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EDITORIAL          
Por Roberto Luiz da Silva

 

stimado Lector, 

Nós, o equipo de creación da 

REVISTA VIS A VIS, imos 

con moito entusiasmo 

intentar dar continuación ao 

primeiro número da nosa revista, tentando 

empregar a experiencia e o coñecemento 

adquirido coa primeira edición para cada 

vez mellorar e ampliar o noso instrumento 

de comunicación en todos os sentidos, 

calidade, contidos, información e 

entretemento, entre outros. Queremos dar 

as grazas a todos os que dalgún xeito, 

directa ou indirectamente, nos apoiaron a 

realizar esa idea, dende os que a financian 

ata os que simplemente unha idea nos 

deron. 

Coa primeira edición da revista puidemos 

acadar os nosos obxectivos básicos. 

Fixemos a primeira edición VIS A VIS, 

escrita e editada enteiramente por nós, 

algo que habitualmente non vemos, unha 

oportunidade de expresar un pouco a nosa 

realidade actual, as nosas vivencias ou 

pensamentos e achegalos a todos os 

lectores, sexan eles internos coma nós ou 

non. 

Aproveitamos para lembrar a todos os 

lectores a posibilidade de que tamén 

poden participar na mellora da primeira 

creación. A través da CAIXA DO 

CORREO DO LECTOR pódennos 

enviar as súas palabras, frases, textos, 

ideas, pensamentos, debuxos ou imaxes 

ou soamente darnos a súa opinión, co seu 

nome ou anonimamente. Iso será 

analizado por nós, os redactores, e polo 

equipo técnico do Módulo 1 deste centro 

penitenciario e poderán ser editados no 

próximo número da revista. Os textos 

poden ser escritos en galego, castelán ou 

calquera outro idioma con tradución para 

un dos dous idiomas arriba mencionados. 

Tamén poderán enviarnos algunha 

suxestión ou pregunta, por medio de 

instancia ou carta destinada ao equipo 

técnico do Módulo 1 “REVISTA VIS A 

VIS” ou poden ser depositados nalgunha 

CAIXA DO CORREO DO LECTOR 

que poden ser encontradas nalgunhas 

dependencias deste Centro. 

As persoas alleas ao centro tamén 

poderán participar enviando as súas 

opinións ou suxestións ao seguinte correo 

electrónico: 

teixeiro.inclusion@igualdadebenestar.org. 

¡PARTICIPA! Unha simple idea 

pódenos achegar moitísimo. 

Agardamos que vos entreteñades e 

desfrutedes da lectura dos nosos 

diferentes tópicos, artigos, entrevistas, 

breves e ata mesmo vos divirtades un 

pouco cos pasatempos que se atopan nas 

nosas páxinas. 

Por último, desexámosvos a todos vós 

moita paz e saúde. Ademais, para os que 

coma nós, redactores desta revista, soñan 

hoxe coa tan esperada LIBERDADE, que 

sexan pacientes, teñan sorte e sobre todo 

moita fe.¡Ata a próxima, compañeiros!  

Nós somos a REVISTA VIS A VIS, a 

revista do Módulo 1 do Centro 

Penitenciario de Teixeiro. Unha forte 

aperta a todos. 

 

“En la noche brilla tu luz. De dónde, no 

lo sé. Tan cerca parece y tan lejos. Como 

te llamas, no lo sé, lo que quiera que 

seas: ¡Luce, pequeña estrella!” segundo 

unha vella canción infantil de Irlanda. 

 

E 

mailto:teixeiro.inclusion@igualdadebenestar.org
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ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO                     
Director do Centro Público de Educación e Promoción de Adultos (EPAPU)   de Teixeiro 

(Por Jorge Hernández Jiménez e David de Jesús Iglesias) 

 

¿Como lle xurdiu traballar en prisión?

De casualidade. Souben que existía e 

probei.  

 

¿Cantos anos leva dando clase nestes 

centros? 

19 anos. 

 

¿Como é o trato cos alumnos? ¿É moi 

distinto ao que sería nun centro de ensino 

na rúa?  

En xeral bo. Si, porque aquí dependes 

fundamentalmente das normas do centro 

penitenciario e hai que ter en conta que a 

xente entra e sae constantemente, vanse de 

conducións, etc…e nun centro da rúa hai os 

mesmos alumnos durante todo o ano.  

     

¿Implícanse os alumnos nos estudos? 

Depende de que alumnos sexan. 

 

¿Cre que fan falla máis medios para a 

escola? ¿Cales? 

Si, sempre. Máis aulas e máis profesores, e 

con iso conseguiriamos borrar as listas de 

espera.  

