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EDITORIAL          
Por Roberto Luiz da Silva. 

stimado Lector, 

Seguimos tentando dar continuidade ao noso proxecto, sempre buscando mellorar 
respecto aos números anteriores. Por suposto, temos algunhas dificultades por tempo, 

orzamento ou falta de medios. Vostedes comprenderán que nun cárcere son escasos e, tal vez, 
non son os máis apropiados, pero facemos o posible. 

O que sí importa é que pasan os días, pasan os meses, os anos e por algún motivo ou 
circunstancia da vida, seguimos aquí, “pechados”. E, unha das diversas “válvulas de escape” 
que podemos ter, é a nosa revista, o que vén ser para nós un punto de encontro con 
compañeiros, amigos e familiares, se é que os hai, internos ou non, ademais de toda a xente 
descoñecida que teña ganas ou curiosidade por abrir a revista Vis-a-Vis e ler o que escribimos. 

O que vostede se vai atopar entre as nosas páxinas son algunhas das nosas vivenzas, 
inquietudes, contos, poesía, entrevistas, novas breves e ata, mesmo, uns pasatempos. Por iso, 
sentímonos agradecidos; por ter nas nosas mans a posibilidade de transmitille esas 
informacións; a posibilidade de facerlle chegar un anaco de nós, o que cada un desexe, sen 
demasiadas obligacións ou cobranzas, simplemente mantendo sempre o respecto a todos e todas 
e buscando dalgún xeito aprender o que poidamos uns dos outros, para que nun futuro poidamos 
retomar as nosas vidas sen cometer os mesmos erros, os erros dos compañeiros. E mellor aínda 
se conseguimos que vostede, lector, que a diferencia de nós nunca tivo que pisar un “patio de 
talego”, nin pasar unha noite entre rexas, se está pasando por calquera situación difícil, co 
problema que sexa, non se desespere, e pense dúas veces antes de tomar calquera actitude 
equivocada e teña conciencia de que vostede mesmo é e será sempre o único responsable dos 
seus actos. ¡PACIENCIA!, pois tras unha tempestade verá sempre un lindo día de sol. 

Outra vez máis aproveito para lembrarlles que vostedes, lectores, tamén poden aportar o seu 
gran de area á revista Vis-aVis. Estamos abertos a calquera suxestión, opinión, pedido, 
dedicatoria, etc. Todos os lectores e os nosos simpatizantes, sexan internos ou non, que teñan 
ganas de participar na nosa revista poden facernos chegar a súa mensaxe, texto ou imaxe. Esas 
achegas serán publicadas nas próximas edicións da nosa revista, na “Caixa do correo do lector”. 
Os internos doutros módulos poden enviarnos os seus contidos por medio de instancia dirixida á 
Revista do Modulo 1 e os lectores de fóra poden enviar un e-mail a: 

teixeiro.inclusion@igualdadebenestar.org   

¡Participe, estamos agardando a súa mensaxe!  

Dicirlles tamén que tivemos a saída dalgúns compañeiros por distintos motivos, entrementres 
incorporáronse tamén outros novos redactores para acompañar o crecemento da revista e 
mellorar as nosas edicións pouco a pouco, cousa que xa é notable en comparación ás edicións 
anteriores e niso seguiremos traballando. 

Por último, enviamos a todos os lectores os nosos saúdos e desexámoslles todo o mellor en 
forma de agradecemento polo seu apoio e atención, especialmente ás nosas familias, amigos e 
persoas queridas sexan quen sexan. ¡Boa sorte, sempre! 

E 
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ENTREVISTA A SILVIA ALONSO DONÍS     
Directora do Centro Penitenciario de Teixeiro - Curtis (A Coruña)* 

 
1- ¿Cuál es su trayectoria 

profesional? Por qué 
decidió dedicarse a este 
trabajo o cómo surgió? 
R: La idea de dedicarse a 
ese trabajo surgió después 
de formarme en derecho. 
Empecé prestando trabajos 
voluntarios en la cárcel de 
Carabanchel a través de una ONG, y 
hasta llegar al cargo de directora 
trabajé como jurista y también como 
subdirectora de Tratamiento. 
 

2- ¿Cuál es su formación? 
R: Soy licenciada en Derecho. 

 
3- ¿Ha cambiado en algo su imagen 

de la cárcel desde de que ha 
empezado a trabajar en ella?  
R: Sí, antes yo tenía un concepto de 
la cárcel totalmente distinto de lo 
que lo tengo hoy. En mi primera 
experiencia trabajando con la ONG 
empecé a conocer la cárcel y verla 
de otra manera. Y siguió cambiando 
a partir de los conocimientos 
adquiridos con el tiempo de trabajo. 
Es un medio donde siempre hay 
algo nuevo que aprender. 
 

4- ¿Ha encontrado dificultades por 
ser una mujer en un mundo tan 
masculinizado como el de las 
prisiones? 
R: No, hoy en día no hay problemas 
con eso, al menos para desempeñar 
mis funciones nunca he tenido 
problemas. Tal vez en tiempos 
pasados sí los hubiese tenido. Pero 
aún así, algunas veces la gente de 
fuera del medio se sorprende al 
saber que soy directora de una 
cárcel siendo mujer. 

 
5- ¿A qué se debe el retraso en la 

salida de los permisos hacia el 
Juez de Vigilancia Penitenciaria 
de A Coruña? 
R: Eso se debe al gran volumen de 
trabajo; hoy, hay unos 1.500 presos 
en el C.P. de Teixeiro y en muchas 
ocasiones el personal es limitado 
para tramitar las solicitudes de todos 
los internos. Pero siempre se intenta 
hacer todo en el menor tiempo 
posible. 

 
6- ¿Cree que deberían los 

empresarios implicarse más a la 
hora de la reinserción en la 
sociedad de los internos para 
facilitarles el acceso al mundo 
laboral?  
R: Creo que eso es fundamental. Si 
los internos no tienen 
oportunidades, nunca podrán 
rehacer su vida al salir de la cárcel. 
Pienso que la reinserción es una 
cosa que depende de toda la 
sociedad y no sólo del equipo de 
tratamiento. Un interno puede ser 
igual de válido para el mercado de 
trabajo que cualquier otra persona. 
 

