTE GALEGO  

Por: Jorge Hernández Jiménez. 

 

a salida al monte fue una 

experiencia muy bonita y 

aprendí cosas muy 

interesantes, ya que muchas veces 

creemos que por tirar una botella o una 

bolsa de plástico no pasa nada, pero si 

que pasa porque contaminamos y 

ensuciamos nuestros montes y bosques 

también estamos favoreciendo a que un 

animal se haga daño o haya un incendio. 

Lo pasé muy bien y me gustaría repetir 

la experiencia porque por un día salimos  

 

 

 

 

de la rutina del módulo y estuvimos en 

contacto con la naturaleza y nos 

sentimos útiles. 

Aunque sólo hayamos puesto un 

pequeño grano de arena, si cada persona 

hiciese lo mismo los montes estarían 

más limpios y en mejor estado. 

Por lo que desde aquí animo a todas las 

personas a colaborar mayores niños y 

gente de todas las edades a colaborar y 

cada vez que vayan a un monte recojan 

la basura que vean tirada y no tiren nada  

y piensen que el monte es de todos y 

hay que cuidarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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AUGA+MAR         
Por: Roberto Luiz Da Silva. 

 

 

 proxecto contempla un 

conxunto de actividades 

ligadas ao litoral e ao mar, 

nos que a mensaxe ambiental e a 

promoción das actividades de 

voluntariado son os dous puntos fortes 

do mesmo. 

 

O obxectivo principal de  AUGA+ 

MAR foi o de desenvolver unha serie de 

actividades de divulgación sobrer o mar, 

as embarcacións, as actividades 

extractivas e a biodiversidade mariña,  

nas que os e as participantes se 

interrelacionasen en diálogo e 

cooperación. 

 

Os obxectivos específicos foron: 

 Transmitir actitudes positivas de 

cara á conservación do patrimonio 

natural, cultural e especialmente 

respecto ao medio mariño e á súa 

cultura. 

 Dar a coñecer a riqueza do Parque 

Nacional marítimo-terrestre das 

illas Atlánticas de Galiza, así 

como outras figuras de protección 

mariñas (Áreas Mariñas 

Protexidas). 

 Ampliar os coñecementos sobre 

os fondos mariños e augas 

profundas. 

 Coñecer as características 

anatómicas e fisiológicas dos 

cetáceos. 

 Sensibilizar fronte á 

contaminación mariña e modos de 

combatela. 

 Achegar coñecementos sobre 

navegación e embarcacións 

tradicionais e léxico mariñeiro. 

 

A instalación básica foi o Nauja, un 

motoveleiro de madeira con base no 

porto do Grove, construído en 1930 en 

Dinamarca, cunha eslora de 20 m. e 

dous paus cos seus correspondentes 

panos. O barco posúe unha ampla e 

despexada cuberta, cunha elevada regala 

(varanda) para tranquilidade dos 

O 
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tripulantes. Presentaba un alto nivel de 

seguridade para os navegantes e está 

completamente equipado para unha 

navegación segura e á vez clásica; 

mantén ese ar que desprenden os barcos 

antigos como así o demonstra a súa 

inconfundible figura. A capacidade do 

barco permitiu persoas de tripulación e 

monitores. As ceas tiveron lugar no 

Grove e na illa de Ons. Os percorridos 

de navegación nas rías de Arousa e 

Pontevedra completábanse co 

achegamento ás augas oceánicas, fora 

das Rías. Tamén foron destacábeis os 

percorridos ambientais e culturais polas 

illas de Ons e Sálvora, destacabeis 

expoñentes do noso patrimonio natural 

e cultural. 

A saída realizouse os días 24 ao 26 de 

setembro de 2008, no que participaron 5 

internos do Módulo 1. Navegamos 

nunha embarcación tradicional (O 

Nauja) visitando o Parque Nacional 

Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas 

de Galicia (Illa de Ons e Sálvora) no 

que realizamos as seguintes  

actividades: 

  - No nauja: visión xeral, 

características do barco. 