 

¿Atopa moitos atrancos para desenvolver 

a súa función? 

Si, porque dependemos de que nos traian os 

alumnos ás súas horas, que se controlen ben 

as listas, etc… 

 

Hai moita xente que coñece a cárcere 

sólo de oídas ou polo que ven na 

televisión. Pola súa experiencia,  

 

¿recomendaría a outros profesionais  

traballar aquí? 

A xente da rúa non sabe nada disto. Se o 

coñecesen de primeira man pensarían 

doutro xeito. 

 

¿Alguna vez tivo algún altercado cun 

alumno? 

Si, pero non é algo normal.  

 

O profesorado do EPAPU de Teixeiro 

está facendo un gran labor co proxecto 

ANOCA, no cal os internos saen dar 

charlas a institutos e centros de ensino  

¿Como xurdiu a iniciativa? 

 

Pois empezou porque do profesorado que 

enviaban a traballar aquí ao centro. Había 

algúns que non querían vir; entón comezou 

a idea de dar a coñecer isto aos profesores. 

A partir desta idea xorde a idea de dar a 

coñecer isto aos alumnos dos institutos. 

 

¿Está respondendo ás súas expectativas? 

Si, pero todo depende do momento, 

porque isto cambia constantemente. 
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¿Cantos alumnos e alumnas hai na 

escola de Teixeiro? 

Cada día veñen 215 alumnos entre homes e 

mulleres e tamén se vai ao módulo 

terapéutico (Módulo 6) e a illamento 

(Módulo 13). 

 

¿Cantos alumnos e alumnas acadaron o 

graduado en ESO o curso pasado? 

14 de 700 alumnos que pasaron pola escola 

durante todo o ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* José Antonio con alumnos do Módulo 1 

 
O  EPAPU do Centro Penitenciario de 

Teixeiro consta de varios niveis educativos: 

alfabetización, galego e castelán para 

estranxeiros e a ESA (educación 

secundaria para adultos).  Tamén se fan 

titorías de bacharelato unhas horas á 

semana. 

Ten 225 alumnos separados segundo o seu 

nivel. Para isto, cítasenos previamente para 

facer unha proba de nivel. 

Hai unha lista de espera para poder asistir 

de casi 200 alumnos xa que non hai medios 

profesionais para atender tantos alumnos e 

alumnas e a xente se vai incorporando a 

medida que se van producindo baixas, 

porque hai persoas que se van de 

conducción a outras prisións ou  se van en 

liberdade ou calquera outro motivo 

penitenciario. 

Poder dispoñer dunha escola dentro do 

Centro penitenciario dános a oportunidade 

de poder completar a nosa formación, para 

aqueles que non puidemos rematala fóra. 

Ademais de aprender cousas novas, tamén  

nos relacionamos con internos e internas 

doutros módulos que tamén van á escola.

 

PROXECTO ANOCA
O  EPAPU de Teixeiro organiza saídas a 

distintos centros educativos da provincia da 

Coruña para que persoas privadas de 

liberdade dean charlas aos alumnos e 

conten como é a súa vida en prisión e as 

súas experiencias, como retoman os estudos 

moitos deles despois de moitos anos e a 

válvula de escape que supón estudar para 

saír da monotonía da prisión. 

Eu participei nesta experiencia que foi moi 

gratificante e na que todos aprendemos. 

Ademais, tivemos un achegamento aos 

rapaces, que puideron comprobar que 

somos persoas normais que nun  momento 

da vida cometemos un erro e que ao cárcere 

pode ir calquera, non só xente marxinal 

como cren moitos. 

Os rapaces facíannos preguntas de todo 

tipo, e a verdade é que tiñan moita 

curiosidade de saber como era o noso día a 

día. 

Considero que a experiencia habería que 

ofertala a todo o mundo: nenos, adultos, 

etc., para que todos tivésemos máis 

conciencia á hora de axudar na reinserción 

social das persoas privadas de liberdade.



SAÍDAS TERAPÉUTICAS DO MÓDULO     
Por Jorge Hernández Jiménez 
 

Curso de verán da 
Universidade de 
Santiago 
Do 14 ao 17 de xullo tivo lugar na 

Facultade de Dereito da Universidade de 

Santiago o  curso ”A rehabilitación social 

dos nosos presos: unha tarefa colectiva 

(especial referencia ao caso galego)”. 

Na parte teórica do curso presencial, ao 

inicio da actividade apuntáronse algúns dos 

intereses e características da intervención 

social en prisións, os riscos e erros máis 

comúns, así como os límites, posibilidades 

e perspectivas que ofrece a acción 

voluntaria neste campo. 