7- ¿Por qué esta cárcel no está 
habilitada para gente 
discapacitada? 
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R: Tenemos el módulo de la 
enfermería habilitado para los 
internos menos válidos. 

 
8- Como usted sabe, se están 

haciendo varias salidas de la 
escuela de Teixeiro a distintos 
institutos coruñeses, ¿Cree que es 
una buena iniciativa para los 
estudiantes?  
R: Sí, para los estudiantes de los 
institutos para que se den cuenta de 
la realidad, y para los de aquí es una 
oportunidad de hacer llegar a los 
jóvenes sus experiencias y con eso 
hacerles tener conciencia de que 
problemas en la vida todos pueden 
tener. Pienso que es una iniciativa 
muy buena, válida y con resultados. 

 
9- ¿Qué piensa usted sobre los 

módulos de respeto que se están 
implantando en este centro?  
R: Que son necesarios para dar la 
oportunidad, a los internos que lo 
deseen, de tener una mejor 
convivencia dentro de la cárcel, 
distinta de la realidad común de los 
otros módulos. Es una manera de 
enseñar a los de fuera que aquí se 
pueden hacer cosas buenas y dentro 
de las circunstancias tener una 
buena calidad de vida. 

 
10- ¿En qué cree usted que benefician 

estos tipos de módulos a los 
internos? 
R: Principalmente en la calidad de 
vida, para que adquieran hábitos 
saludables, estimulando su iniciativa 
a ser responsables y puntuales con 
sus compromisos y actividades y, 
sobretodo, en la buena convivencia 
que tiene lugar en módulos de estos 
tipos. 

 
11- ¿Qué nuevos proyectos tiene 

previstos para el Centro 
Penitenciario de Teixeiro y en 
particular para el Módulo 1 
Nelson Mandela? 
R: El Módulo 1 está en un momento 
importante de cambios y ahora 
mismo nuestro principal objetivo 
aquí es aportar todo lo que podamos 
para que ese módulo alcance sus 
objetivos. Y para la cárcel en 
general pensamos en consolidar los 
módulos de respecto, implantar 
algunos otros programas también, 
pero todo con tiempo, para que se 
haga bien, despacio y que funcione 
como debe. 
 

  
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A directora do Centro Penitenciario de Teixeiro, Silvia Alonso Donís (centro) cos redactores da revista Vis a Vis na 

Biblioteca do Módulo 1. 
*(Dende xaneiro deste ano, Silvia Alonso é directora do Centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, en Ourense. A 

actual directora do Centro penitenciario de Teixeiro é Carmen Suárez).
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RECOÑECEMENTO AO MÓDULO 1. 
 

Por Avel Formoso 

 
BEATRIZ MATO REGOLLE EN MADRID A 
MEDALLA DE PRATA AO MÉRITO SOCIAL 
PENITENCIARIO OUTORGADA Á 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
POLO PROGRAMA “NELSON MANDELA”. 
 
O pasado 24 de setembro o ministro do Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba entregou a Medalla de prata 
ao mérito social penitenciario á conselleira de 
Traballo e Benestar, Beatriz Mato, polo labor que se 
está a realizar no Módulo 1 “Nelson Maldela” do 
Centro penitenciario de Teixeiro. 
 
Este programa, pioneiro en España, é posible grazas 
ao protocolo de colaboración entre a Consellería de 
Traballo e Benestar e a Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. O Programa está 
enmarcado dentro do II Plan Galego de Inclusión 
Social. 
 
A medalla vén a recoñecer o labor que o equipo de 
inclusión social, formado por unha pedagoga, unha 
traballadora social e un diplomado en relacións 
laborais, están a realizar diariamente dentro do 
módulo. 
 
O galardón tamén vén a recoñecer a aposta da Xunta 
de Galicia polo esforzo dedicado a acadar a 
reinserción social dos aproximadamente 80 internos 
que participan nesta iniciativa. 
 
No módulo 1, ademais de traballar cara á reinserción 
social das persoas, tamén busca que poidan adquirir 
coñecementos e habilidades para a súa posterior 
incorporación á vida social, familiar e laboral cando 
saian en liberdade. 
 
No proxecto Nelson Mandela, os internos realizan 
diferentes talleres e actividades e unha vez que 
acadan a súa liberdade, a Xunta de Galicia mantén o 
seu apoio a través da rede de equipos do II Plan de 
Inclusión Social de Galicia, mantendo un seguimento 
das persoas que están integradas neste programa. 
 
De feito, os 
internos poden 
incorporarse aos 
circuitos  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
sociolaborais da Consellería de Traballo e Benestar 
co fin de obter formación homologada nos cursos que 
realicen para, deste xeito, saír en liberdade cunha 
cualificación específica e profesional certificada. 
Entre as actividades que realizamos os internos 
destacan, por exemplo, a escola de pais, que pretende 
ser un apoio para o reencontro dos internos cos seus 
fillos e familias; unha escola de seguridade vial; un 
taller de habilidades sociais realizado pola psicóloga 
do Módulo 1, ou talleres intensivos sobre técnicas de 
busca de emprego. 
 
Así mesmo, son moitos os que asisten aos talleres 
ocupacionais, onde se realizan cursos de marquetería, 
espellos, fíos, cestería ou confección de camisetas. 
Parece ter boa acollida o programa “Socializad@s”, 
no que se intentan conxugar os aspectos psíquicos, 
emocionais e afectivos dos asistentes. 
 
No módulo búscase tamén incentivar aos internos 
creando novas responsabilidades como: una brigada 
de mantemento, a comisión de hixiene, a comisión de 
deportes, a comisión de acollida, a comisión de 
convivencia, a comisión de deportes e outra comisión 
de cultura, encargada de organizar un club de lectura. 
 
No Nadal, e aproveitando que algúns dos internos 
teñen moi boas cualidades para o debuxo e a pintura, 
creouse un taller co propósito de facer postais de 
Nadal para felicitar a toda a xente que colabora con 
nós e tamén poder mandalas ás nosas familias. 
  
O pasado mes de decembro rematou un curso de 
monitor deportivo promovido pola Consellería de 
Traballo e Benestar no que aprendimos técnicas de 
ensinanza deportiva, técnicas de desenvolvemento 
físico, técnicas de xestión de clubs deportivos e 
outras moitas cousas, que, se citase, tería que 
estenderme moito, xa que eu fun un dos que disfrutou 
da oportunidade de poder realizalo. 
 