  - Nocións de navegación e vela. 

  - Artes de pesca. identificación de 

cetáceos e aves marinas. 

  - Navegación nas augas abertas da 

plataforma, fóra das rías. 

  - Valores ambientais da zona. 
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OPINIÓN DE ACTUALIDADE       
 

Por Jorge Hernández Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ara mí el programa de 

reinserción laboral que se está 

llevando acabo en el Módulo 1 

es una experiencia muy positiva, ya que 

me da la oportunidad de hacer cursos 

formativos y nos asesoran sobre 

cualquier duda que tengamos. 

 

También nos enseñan cómo hacer un 

curriculum o en la búsqueda de un 

trabajo a los internos que les queda 

poco para la libertad. 

 

Personalmente una de las cosas que más 

valoro es que haciendo el programa 

estamos todo el día ocupados y eso hace 

que la vida aquí se haga un poco más 

fácil de llevar y te anima en el día a día. 

Por lo cual estoy muy agradecido ya 

que tengo una oportunidad de formarme 

cuando no todos lo hombres y mujeres 

privados de libertad pueden tener. 

 

Yo en el tiempo que llevo haciendo el 

programa no he encontrado nada malo 

porque se me ha ayudado en todo lo que 

se ha pedido, además es una experiencia 

que me ha favorecido. 

 

 

 

 

 

P 
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CONSULTORIO          
 

 

 

                                          CENTROS QUÉROTE.  Isabel Presas 

 

¿Opina que actualmente en Galicia se está xustificando os medios necesarios aos 

xóvenes para unha completa e adecuada educación sexual? 

Na Rede de Centros de Asesoramento Afectivo Sexual “Quérote”, establecemos como 

obxectivos da Educación Sexual, que as persoas aprendan a coñecerse, a aceptarse e a 

expresar a súa erótica dun  xeito  pleno, satisfactorio e  harmónico.  

A sexualidade forma parte de toda a nosa vida, dende que nacemos e ata que morremos. 

Vai cambiando, ao igual que o fan outras moitas cousas de nos. Pensemos senón na 

nenez, na adolescencia, na vida adulta,… cada fase ten as súas características e 

evolucionar forma parte da nosa esencia como seres humanos e seres sexuados. 

A sexualidade nos fai únicos e particulares. Cada un de nos  tenemos unha forma de ser, 

de sentir, de desexar, de erotizar,… o que fai que vivamos en un mundo diverso e 

plural. A diversidade é un elemento fundamental na Educación Sexual (e na vida). Non 

hai un modelo o unha forma única de sexualidade  nin de erótica; hai  tantas 

sexualidades e  formas de expresala como persoas e ¡pensemos na gran cantidade de 

persoas que somos!  

Quizáis  interpretamos que as cousas cambiaron moito en relación ao pasado, que a 

xente xa o “controla” todo, que sabemos todo o que necesitamos saber, sen embargo 

seguimos precisando de apoios, de asesoramento, de acompañamento,… para ir 

construindo significados sobre nos, a nosa sexualidade, a nosa erótica,…  A sexualidade 

forma parte de nos, da nosa vida e a educación é o instrumento a través do cal nos 

coñecemos  e coñecemos el mundo.  

Neste sentido a Red de Centros “Quérote”, desenvolve distintos programas e accións 

para contribuir ao obxectivo da Educación Sexual; COÑECERSE, ACEPTARSE E 

EXPRESAR A ERÓTICA DUN XEITO SATISFACTORIO E HARMÓNICO.  
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EDUCADOR DO MÓDULO 1. Eduardo Francisco Domínguez.   

¿Cre que sería urxente e necesario aumentar os recursos 

adicados á reinserción dos internos? 

Considero que a ampliación dos recursos dedicados a mellora 

do tratamento é necesaria, pero temos que ter en conta que as 

melloras dentro das institucións dependen dos presupostos e 

partidas económicas adxudicadas a cada centro. 