O curso foi presentado por Dña. Susana 

López Abella, secretaria xeral de Familia e 

Benestar; D. José M. Mayán Santos, 

vicerreitor da Comunidade Universitaria e 

Compromiso Social, e D. José M. Lorenzo 

Salgado, director do curso. 

O día 14 de xullo, no apartado 

“Testemuñas”: Historias da vida: xuventude 

e prisións, participamos un grupo de 3 

internos que estamos no Módulo 1 Nelson 

Mandela do C.P TEIXEIRO. 

Participaron no debate, xunto con nós, a 

subdirectora de Tratamento (Dna. Carla) e o 

educador do módulo (D. Eduardo). 

Persoalmente penso que este tema é moi 

interesante tanto para os internos coma para 

a poboación en xeral xa que nos dá a 

oportunidade de contar as nosas 

experiencias e darlle a coñecer á xente o 

que facemos, e romper estereotipos e falsos 

mitos sobre nós, xa que somos persoas que 

cometemos un erro e estamos loitando para 

reinserirnos na sociedade e facernos un oco 

nela e facerlles ver que calquera pode verse 

na nosa situación. 

Os oíntes quedaron abraiados ao escoitaren 

que faciamos cursos formativos para 

aprender un oficio e que moitos de nós 

retomaramos os estudos despois de tantos 

anos. Moitos deles crían que o cárcere era 

como o que vían nas películas e 

comprenderon que era moi distinto ao que 

pensaban. 

Para min foi unha experiencia moi bonita 

xa que levaba 4 anos sen saír da prisión. 

Poder recuperar a liberdade aínda que fose 

por unhas horas foi moi gratificante, e 

tamén achegar o meu gran de area nunha 

causa tan necesaria coma esta, que é darnos 

a coñecer ante a sociedade, e poder 

representar os meus compañeiros é un 

orgullo xa que moita xente que está na 

mesma situación ca min non tivo esta 

grande oportunidade de dirixirse á xente da 

rúa.  

Creo que despois de escoitarnos levaron 

unha boa impresión de nós e aprenderon 

cousas que non sabían. 

Para rematar, quero darlle as grazas á xente 

que fixo posible a nosa colaboración e 

organizou este curso do que todos nos 

beneficiamos. 
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ACTIVIDADES NO MÓDULO NELSON MANDELA 
 

Taller de hixiene        

Por Antonio Martínez González

 

sta tempada levouse a cabo no 

Módulo 1 un taller de hábitos 

hixiénicos que foi impartido por 

dúas alumnas da Universidade da Coruña 

que son estudantes de 3º curso de 

Educación Social. As formadoras son Tania  

e Cristina.  A duración deste taller foi dun 

mes, e nel participaron un total de 17 

internos do Módulo 1. 

Os obxectivos deste taller foron: 

 Potenciar os hábitos saudables e de 

hixiene persoal por parte dos 

participantes. 

 Concienciar e interiorizar a importancia 

destes hábitos e normas cívicas para a 

convivencia no módulo e na posterior 

posta en liberdade. 

 Desenvolver actitudes de respecto e 

colaboración cara aos compañeiros e 

aos profesionais do Módulo 1. 

 

 

Os temas principais sobre os que tratou o 

taller son os relacionados coa adquisición e 

reforzo de hábitos de hixiene persoal, 

hábitos de saúde bucodental e relacionados 

coa alimentación, así como o referente á 

limpeza tanto das celas individuais como 

dos espazos comúns do módulo e tamén 

hábitos de civismo e educación ante o 

xantar. Repartíronse en 9 sesións, cun total 

de 18 horas. 

As formadoras que impartiron o curso 

fixéronos unha pequena festa ao rematar. 

Nesa festa degustamos varios tipos de 

comida dos diferentes países que conviven 

no módulo. Tamén nos regalaron varios 

artigos de hixiene e aprendemos os 

costumes e cultura dos internos estranxeiros 

e a respectar as persoas. 

Este taller foi moi positivo para moitas 

persoas, e en xeral para o módulo, dado que 

serviu para aprender a respectar e a 

colaborar cos demais en calquera 

actividade. No taller de hixiene tamén se 

expuxeron todo tipo de debates que ían 

xurdindo. A miña experiencia foi moi 

positiva e penso que moita xente mellorou 

tanto en modais como en hixiene. Este tipo 

de talleres deberían repetilos e animo a todo 

o mundo a participar xa que aprendes a 

convivir cos compañeiros e coñeces 

distintos tipos de culturas e países.     