Imos rematar dicindo que agora mesmo  se 
desenvolve a segunda fase do programa, unha nova 

etapa do módulo posta en 
marcha a principios deste 
ano cunha novidade 
principal: a posibilidade 
de que participen presos 
de todas as idades, xa que 
nun principio estaba 
destinado só para xente 
moza. 
 
 

 
 

O Ministro do Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba  facendo entrega da Medalla de Prata ao Mérito Social Penitenciario a Beatriz 
Mato, Conselleira de Traballo e Benestar 



 
 

                  
  

7 

 
SAÍDAS TERAPÉUTICAS DO MÓDULO     
Por Roberto Luiz da Silva. 

 
LUGO E VILALBA 
 

O día 8 de novembro de 2010, nove internos do 
Módulo 1 do Centro penitenciario de Teixeiro 
tivemos a oportunidade de participar dunha saída 
terapéutica organizada polo Equipo de Inclusión 
social e o Equipo Técnico do Módulo 1, xunto co 
apoio da dirección e subdirección de tratamento da 
prisión. Foi unha saída de 10 horas, onde fomos 
acompañados polos 3 profesionais que forman o 
equipo de Inclusión Social, ademais do educador, a 
psicóloga e un funcionario do Módulo 1. 

O noso primeiro destino foi a cidade de Lugo, onde 
primeiramente fomos a visitar a televisión local 
“Telelugo”. Alí coñecemos algunhas das principais 
dependencias da emisora, sala de gravación dos 
informativos, das transmisións en directo e edición. 
Guiados por unha xornalista puidemos coñecer 
ademais moitos aparellos, cámaras, persoal e parte do 
traballo que teñen estes profesionais do medio para 
ter o seu canal e os seus programas “no aire”. 

Despois fomos visitar outro medio de comunicación, 
“El Progreso”, onde tamén tivemos a oportunidade de 
coñecer o traballo necesario para confeccionar un 
xornal, dende a busca de noticias, selección, edición, 
ata a impresión e distribución dos xornais. Cousas 
que son feitas normalmente cando a maioría de nós 
estamos a durmir. Moi interesante estivo o pequeno 
vídeo onde nos amosaron a historia deste xornal, xa 
que ten máis de 100 anos. 

Xa, na hora do almorzo partimos cara a Vilalba, ao 
encontro duns amigos máis que especiais, os 
voluntarios do Centro Sociocomunitario de Vilalba, 
que con José Antonio Pita, o director do centro á 
cabeza, nos recibiron cos brazos abertos. 

Os voluntarios son señores e señoras maiores que 
todas as semanas veñen á prisión de Teixeiro a 
impartir clases básicas de informática. Unha 
agradable compaña para a que foi a primeiro almorzo 
dalgúns despois de meses ou anos, como “Deus 

Manda”, comida ben preparada, quente e con pratos e 
cubertos de metal…..fóra da cárcere!!!!. 

Os voluntarios acompañáronnos á nosa visita pola 
tarde ao Parador de Vilalba, onde nos amosaron o 
Torreón do Conde de Andrade. Lugar moi 
interesante, sobre todo a súa historia, e onde eu 
particularmente ata me animei a invitar a unha “cea 
medieval” a unha das persoas presentes, jejeje… 

De alí collemos o autobús para coñecer outro sitio 
con moita historia, a Escola Habanera de Santabaia 
(Vilalba), que hoxe é un centro social, e que hai anos 
foi construído por un grupo de galegos e galegas que 
emigraron a Cuba, e que servía de escola para os seus 
fillos que crecían aquí, mentres eles traballan ao outro 
lado do Atlántico. Nesa antiga escola tomamos un 
café, e recibimos unha breve explicación da 
construción e a historia do lugar.  

E no salón desa casa, xa case finalizando, ¡so faltaba 
o baile! Pois entón sonou primeiro a “cabritiña”, 
algúns animáronse a bailar e o resto a aplaudir, e ata a 
un compañeiro deulle por cantar, e deunos uns dos 
momentos máis divertidos desta saída. Todos os que 
estaban alí presentes saberán de que falo. ¡Olé Suso! 

Xa despedíndonos do que sería un día inesquecible, 
pegamos o camiño de volta á nosa actual realidade, 
de volta a Teixeiro, para estar dentro dos 4 muros e 

para consumir todo o tempo que nos falta por cumprir 
aquí. Pero agora con recordos recentes de momentos 
que nos dan unha certeza de que “a vida” está aí fora, 
E QUE NOS ESPERA!. 

Abrazos e sorte a todos! 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

 día 15 de novembro de 2010, oito 
internos do Módulo 1 do Centro 
Penitenciario de Teixeiro tivemos a 
sorte de disfrutar dunha visita a 

Santiago de Compostela. 

Nun primeiro momento visitamos a Fundación 
Eugenio Granell, onde Eduardo nos fixo unha 
visita guiada polo museo, explicándonos a vida 
e obra de Eugenio Granell, pintor surrealista 
español. 

Tamén puidemos visitar a biblioteca, grazas a 
María, a bibliotecaria da Fundación Eugenio 
Granell. Alí fixemos un xogo: “o cadáver 
exquisito”. 

O cadáver exquisito é unha técnica que 
empregaban os surrealistas. Xógase entre un 
grupo de persoas que debuxan unha 
composición en secuencia. 

Nós éramos 3 grupos, e fixemos un debuxo nun 
papel pregado, sen que ninguén de nós coñecese 
o debuxo que pintara o compañeiro con 
anterioridade. Ao rematar todos, despregouse o 
papel e apareceu unha “obra de arte” surrealista, 
claro. 

Ademais, María, donou para a biblioteca do 
Módulo 1 uns libros de Eugenio Granell. 

Pola tarde, aínda que non tivemos moita sorte co 
tempo porque chovía en Compostela, demos un 
paseo polo casco histórico da cidade. Na praza 
de Cervantes estábanos esperando Laura, unha 
guía turística, que de forma desinteresada nos 
fixo unha visita moi entretida pola Praza da 
Quintana, Praterías, Praza do Obradoiro, A 
Catedral, Acibechería, San Martiño Pinario, O 
Pazo de Fonseca, O Franco… 

Nesta visita, acompañáronnos un funcionario, a 
psicóloga, o educador e o equipo de Inclusión 
Social do Módulo 1. Tamén estivo con nós 

Lola, a coordinadora do II Plan Galego de 
Inclusión Social, que foron os que financiaron 
esta saída. 