En Teixeiro e no Módulo 1 en particular, realizáronse melloras debido ó convenio 

firmado co Consorcio galego de Servizo de Igualdade e Benestar. Podemos considerar o 

Programa “Xóvenes para a liberdade” coma un bo recurso aplicable na institución, 

módulo 1 en particular. 

Tense realizado inversións para crear talleres, tamén creouse unha biblioteca exclusiva 

para o Módulo 1. Están traballando profesionais do Consorico Galego de Servizo de 

Igualde e Benestar e da Institución penitenciaria para mellorar e ampliar os recursos 

adicados á aplicación do programa do Módulo de Xóvenes. Pero para resumir, depende 

da filosofía da institución referente á reinserción e dos recursos económicos dos que se 

dispoña. 

 

EQUIPO DE INCLUSIÓN SOCIAL DO MÓDULO 1. 

 

Para un futuro, ¿Teñen previsto por en marcha algunha actividade? 

Sí que o temos previsto. A partires do 22 de abril escomenzaremos un Obradoiro de 

habilidades sociais para aquelas persoas do programa que estean próximos a saír en 

liberdade. Temos previsto que o obradoiro remate a finais de xuño ou principios de 

xullo e trataremos os seguintes temas: autoestima e autoimaxe, comunicación, 

asertividade, toma de decisións, tolerancia e cooperación, persuasión e pensamento 

independente e control emocional. 

Tras rematar este obradoiro comezaremos a mediados de outubro un obradoiro de 

Técnicas de Busca de Emprego no que trataremos de facilitar aos participantes as 

habilidades, ferramentas e estratexias de busca de emprego. 

O equipo ten previsto planificar novas actividades no 3º trimestre do ano. 
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PASATEMPOS          
Por Antonio Martínez González, Jorge Hernández Jiménez e Rafael Felipe Monteiro  

  

SUDOKU      CRUCIGRAMA   

   
 

 

 

CRUCIGRAMA 

Regale 4: Tea lixeira para vendar. Prefixo que expresa  a idea de tres. Consonante 5: 

Aire. Entregarena 6: Rematas. Onde as costas perden o nome. 7: Preposicion. Tiña tal 

condiccion. Numero impar. 8: Ceibar gargalladas. Camada, rolada. 9: Fuiñas garduñas 

10: Figuradamente pasei moita calor. Cociñase de certa maneira. 

 

 

BUZÓN DO LECTOR         
 

ste espazo está reservado para que nos próximos números expreses, como lector, 

a túa opinión. Podes deixar as tuas cartas no buzón de suxerencias do Módulo 1 

que se atopa na Biblioteca ou na cabina de funcionarios. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

2  5 4  3   7 

   6 9   2  

7  9     3  

 7 1   6 8 9  

4   8  1    

 5 6 2   1 4  

 2     3  1 

 8   1 5    

9   7  8 4  6 

HORIZONTAIS: 

1: Loa. Utensilio bélico 2: Detivera ou detiverase. Dirixiaste a un sitio.3: Épocas, 

idades. Peche. 4: Gustar, complacer, deleitar. Pronome de segunda persoa 5: Camiño 

urbano entre casas. Acanea, fai oscilar. 6:`Penetra, introducese. Mesa consagrada. 7: 

Fala, conta. Trenza do pelo ou as que se fan con allos, cebolas… . 8: Tramei. 

Enfermidade contataxioso da  pel. 9: Morde, adenta.Agres. 10: Angas, armelas 

 

 

VERTICAIS. 

1: Baixar dunha cabalgadura ou dun vehiculo. Permanece no tempo non se acaba. 2: 

Pezas que unen horizontalmente as pezas verticais dunha armazon 3: Labran a terra.    

E 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
            

                                                                                                                                           

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Penitenciario de Teixeiro 
Estrada de Paradela s/n 

15310 Curtis (A Coruña) 

Tel.: 981 779 500. Ex.: 3544 

teixeiro.inclusion@igualdadebenestar.org 
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R/ Amor Ruibal, 30-32 
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