E 
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Curso de colocación de azulexos  

    

Por Roberto Luiz Da silva 

odos os anos se celebra neste 

centro, como en varios outros de 

España, unha diversidade de 

cursos profesionalizantes. O obxectivo, 

ademais de ocupar algúns dos internos, 

que son seleccionados pola Xunta de 

Tratamento do centro (case sempre os 

que xa están condenados, clasificados e 

preto da fin das súas condenas), é 

darlles a oportunidade de obter un título 

e experiencias laborais. Isto tal vez un 

día poida supoñer unha alternativa máis 

na busca dun destino ou traballo, sexa 

aínda privado de liberdade ou 

principalmente cando máis o 

necesitaremos, que será cando 

estaremos terminando de pagar as nosas 

condenas ou xa en liberdade, e entón si 

que precisamos do noso lugar no 

mercado de traballo. 

Este ano tivemos, entre outras opcións, 

os cursos de pintura, albanelaría, 

fontanaría, electricidade, soldador-

azulexador, manipulador de alimentos, 

panadaría e cociña. Todos eles con 

profesores e mestres profesionais nas 

respectivas áreas, que veñen 

diariamente do exterior do cárcere para 

ensinarnos. 

O día 5 de maio deste ano, 15 internos 

de distintos módulos empezamos o 

curso de soldador/alicatador de luns a 

venres, das 15.00 ás 19.00 horas. Con 

algunhas clases teóricas iniciamos o 

curso na escola do centro, onde o 

profesor Luis Pita nos deu as primeiras 

informacións e nocións básicas do que é 

e en que consisten os traballos dun 

azulexador (revestir solos e paredes con 

azulexos), informacións sobre os 

materiais e ferramentas necesarios para 

un traballo de calidade, ademais do seu 

proxecto e métodos que serían usados 

nas clases prácticas nese que é o seu 

primeiro traballo nun centro 

penitenciario. 

As clases prácticas iniciáronse no 

Módulo-9 (de nais) onde empezamos 

preparando as paredes do comedor e da 

sala do módulo para despois poñer os 

T 
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azulexos. Estivemos días apenas 

picando, poñendo cemento/cola e 

quitando este das paredes. Cando xa 

tiñamos as paredes preparadas 

comezamos coa colocación dos 

primeiros azulexos, sempre co auxilio e 

correccións do profesor Pita. Pouco a 

pouco fomos collendo práctica e algúns 

ata mesmo desfrutamos co traballo. En 

pouco máis de tres meses rematamos a  

nosa primeira obra, colocamos o 

azulexo en todo o comedor e a sala, 

ademais da entrada do módulo de nais 

no CP de Teixeiro, con resultados, dito 

polo mestre, máis que satisfactorios. 

Rematadas as tarefas no M-9, chegamos 

ao Módulo 1, o módulo de mozos 

(Módulo Nelson Mandela) deste centro. 

Aquí, coas primeiras experiencias que 

recollemos nos primeiros meses do 

curso, xa tiñamos todo máis “doado”. 

Separáronnos por grupos e cada un de 

nós dedicábase ás tarefas que designa o 

profesor. Uns máis adiantados e poucos 

con algunhas dificultades normais na 

aprendizaxe, sempre acadamos os 

resultados e perspectivas esperadas polo 

profesor, xa que colocamos o azulexo 

na entrada do módulo, parte da sala que 

estaba sen azulexos e aínda quedou por 

rematar o office e as paredes ao lado das 

escaleiras que levan á primeira planta de 

celas do módulo. 

O curso rematou o día 23 de decembro, 

tras ter feito o pouco que nos quedaba, 

as derradeiras plaquetas colocadas e 

claro, co visto e prace do profesor. 

Os alumnos do curso que o profesor 

considere merecedores polas súas 

valoracións, recibirán o título de 

solador/azulexador.     
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Talleres ocupacionais             

 Por Roberto Luiz Da silva 
 

n todos os módulos de 

convivencia deste centro 

existen unhas dependencias 

destinadas aos talleres 

ocupacionais, aínda que non en 

todos os módulos os talleres se 

encontran activos. Nós, os internos 

do Módulo 1, temos dende o mes 

de decembro de 2007 os talleres 

ocupacionais como unha opción 

máis para ocupar as nosas mañás 

con actos construtivos, interesantes 

e aprendendo algo que para algúns 

é completamente novo. 