Algún de nós era a primeira vez que pisaba un 
museo e outros había polo menos 4 anos que 
non víamos a rúa. Unha experiencia chea de 
sensacións novas para todos nós, e inesquecible. 

Queremos dende aquí dar as grazas a todos os 

que de forma desinteresada fixeron esta saída 
posible: Fundación Eugenio Granell (María e 
Eduardo), Laura (a guía turística), Equipo 
Técnico do Módulo 1: psicóloga e educador, o 
funcionario do Módulo 1 (Alberto), Consorcio 
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 
(Equipo de Inclusión Social de Teixeiro: Mayte, 
Inés e José) e Lola (coordinadora do II Plan 
Galego de Inclusión Social). 

Esta saída terapéutica enmárcase dentro do 
Programa de Preparación para a vida en 
liberdade “Nelson Mandela”, do Módulo 1 do 
Centro Penitenciario de Teixeiro. 

O 
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DE VISITA______________________________________ 
Por Alfredo Nobre Gaspar 
 O  pasado día 25 de xuño tivemos o 
privilexio de recibir a visita da conselleira 
de Traballo e Benestar, Beatriz Mato Otero,  
acompañada da secretaria xeral de Familia e 
Benestar, Susana López Abella; do xerente 
do Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar, Roberto Rodríguez 
Martínez; a directora do Centro 
Penitenciario de Teixeiro, Silvia Alonso 
Donís; a coordinadora do II Plan Galego de 
Inclusión Social, Dolores Romero; o 
coordinador xeral do Proxecto “Nelson 
Mandela”, Enrique Arnanz, e o tenente 
alcalde do Concello de Curtis. 

No transcurso da visita, a conselleira falou 
con varios de nós nos diversos talleres 
ocupacionais de que dispón o módulo, onde 
puido facerse unha idea do programa que 
levamos a cabo no Módulo Nelson 
Mandela. 

A conselleira foi recibida pola comisión de 
acollida do módulo, que está constituída por 
tres internos do Módulo 1. Eles guiárona 
polas instalacións dos talleres e 
explicáronlle detalladamente o 
funcionamento e os distintos traballos que 
se levan a cabo neles. 

 

Despois da visita guiada polos talleres, a 
conselleira e os seus acompañantes 

quixeron ter unha reunión na biblioteca cos 
internos responsables dos grupos, onde se 
trataron temas como o funcionamento e 
marcha do módulo, as nosas preocupacións 
e inquedanzas, o noso futuro fóra da 
prisión, os puntos fortes e débiles do 
programa, etc. 

Unha vez terminada esta reunión, a 
conselleira dirixiuse a todos os internos do 
módulo, en semellanza ás asembleas que 
realizamos todas as mañás, deixando unha 
mensaxe de apoio e esperanza no proxecto 
e en todos nós. 

Esta visita débese á firma dun protocolo de 
colaboración entre a Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias e a Consellería 
de Traballo e Benestar polo que se 
desenvolve o Programa de preparación para 
a vida en liberdade no Módulo 1 “Nelson 
Mandela” do Centro Penitenciario de 
Teixeiro, no marco do II Plan Galego de 
Inclusión Social. 

Para a execución do devandito programa, o 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar destina un equipo de Inclusión 
Social composto por tres profesionais.  
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ACTIVIDADES NO MÓDULO NELSON MANDELA 
 

Taller de Educación viaria    
    
Por J.I.G.A. 

 
lá polo 29 de abril comezou no 
módulo 1 un curso de educación 
viaria. 

Este taller ten como obxectivos a 
reeducación dos comportamentos e as 
actitudes de seguridade e convivencia 
respecto da educación vial. 
Desde aquí temos que agradecer a D. Xosé 
Ramón García, o mestre do curso e 
propietario da Autoescola San Martín, da 
Coruña, que teña tempo e ganas de vir a 
ensinarnos, pois esta actividade a 
desenvolve voluntariamente. 
Entre os contidos que se tratan neste 
obradoiro están os accidentes e as súas 
consecuencias, os factores e grupos de 
risco, técnicas de condución e conducións 
preventivas e seguras. 
Estivemos de conversa con Xosé Ramón: 
 
P-¿Cales son, en liñas xerais, os 
obxectivos que  perseguen estes cursos de 
educación viaria? 
R- A intención da ONG San Martín é a 
axuda no momento da posta en liberdade 
dun colectivo de persoas que se presume 
teñan dificultades na inserción, sobre todo 
laborais. 
 
P-¿Que cree vostede que poden 
proporcionar estes cursos aos internos? 
R- Sensibilización. Este é o obxectivo 
principal, logo cada un verá, pero 
sensibilización. 
 
P-¿Como están respondendo os internos 
ás clases? 
R- Ou son bos actores ou eu creo que ben, 
ademais de ver parte do obxectivo 
cumprido. 
 
P-¿Quen financia esta iniciativa e de 
quen depende? 
R- A miña empresa. 

P-¿A que tipo de internos van enfocados 
estes cursos? 
R- A todo o colectivo, por parte da 
institución, mais o da Xunta de Galicia, 
posiblemente ás persoas con delitos contra 
o tráfico, pero polo que a min respecta a 
todos. 
 
P-¿Son validados estes cursos no 
exterior? 
R- Non. 
 
P-¿Un interno podería polo menos sacar 
o exame teórico do carné de conducir na 
cadea? 
R- Si. 
 
P-E xa para rematar, ¿persoalmente que 
lle proporciona este traballo en relación 
ao que vostede realiza na rúa? 
R- Esta parte do meu traballo cúmproa con 
bastante satisfacción e de forma 
practicamente voluntaria, polo menos na 
maior parte dos casos. En canto ao que me 
proporciona, o mesmo que na rúa,  pero se 
teño en conta que é un colectivo especial, e 
si que me enche de satisfacción que se 
lembren de min, xa que levo moito tempo 
predicando seguridade viaria e non deixa de 
ser un contrato moi especial. Non terei 
inconveniente ningún en seguir colaborando 
con quen me necesite e estarei disposto a 
participar no que se me necesite. 