 

Nos talleres do Módulo 1 estamos 

coordinados polas tres profesionais 

que forman o equipo de inclusión do 

módulo, que ademais nos axudan e 

apoian en todo o que precisamos dentro 

e fóra dos talleres. Son elas as 

responsables de controlar a nosa 

asistencia, rendemento, conduta e o 

comportamento dentro do grupo, 

asegurándose de que os seus obxectivos 

están sendo cumpridos, tentando facer 

que se manteña sempre nos talleres un 

ambiente agradable e de respecto mutuo 

entre nós, os internos que estamos 

apuntados en cada un dos talleres, que 

somos de distintas nacionalidades, 

relixións, culturas e ideais. Así, ademais 

das nocións básicas artísticas que 

adquirimos, tamén podemos 

desenvolver algúns hábitos e costumes 

sociais, como desempeñar as nosas 

tarefas con responsabilidade e traballar 

nun grupo, respectando sempre os nosos 

horarios (das 9.30 ás 12.00 horas con 15 

minutos de descanso) e normas dentro 

dos talleres. Tamén requiren nocións de 

hixiene e limpeza, xa que nós mesmos, 

separados por quendas, somos os 

responsables de toda a limpeza diaria 

dos talleres e dos espazos comúns que 

os rodean. 

 

Aquí, no Módulo 1, son tres os talleres 

que temos permanentemente: un de 

debuxos con fíos, un de espellos e outro 

de pintura en camisetas, cada un máis 

ou menos con dez internos apuntados. 

Ademais deses, as profesionais do 

equipo de inclusión sempre intentan 

crear outras opcións de actividades para 

aqueles internos que por algún motivo 

non están apuntados en ningún deses 

tres. Así, por exemplo, en novembro e 

decembro creouse un taller de Nadal 

onde nos ensinaron a facer postais. 

 

Tamén temos as nosas “recompensas” 

porque cada tres artigos que producimos 

para o cárcere -sexa unha camiseta, un 

espello o un debuxo feito con fíos- 

podemos facer un para nós mesmos, que 

poderán chegar a ser sacados para á rúa 

en forma de detalles ou regalos para 

familiares, amigos ou achegados, 

sempre que se teña o permiso anticipado 

do equipo de inclusión do módulo como 

tamén dos funcionarios competentes de 

seguridade, respectando tamén o 

número máximo de tres obxectos ao 

ano. Ademais diso, tamén somos 

E 
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recompensados nos talleres cos puntos 

que recibimos trimestralmente, puntos 

estes que poderán logo ser cambiados 

por comunicacións especiais ou follas 

meritorias, que poden chegar a ser 

usadas para cancelar algún posible 

parte que o interno teña, ou 

simplemente quedar arquivada nos 

nosos expedientes sempre cun 

carácter positivo ao respecto da nosa 

conduta. 

 

Eu levo apuntado no taller de 

camisetas uns 4 meses e a verdade é 

que, dende entón, as mañás de luns a 

venres parécenme pasar un tanto máis 

“rápidas”. Estando no taller quítome 

de encima o “aburrimento” de estar 

dando voltas entre as catro esquinas 

do patio ou de estar na cela. Penso que 

é unha boa opción para os que non 

teñen un destino ou outras actividades 

neses horarios, entretenernos aí, 

ademais de que estamos aprendendo 

algo interesante e coa mente distraída. 

A min o que me resulta máis importante 

de momento é estar ocupado con cousas 

construtivas o maior tempo que poida e 

poder así sacar algún bo froito da mala 

experiencia que vivimos aquí 

encerrados.  

 

Por último, só me queda  dar as grazas, 

en nome de todos os meus compañeiros, 

aos responsables por esta oportunidade 

que nos é ofrecida.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Taller de espellos

 



Educación para a saúde 
Por Antonio Martínez González

Nos meses de novembro e 

decembro no Módulo 1 

impartiuse un taller de 

educación para a saúde. Este taller empezou 

o 10 de novembro e rematou o 21 de 

decembro. 

O curso foi impartido polo doutor D. Pedro 

Martínez, un señor moi amable e sobre todo 

un excelente profesor. Tamén un técnico do 

061 chamado Sergio impartiu primeiros 

auxilios e como actuar en caso de accidente. 

O curso durou 40 horas, foi moi divertido e 

aprendemos moitas cousas que non tiñamos 

nin idea de que existían. 

Participaron un total de 12 internos e o 

curso dividiuse en sete unidades: 

A primeira unidade consistiu nunha 

intrución á educación para a saúde. 

Na segunda abordáronse cuestións relativas 

á alimentación, dietética e nutrición, tipos 

de alimentos, proceso de dixestión, 

elaboración de dietas, normas básicas de 

conservación de alimentos e trastornos de 

alimentación (anorexia e bulimia). 

A terceira unidade consistiu na hixiene, 

ergonomía e prevención de enfermidades. 

A cuarta estivo dedicada á seguridade 

persoal e á prevención de accidentes: como 

evitalos e como actuar en caso de accidente, 

e primeiros auxilios en caso de parada 

respiratoria, masaxe cardíaca e respiración 

boca a boca, etc. 

Na quinta unidade tratamos exercicios 

físicos e saúde, exercicios físicos para a 

saúde (exercicios cardiovasculares), tipos 

de actividades físicas, e repercusión do 

exceso da actividades físicas e exercicios 

físicos. 

A sexta unidade consiste na prevención e 

tratamento de enfermidades infecciosas, 

como por exemplo sida ou tuberculose. 

O taller de educación para a saúde foi unha 

experiencia moi positiva onde aprendemos 

moitas cousas como xa explico nestas liñas. 

Dámoslles agradecementos ao doutor D. 

Pedro Martinez, a Sergio e ao equipo de 

inclusión do Módulo 1 por organizaren 

estes estupendos talleres. 

 

Curso de resolución de conflitos.  
Por Jorge Hernández Jiménez 

O curso foi impartido por Ana Ruth 

Barreiro da Cruz Vermella,  do 2 de 

novembro ao 9 de decembro de 2009, cunha 

duración de 40 horas. Participaron 15 

internos do Módulo 1 e os seus obxectivos 

foron os seguintes: 

 Coñecer e manexar habilidades sociais 

que faciliten a convivencia da 

sociedade. 

 Fomentar os procesos de 

autorregulación, autoestima, 

autoconfianza e autodisciplina. 

 Comunicarse de xeito claro. 

 Mostrar a importancia da actitude da 

escoita activa da comunicación. 

 Identificar o conflito como algo 

connatural ao ser humano. 

 

 Valorar a utilidade das técnicas de 

resolución de conflitos para resolver 

conflictos propios e alleos. 

 Ensinar e denunciar as diferenzas de 

xénero na actualidade. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS       

 
No Centro Penitenciario de Teixeiro 

celebrouse unha exhibición de culturismo 

no mes de novembro. Tamén participou 

xente de fóra, polo que houbo moito nivel e 

competencia. Entrevistamos a Martín e 

Mikel, dous dos participantes deste centro 

penitenciario, e falamos con eles sobre o 

seu adestramento e nutrición. 

 

Martín é un deportista que leva adestrando 

dende os 15 anos, polo que ten unha grande 

experiencia no deporte de culturismo. 

Tamén o seu amigo Mikel leva entrenando 

6 anos. Estes dous culturistas practican 

outros deportes, como boxeo e loita. 

Cóntannos as súas dietas e entrenamentos e 

os ciclos que fan volume e definición. 

 
¿Cales son os alimentos máis 

recomendables para a dieta dun 

culturista? 

Os alimentos máis recomendables son a 

carne magra, o atún, avea, polo, arroz, 

peixe, clara de ovo, peituga de pavo e beber 

moita auga. 

 

¿Cal é a dieta máis recomendable para o 

ciclo de volume? 

A mellor dieta para aumentar volume é 

inxerir o maior número de calorías que un 

poida, pero sempre que sexan limpas de 

graxas e nunca recorrer á bolaría. 

 

¿Que peso é o máis recomendable para o 

ciclo de volume? 

O peso máis axeitado no ciclo de volume é 

levantar o máximo peso posible e un 

número de repeticións de 6 a 10. 

 

¿Como se acada un corpo tan definido? 

¿Cal é o segredo? 

Non hai ningún segredo, pero é posible 

grazas a unha dieta equilibrada e a facer 

exercicio aeróbico. 

 

¿Cales son os alimentos máis 

recomendables para o ciclo de 

definición? 

Os alimentos para a dieta de definición son 

o atún, a froita, clara de ovo e auga. 

 

¿Algunha vez participastes nalgunha 

competición? 

Non, non participamos en ningunha 

competición. 

 

¿Tedes pensado competir algunha vez? 

Si. Imos competir no Centro Penitenciario 

de Teixeiro no mes de novembro. 

 

¿Cantas horas adestrades ao día?  

Adestramos dúas horas ao día, unha pola 

mañá e outra pola tarde. 

 

¿Que suplementos son os mellores? 

Todos son bos e hai infinidade de 

suplementos. 

 

¿Canto diñeiro gastades en suplementos? 

Pois todo o peculio. Cobramos 80 € 

semanais. 

 

¿Parécenvos suficientes as instalacións 

deste centro penitenciario? 

Pois parécennos as mellores instalacións 

que vimos en varios centros penitenciarios 

nos que estivemos. 

 

         Martin e Mikel. Pose de peitoral                  
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O día 6 de novembro houbo unha 

velada de boxeo na Coruña na que 

participaron varias escolas de boxeo. 

Unha delas era a Escola de Boxeo de 

Teixeiro, que foi representada por 

Paquito do Módulo 1. Paquito gañou 

por 2 puntos e entregáronlle o merecido 

trofeo e un premio de 60 euros. 