A 
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Curso de cociña       

Por Roberto Luiz Da silva 

 
ntre os meses de abril e novembro de 
2010 realizouse o Curso de cociña que 
todos os anos ten lugar no Centro 
Penitenciario de Teixeiro. As clases 

foron impartidas polo profesor Agustín, que 
traballou así por primeira vez neste medio, e 
tiveron lugar nunha das dependencias da 
cociña do centro de luns a xoves en horario de 
9:00 a 12:00 e de 15:00 a 17:00 horas, ademais 
dos venres pola mañá e as clases teóricas dos 
venres pola tarde.    

            

O 22 de xuño elaboramos no Curso de cociña un menú dedicado á revista Vis a Vis. 
 
 

CREMA DE CABAZA CON CRUXIENTE DE PAN E VIRUTAS DE XAMÓN 
 
Unha crema quente, fácil de realizar, cun bo aporte de vitaminas e onde o doce da 

cabaza e cenoria contrasta co salado do xamón. 

INGREDIENTES NETO 
Cabaza 400 gr 

 
Cenoria 150 gr 
Pataca  100 gr 
Cebola 60 gr 
Porro 60 gr 
Mantequilla 150 gr 
Nata 250 ml 
Pan Bimbo 6 rbnds 
Xamón 50 gr 
Sal e pementa  
Auga 500 ml 

     RECEITA: 
1. Picar a verdura en dados grandes. 
2. Refogar coa mantequilla nunha ola con tapa (votamos un 

pouco de sal). 
3. Engadir auga e deixar cocer uns 45 minutos. 
4. Cando a verdura estea tenra triturala e colala cun chino. 
5. Rectificar con sal e pementa e engadir a nata. 
6. Servimos en cunca ou copa e decoramos con 

bastonciños de pan tostado e virutas de xamón salteadas. 
 

 
 

E 
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POPIETAS DE LINGUADO E TEQUEÑO DE VERDURAS EN SALSA DE AMÉNDOAS 
Prato de peixe que une unha elaboración máis longa e complicada pero que o compensa cun 

resultado agradable e contundente. 

 
INGREDIENTES 

 
NETO 

Linguado  3 uds. 
Lagostinos 12 uds. 
Ovos  2 uds. 
Cervexa 150 ml 
Fariña 100 g 
Levadura Royal 5 g 
Pan relado   
Sal e pementa  
Masa empanada  
Espárrago trigueiro 80 g 
Cenoria 80 g 
Calabacín 60 g 
Pemento vermello 60 g 
Ourego  
Aceite de oliva 50 g 
Cebola 80 g 
Tomate 50 g 
Aceite de oliva 100 g 
Pemento doce  
Loureiro  
Viño branco 150g 
Caldo de pescado 200g 
Améndoa fileteada 150 g 
  

 
     RECEITA: 

1. Limpar e filetear o linguado e pelar os lagostinos. 
2. Envolver os lagostinos co linguado e salpimentalos. 
3. Cascar ovos, separar xemas e claras engadindo á xema a 

fariña, a cervexa e a levadura e ao final engádese a clara 
en punto de neve. 

4. Mollar as popietas na mestura anterior, pasalas por pan 
relado e reservalas para freír. 

5. (Tequeños) picamos a verdura en bastóns, estirar a masa 
da empanada, pintala con aceite e polvorear con ourego. 

6. Envolver a verdura coa masa en porcións individuais e 
pintamos con ovo e levar ao forno a 180 grados por uns 30 
min. 

7. (Salsa)picamos a verdura, a cebola, o pemento e o allo moi 
finos, pochámola en aceite de oliva, engadimos o tomate 
picado en dados sen pel nen sementes, refogar e 
incorporar o pementón, engadir viño branco, deixar 
evaporar, mollar co caldo de pescado e deixar cocer. 

8. Engadir a metade da améndoa tostada, triturar e colar a 
salsa e rectificar de sal e pementa ao gusto. 

9. Freír as popietas e ir emplatándoas sobre un pouco de 
salsa, acompañar co tequeño e decorar coa améndoa 
tostada. 
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SEMI-FRIO DE DOUS CHOCOLATES CON ESPUMA DE MANGO 
Postre fresco e suave onde a cor e sabor da espuma de mango contrasta cos chocolates. 

INGREDIENTES NETO 
Biscoito chocolate Base 
Nata  350 g 
Cobertura branca 350 g 
Xelatina  3 follas 
Leite   225 ml 

Nata  
 
350 g 

Cobertura negra 350 g 
Xelatina 3 follas 
Leite 225 ml 
Azucre  75 g 
Mango maduro 200 g 
Auga  40 g 
Azucre  40 g 
Xelatina 1 folla 
  
  
  
  
  
  

      RECEITA: 
1. Quentar o leite e engadir a cobertura branca para fundir e a 

xelatina hidratada. 
2. Colocar o resultado en baño frío e mentres se monta a 

nata. 
3. Cando se enfríe a mestura de leite coa cobertura branca 

adicionamos con coidado a nata montada. 
4. Envorcamos nos moldes co biscoito bañado en xarope e o 

levamos ao conxelador para que arrefríe. 
5. Facer coa cobertura negra o mesmo que a branca 

engadindo o azucre xunto coa cobertura no leite quente. 
6. Envorcamos sobre o semi-frío branco e o levamos outra 

vez ao conxelador para arrefriar. 
7. Pelar e trocear o mango separando da semente e poñelo 

nun cazo xunto co azucre  e a auga. 
8. Cocer durante 15 minutos. 
9. Triturar e colalo. 
10. Engadir a xelatina hidratada. 
11. Deixar que se arrefríe e introducir no sifón, cargalo e levar á  

neveira ata o momento de montar o postre. 
12. Presentar o semi-frío sobre un fondo de natilla de 

chocolate, engadir a espuma de mango e decorar con 
virutas de chocolate. 
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MARIDAXE  DE RECEITAS 
Por J.I.G.A. 

 
 
Crema de cabazas con cruxiente 

de pan e virutas de xamón 
 
Neste prato recomendamos un Pinot Noir, 
un cava rosado. A principal razón é que este 
cava responde aos sabores salgado (xamón), 
doce (cabaza), ácido e amargo (cebola, 
cenoria e porros) que conforman os 
ingredientes desta receita. Ten toques de 
aromas varietales de froitos roxos (moras, 
framboesas), e as súas burbullas frescas e 
suaves adáptanse perfectamente á textura 
grasosa do xamón. PVP de 15 a 18 euros. 
 
 

Popietas de linguado e pequeno 
de verdura en salsa de améndoa 
 
Varremos para Galicia e recomendamos un 
vino novo e de nova creación 
PACO&LOLA. 100% uva Albariña con 
DO Rías Baixas. É un viño moderno, o cal 
te axudará a potenciar os sabores dos 
ingredientes, en especial os do linguado e as 
verduras. É intenso, sabe a froita madura e a 
flores das Rías Baixas. Tamén ten toques 
balsámicos, o que o fai en boca saboroso, 
fresco e carnoso, déixanos un longo 
retrogusto unha vez o rematamos.  
PVP de 18 a 21 euros. 
 
 
Semifrio de dous chocolates con 

espuma de mango 
 
Outro viño galego: TOSTADA DE 
COSTEIRA. É un viño doce, producido por 
Viña  Costeira e que limita a súa produción 
a unhas 1000 botellas numeradas e 
exclusivas. É extraído de uvas como a caíño 
e que se deixan madurar en barricas novas 
de carballo francés e español con toques de 

Xerez . O seu duzor reafirmará os sabores 
dos chocolates negros e brancos e o seu 
retrogusto curto pero intenso harmonizará 
en boca o conxunto de sabores.                                   
PVP de 50 a 60 euros. 
 
 

CAFÉ, COPA e PURO 
 

Café 
 
Este menú recomenda un café suave como 
o “Café de Jamaica”. Son intensos pero 
lixeiros en sabor.  
O seu prezo oscila entre 1,50 e 2 euros por 
cunca. 
 

Copa 
 
Glenfiddch Acient reserva 18 anos. 
Whisky de malta añexado en barricas de 
carballo español, que primeiramente tiveron 
no seu interior viño oloroso de Xerez da 
Fronteira, repousado durante 18 anos. Nace 
de novo, moi suave en boca e con olores 
lixeiramente doces e perfumados de 
madeira e o seu color é un precioso ouro 
dourado.                          
PVP de 20 a 25 euros/copa. 
 

Puro 
 

Cohíbas Lanceros. 
O sabor inconfundible de Cuba e de 
Cohibas, este habano, polo seu prensado e 
lonxitude harmoniza co whisky dun xeito 
especial, facendo que cada trago adquira un 
sabor especial e cada bocanada nos faga 
acadar un clímax  no que nos 
transpondremos durante a sobremesa. 
                                                                                              
PVP 18 euros. 
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Talleres ocupacionais 
 Taller de cestería             
 Por Jesús Vicente Fernández 

 

n dos numerosos talleres que deron 
comezo no módulo 1 do Centro 
Penitenciario de Teixeiro (Módulo 
Nelson Mandela de preparación 

para a vida en liberdade) é o taller de 
cestería. Este novo taller iniciouse no mes 
de maio. 

O taller de cestería está formado por un 
grupo dunhas 10 persoas que desenvolven 
un labor pouco coñecido pero non por  iso 
menos gratificante, entretida e atractiva á 
vez que didáctica. 

Traballan con antigos periódicos cos que 
preparan as pezas para elaborar os seus 
traballos, principalmente cestos de diversos 
tamaños, formas e cores. 

O proceso é o seguinte: 

Coas follas enteiras dos periódicos vanse 
facendo rolos e cando están feitos, se pega 
o rolo con cola de papel utilizando un 
pincel.  

Despois, dóbranse os rolos dun xeito 
entrelazado e con moito coidado e esmero 
se comezan a facer as cestas. Hainas de 
todo tipo, todas máis ou menos redondas e 
máis grandes ou máis pequenas. Despois de 
rematar o entramado píntanse de diferentes 
cores ou se deixan dun cor máis natural 
empregando o betún de xudea. 

Unha vez acadada a cor desexada se lle 
aplica un verniz transparente. 

Toda cesta require un traballo, sinxelo pero 
delicado e meticuloso, pero o bo é que 
quedan espectacularmente fermosas e 

resistentes para estar feitas con papel, 
ademais de que a diferenza coas cestas de 
vimbio é apenas inapreciable. 

Vense varios cores nas cestas, como 
marrón, verde, branco, vermello, laranxa, 
azul, etc, pero hai unha cesta en especial 
que realmente chama a atención, xa que 
mide un metro de alto. Segundo me contan 
os rapaces que a fixeron, serve de cesto 
para a roupa sucia.  

E isto é máis ou menos o que se fai neste 
pequeno obradoiro de cestería. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

U 
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Taller de marquetería    
Por Jesús Vicente Fernández 

 

o Módulo 1 iniciouse no mes de 
maio un novo taller de marquetería. 
Neste taller participan arredor de 
oito persoas. 

Fan os seus traballos soamente con 
madeira, máis fina ou máis grosa. 

Fanse barcos, tendais para a roupa, 
cinceiros, toalleiros, flores, andeis e marcos 
para os puzzles e espellos que facemos no 
Módulo 1. 

En canto ás ferramentas que empregan, son 
un bo cepillo metálico, encauchado en 
madeira, lixas, serras de marquetería, dous 
ou tres desaparafusadores, gubias, martelo, 
sarxentos, escuadras, metro, etc. 

Todo faise con poucos medios, pero con 
moita imaxinación e tamén a gusto e con 
efectividade. 

A continuación os imos comentar un 
pouquiño de todas ou case todas esas 
belezas que fan os meus compañeiros. 

Fixeime nunha cousiña en especial, un 
barco grande de máis ou menos un metro de 
lonxitude. O rapaz que o está facendo 
ponlle os cinco sentidos, xa que o fai con 
toda clase de precisión, detalle e esmero. 

Quizáis algún día o botemos ao mar e 
poidamos montar nel. Só vos digo, amigos 
lectores, que é para velo. 

Outra das cousas que me chamou a atención 
é a maqueta dunha casa que está facendo 
outro compañeiro. É aproximadamente dun 
metro de longo por uns 70 cm de ancho.  