A Escola de Teixeiro tamén foi a 

Vilagarcía de Arousa o día 21 de 

novembro. Tamén asistiu Paquito e o 

resultado do combate foi nulo, o cal 

quere dicir que empataron. 

 

 

 

 
            

 

 

                   Camilo “Paquito” 

 

 

 

 

 

 
                 

       

 

 

 

 

 
Aquí os redactores da revista: Lukas e Antonio (3º e 2º pola dereita respectivamente) 

cos culturistas do C.P. de Teixeiro. 
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BREVES            

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novos códigos penais na biblioteca central 
A  mediados de outubro chegou un novo lote do código penal e 

lexislacións penitenciarias totalmente actualizadas á biblioteca 

central de Teixeiro. 

Os libros estarán dispoñibles para todos os internos que os soliciten, 

aínda que por seren libros moi solicitados e de consulta só se 

dispensarán por un prazo máximo dunha semana. 

 
 

Nova campaña da actividade de teatro e música 
Iniciouse a nova campaña de teatro e música no Centro Penitencairio de 

Teixeiro. As temáticas que se tratarán van dende a violencia de xénero á 

marxinación social das minorías étnicas e á inxustiza social. En canto á 

música, vanse desenvolver temas actuais con temática similar ás 

anteriormente mencionadas.  

Cando se produzan vacantes nas actividades, serán anunciadas nos 

respectivos módulos da prisión. Prégaselles ás persoas interesadas nestas 

actividades que estean atentas ás posibles demandas de prazas. Os interesados 

deberán enviar instancias ao educador D. Eduardo. 
 

Novo Programa no Módulo 1 
En xaneiro iniciouse no Módulo 1 “Nelson Mandela” o novo Programa de 

preparación para a vida en liberdade, un módulo de respecto, educativo e 

convivencial. Está dirixido a aqueles internos penados que pola súa traxectoria e 

contía da condena poidan optar a un terceiro grao nun prazo medio de tempo. 

Aquelas persoas interesadas en participar neste programa deberán enviar unha 

instancia ao educador do Módulo 1. 
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CONSULTORIO          
 

 

 

EDUCADOR  DO MÓDULO 1.  D. Eduardo 

 

Tendo un permiso aprobado pola Xunta de Tratamento no xuíz 

de Vixilancia Penitenciaria hai máis de 3 meses esperando 

resolución, ¿pódese solicitar que se estude outro permiso ordinario de saída á 

Xunta de Tratamento do centro penitenciario? 

Si,  pódese pedir. Ten dereito a que se lle estude un permiso sempre e cando pasen tres 

meses dende a última comunicación da Xunta de Tratamento.              

 

 

TRABALLADORA SOCIAL DO MÓDULO 1.  
¿A quen hai que dirixirse para saber o nome e enderezo do avogado de oficio que me foi 

asignado? 

Para poder saber o nome e enderezo do avogado de oficio que nos asignaron hai que dirixirse ao 

xulgado. 

 

¿Como podo facer para casar polo xulgado en prisión se a miña parella está en liberdade? 

¿Que papeis teño que solicitar? 

Os documentos que precisamos para celebrar un matrimonio civil dende prisión tendo a nosa 

parella en liberdade son os seguintes: 

1. Solicitude asinada polos contraentes. 

2. Certificacións literais de nacemento de ambos os contraentes, expedidas polo Rexistro Civil 

correspondente ao lugar do nacemento. 

3. Certificacións de empadroamento ou de residencia que acrediten o domicilio de ambos os 

solicitantes durante os dous últimos anos. Estas certificacións expídenas os concellos e caducan 

aos tres meses. 

4. Declaracións xuradas de estado civil. 

5. Fotocopia do DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia. 

6. Ademais, no expediente deberán prestar declaración dúas testemuñas, propostas polos 

contraentes, e un parente, amigo ou achegado dun ou doutro contraente. 

 

ADEMAIS DOS DOCUMENTOS ANTERIORES DEBERÁN ACHEGARSE: 

Divorciados / Matrimonio anterior anulado  

Certificación literal do matrimonio anterior. 

As sentenzas de divorcio ou nulidade editadas fóra de España e referidas a españois deberán 

achegarse coa documentación da súa validación en España. 

 

Viúvos 

Certificación literal do matrimonio anterior. 

Certificación literal de defunción do cónxuxe falecido. 

 

Contraentes estranxeiros 

Os documentos estranxeiros deberán ir acompañados (se é o caso) da súa tradución e 

legalización. 