 

Ten as paredes e o chan moi ben postos e 
engarfiados soamente cunha cola de pegar 
extra forte. Hai unha casiña dentro do 
recinto que é dun luxo distinguido. A un 
lado hai unha pequena cabana tamén feita 
de forma meticulosa e detallista. Está feita 
con escarvadentes entrelazados e ao mesmo 
tempo con pequenos cachiños de madeira. 
Ao outro lado da casa hai un pozo dos 
antigos, é dicir, de polea co seu cubo para 
subir a auga, que neste caso non a temos. 
Hai tamén un carro similar ao que 
empregaban os nosos avós na aldea e que 
eran tirados por animais. Ten tamén a súa 
casetiña para o can, un patio coa súa mesa e 
as súas cadeiras, o xardín coas súas flores e 
ata unha piscina e por último, un hórreo. 
Vamos, que se non fose unha maqueta a 
máis de un lle gustaría vivir neste luxoso 
chalé.  

 

 

 
 
 
 
 
 

N 
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Curso de Inglés 
 

 
 

 Por Avel Formoso Barreiros 
 
Aquí, no módulo 1 “Nelson Mandela”, estase a 
facer un programa para a preparación da vida en 
liberdade. Unha das actividades que se realizan 
dentro deste programa é un curso de inglés. 

Neste curso reunímonos un grupo de persoas 
que decidimos aproveitar a oportunidade que 
nos brinda o feito de estar xuntas tantas persoas 
de diferentes países. Entre os internos hai un 
que é natural de Gran Bretaña e outro que é de 
Alemania. Algúns dos alumnos queren aprender 
o idioma e outros, perfeccionalo. O feito de que 
haxa diferentes niveis é un problema para 
Heico, pois mentres unhas persoas teñen que 
empezar dende o máis básico, outros en 
principio estamos recordando cousas que xa 
sabiamos, aínda que tamén aprendendo novas, 
xa que sempre descobres algunha palabra nova 
ou tamén lembras cousas que xa esqueceras. As 
clases de inglés son os luns e venres polas 
tardes, con ao redor de 12 alumnos en cada 
clase. 

A persoa que máis se moveu, buscou e, en 
definitiva, se preocupou de acadar os textos 
necesarios foi Heico, que pediulle ao equipo de 
inclusión social que nos proporcionase 
cadernos, bolis, fotocopias dos textos e algunha 
cousa máis. Esto amosa o seu grao de 
implicación no módulo. 

O curso tivo lugar dende o mes de xullo ata 
setembro. Deu comezo tratando o máis básico: o 
alfabeto e a súa pronunciación. Que realmente é 
con un dos problemas que nos atopamos ao 
principio, xa que a pronunciación do inglés é 
moi diferente á do español en relación á 
escritura. Nesto uns o levamos mellor que 
outros, ben pode ser polo nivel de inglés que 
temos, xa que uns por diferentes circunstancias 
teñen máis estudos que outros. Tamén, algo que 
vexo que inflúe moito é a idade, eu penso que ás 
personas de maior idade que se propoñen 
aprender inglés por primeira vez lles costa un 
poco máis que á xente moza, principalmente na 
pronunciación.  

Penso que un bo xeito de rematar o artigo é que 
nos fale do curso o seu profesor Heico: 

 

 

P. Gustaríame que te presentases. 

R. Chámome Heico Becker, teño 41 años, son 
de nacionalidade alemana, levo 16 anos en 
Canarias, estudiei economía e comercio na 
Universidad de Frankfurt e de Los Ángeles, 
teño unha condena de 3 anos por tráfico de 
hachís, dos que levo 18 meses cumpridos. 

P. ¿Como se te ocurriu a idea do curso de 
inglés? 

R: Vin que moita xente quería aprender o 
idioma e non había ninguén que o ensinase.  

P. ¿Cales foron os principais problemas que te 
encontraches? 

R. O principal problema é acadar que a xente 
teña unha pronunciación do idioma correcta.  

P. ¿Sorprendeute o número de xente que se 
apuntou ao curso para aprender un novo 
idioma? 

R. Si, e cada semana queren empezar máis, non 
esperaba tanta xente.  

P. ¿Que che parece como se vai desenvolvendo 
o curso? 

R. No tan rápido como eu quixera, porque vén 
xente nova e non dispoño do tempo necesario 
que eu desexo.  

P. ¿Tes os medios que necesitas para realizar o 
curso en condicións óptimas? 

R. Si, ben, pero o óptimo sería ter tamén 
material acústico, cd, etc. 

P. ¿Que cambiarías se puideses do que se fixo 
ata agora? 

R. Non coller tanta xente, dispoñer dun grupo 
máis pequeno para ter máis tempo para cada un.  

P. ¿Que nivel de inglés esperas que teña a xente 
unha vez rematado o curso? 

R. Que teñan unha boa base para seguir sós ou 
un curso máis avanzado.  

P. ¿As personas que acoden ao curso responden 
como ti quererías? 

R. A maioría si, hai xente con pouca capacidade 
de captar e entender, a idade tamén inflúe. 
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DEPORTE EN TEIXEIRO        
Escola de boxeo 
Por David Vilar Martínez 
 

o Centro Penitenciario de Teixeiro 
temos unha escola de boxeo que 
intenta formar a reclusos neste 

deporte. Algún dos alumnos desta escola é 
bastante bo. 
O espazo destinado a boxeo ten todo o 
necesario para  a práctica deste deporte. 
A continuación falaremos con Carlos, o  
profesor da escola de boxeo. 
 
P. ¿Como xurdiu a oportunidade de dar 
clases de boxeo na cadea? 
R. No ano 2000, por mediación dun director 
da prisión (Carmelo), propúxose crear unha 
escola de boxeo por unha serie de factores 
que coincidiron no momento.  
P. ¿Que che reporta dar clases de boxeo? 
R. Dame a satisfacción de poder adestrar a 
chavales que por circunstancias da vida 
acaban no centro. E  axudarlles a canalizar 
as cousas. 
P. ¿Que lles pode proporcionar aos 
alumnos? 
P. Combater as súas inseguridades, crear 
unha disciplina, seguir unha orde de 
traballo, respectar os seus compañeiros, que 
desafoguen as súas  frustracións. 
P. ¿Como entraches no mundo do boxeo? 
R. De cativo. 
P. ¿A que idade? 
 R. A idade de 14 anos. 
P. ¿Que traxectoria profesional tes? 
R. Combates amateur. 
P. ¿Ves a algún alumno con 
posibilidades? 
R . Hai varios, algúns pola súa constancia 
no  traballo e outros pola súas cualidades 
físicas. 
P. ¿Cantas horas ten que adestrar un 
boxeador profesional? 
R. Depende, pero de 6 a 8 horas diarias é 
unha vida dedicada a este deporte. 
P. ¿Que diferencia hai de ensinar boxeo 
na cadea a ensinar fóra dela? 
R. A diferencia máis abismal é que no 
centro é máis estimulante e agradecida. 
P. ¿Que xente che achega máis, os 
alumnos da cadea ou os da rúa? 