Certificado de capacidade matrimonial ou certificación expedida polo cónsul ou funcionario 

competente segundo a lei do país respecto da aptitude matrimonial e dos extremos exixidos 

[nacemento,estado civil, etc.] 
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PASATEMPOS          
Por Lukas Lebenskas  

        ENCRUCILLADO 
 

               

               

               

               

               

               

               

 6              

 8              

 3              

               

               

               

               

               

 
                      3-dixitais         4-dixitais            5-dixitais             6-dixitais              7-dixitais 

238                    2723                 13157                 176239                3252353 

333                    2758                 44561                 202135                3683177 

456                    4057                 79068                 230530                5751763 

683                    4601                 96754                 346705                7071280 

786                    7755                 97444                 528016                7238216 

841                    8262                                            606652                8922823 

884                    8834                                            757406                9631886 

                                                   8868                                            776921 

                                                   9204                                            867881 

SUDOKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   8 5 9   7 3 

   7  1 2  9 

 1 5   8    

 6      1 7 

 9 4 6   8   

  9   7  2  

 5   3  1   

 8 3  2    5 
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SOLUCIÓNS AOS NÚMEROS ANTERIORES 
 

ENCRUCILLADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A L A G A  A R M A 

2 P A R A R A  I A S 

3 E R A S  C E R R E 

4 A G R A D A R  T I 

5 R U A  A B A L A  

6  E N T R A  A R A 

7 D I  R E S T R A S 

8 U R D I N  R A N A 

9 R O E  A C E D A S 

10 A S A S  U S A S E 

2 6 5 4 8 3 9 1 7 

1 3 8 6 9 7  5 2 4 

7 4 9 1 5 2 6 3 8 

3 7 1 5 4 6 8 9 2 

4 9 2 8 3 1 7 6 5 

8 5 6 2 7 9 1 4 3 

5 2 7 9 6 4 3 8 1 

6 8 4 3 1 5 2 7 9 

9 1 3 7 2 8 4 5 6 
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CAIXA DO CORREO DO LECTOR      
                         

PARA LA LIBERTAD 
 

Para la libertad sangro, lucho y pervivo. 

Para la libertad, mis ojos y mis manos, 

como un árbol carnal, generoso y cautivo, 

doy a los cirujanos. 

 

Para la libertad siento más corazones  

que arenas en mi pecho: dan espumas mis 

venas, 

y entro en los hospitales, y entro en los 

algodones como en las azucenas. 

 

Para la libertad  me desprendo a balazos 

de los que han revolcado su estatua por el 

lodo. 

Y me desprendo a golpes de mis pies, 

de mis brazos, de mi casa, de todo. 

 

Porque donde unas cuencas vacías 

amanezcan,  

ella pondrá dos piedras de futura mirada 

y hará que nuevos brazos y nuevas piernas 

crezcan en la carne talada. 

 

Retoñarán aladas de savia sin otoño 

reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada 

herida. 

Porque soy como el árbol talado, que 

retoño 

y aún tengo la vida. 

 

   
(Una poesía de Miguel Hernández, de familia 

humilde, nacido en Orihuela en 1910. 

Fue un poeta comprometido en la guerra civil, que 

recorrió las cárceles franquistas de Madrid, Ocaña, 

Sevilla y Alicante en la que murió, tísico, 

sangrando, en el año 1942). 

Se la dedico a todos los que estáis como yo, 

privados de LIBERTAD. 

F.A.G. - Módulo 1. 

 
 

Mi alma perdida como mis sentimientos, 

esparcidos y perdidos... 

Tu ilusión me llenó de razón, 

una explosión de cariño y comprensión... 

Lo que hoy compartimos, 

ya no es amor, es pura pasión. 

Mi alma dividida, en mis celos amargos, 

solamente quiero una semilla 

que sea tuya y mía, aunque sea compartida... 

Cada día que nos tiemblan las rodillas, 

tan seguro estoy que seas tú y no otra, 

la que lleve mi cariño en tu vientre, 

y me refleje solamente, 

al verte... 

 

Ya estoy aquí, cerca de ti... 

todavía no me has llamado, 

       y siento tu aliento, siempre atento... 

¿Estarás cerca de mí? 

Mi corazón se acelera, presta y salta. 

Su alegría se rasga, 

su tristeza se apaga, 

ya puedo ver tu mirada enamorada, 

tus labios suaves contra los míos, 

totalmente encendidos, 

perdidos entre nuestros cuerpos tan unidos, 

en un solo abrazo, 

en una sola canción de amor, 

que habla de los dos, 

de nuestra pasión  y dolor, 

para estar siempre juntos, 

mi amor… 

 

.......Rico García......Módulo 5 
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