R. A cadea, pois os alumnos son máis 
entregados e máis agradecidos. 
P. ¿Tes algún  
alumno fóra? 
R. Non. 
P. ¿Por que 
se considera 
o mundo do 
boxeo un 
deporte de homes? 
R. Hoxe en día iso xa non é así, aínda que 
se segue tendo ese tópico. No boxeo xa hai 
tantas mulleres como homes e é un deporte 
mixto. 
P. ¿Cantos alumnos tes? 
R. 35 agora mesmo, e 300 solicitudes, 
pasaron sobre 1.300 alumnos por esta 
escola. 
P. ¿Que cualidades tes que ter para 
entrar no mundo do boxeo? 
R. En especial ningunha, pero sobre todo 
ganas. 
P. ¿Que mellorarías para desempeñar a 
túa función? 
R. Nada. 
P. ¿Hai algún campión dalgunha 
modalidade entre os alumnos? 
R. Si, hai un campión galego no peso 
lixeiro, pertencente á Federación galega, e 
que foi eliminado en oitavos de final do 
campionato de España. 

 
Pois grazas pola túa paciencia, e perdoa 
pola interrupción do adestramento. 

N 
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TAI CHI 
 
Por David Vilar Martínez 
 

mos falar do Tai-chi, unha arte 
consistente basicamente en 
movementos lentos para obter o 

equilibrio entre o corpo e a mente. 

O Tai-chi é a aplicación física e enerxética 
do Taoísmo. Coñécese por este nome a 
unha cosmoloxía, que recoñece dous 
principios: o pasivo ou YIN, e o activo ou 
YANG, que son dous aspectos da suprema 
harmonía. 

 O Taoísmo busca a liberación dos pares de 
opostos de todos os fenómenos da realidade 
obxectiva e subxectiva, ata fundirse na 
harmonía. 

Esto significa a liberación do pracer e do 
dolor, do calor e do frío, da compaña e a 
soidade. 

O Tai-chi na súa orixe tiña por finalidade 
realizar a ansiada unión corpo e mente, para 
que o principio puidera fluír coma un río 
dentro do individuo. 

Este estado de harmonización e unión, tanto 
física como espiritualmente, é o que 
pretendía ensinar o Tai-chi. 

Esto consiste nunha serie máis ou menos 
longa de movementos realizados 
lentamente, harmonizando corpo e mente, e 
respirando de forma natural que equilibran 
as dúas  

 

 

 

manifestacións, o YIN e o YANG, a nivel 
de enerxía, e actúan sobre os centros de 
enerxía do corpo físico e vital. 

A verdadeira importancia do Tai-chi 
consiste en preparar o terreo, é dicir, a 
materia, para asumir o espírito cósmico, 
Tao ou calquera outro nome que reciba. 

Para que o Tai-chi se manifeste en nós, esa 
actitude mental debemos sincronizala coa 
respiración e o movemento corporal. 

O movemento do Tai-chi é sempre 
centrífugo: de dentro cara a fóra e do  
centro do corpo cara aos extremos en 
ondulación circular, como o movemento do 
corazón. 

A milenaria tradición china afirma que 
aquel que practica Tai-chi regularmente 
ADQUIRE A FLEXIBILIDADE DUN 
NENO, A FORTALEZA DUN 
LEÑADOR E O ESPÍRITO DUN 
SABIO. 

Este antiquísimo sistema de exercicios 
físicos de orixe chino potencia a saúde e a  
vitalidade corporal ao mesmo tempo que 
aumenta o nivel de consciencia, a 
lonxevidade e a capacidade de autodefensa 
a todos os niveis. No módulo 10 (mulleres) 
do Centro Penitenciairo de Teixeiro 
impártense clases de Tai-chi,  deporte que 
poden practicar as mulleres coas súas 
parellas. 

  
 

 
 
 
 
 
 

I
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CURSO DE MONITOR DEPORTIVO 
Por Alfredo Nobre Gaspar 
 

o Módulo Nelson Mandela acaba 
de rematar un curso de monitor 
deportivo no que 15 internos 

tivemos o privilexio de participar. 

O curso tivo unha duración de 320 horas 
repartidas entre os meses de setembro e 
decembro e contiña un currículo de varios 
módulos. Ten como obxectivo que os 
alumnos desenvolvan a capacidade de 
ensinar a outros alumnos todos os contidos 
aprendidos, é dicir, a diversa cantidade de 
contidos daranos a posibilidade de preparar 
sesións de educación física, xa sexa para un 
deporte específico ou unha sesión deportiva 
variada. 

Con motivo do curso tivemos o privilexio e 
o pracer de recibir a visita do Basquet 
Coruña Atlántico, equipo de baloncesto 
profesional, e puidemos ver como quenta e 
se prepara un equipo de nivel para un 
partido. 

O Basquet Coruña tamén nos fixo unha 
demostración xogando un partido entre eles. 
Despois, os integrantes do curso 
participaron nun concurso de habilidades no 
ámbito do baloncesto. Unha parte do 
concurso foi individual e outra coa 
colaboración dos xogadores do equipo. 
Unha vez terminado o concurso tivo lugar 
unha pequena cerimonia de entrega de 
premios coa sesión de fotos incluída. 

 

O club Basquet Coruña tamén tivo o detalle 
de obsequiar os restantes participantes cun 
agasallo e unha camiseta firmada polo 
equipo. 

Desde este artigo quixera dar as grazas ao 
Basquet Coruña, así como ao equipo de 
inclusión social do módulo Nelson Mandela 
e aos profesores do curso, cun 
agradecemento moi especial a David e 
Mayte, que fixeron que todo isto fora 
posible. 

 

N 
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REPORTAXE DE ACTUALIDADE 
A RECICLAXE 
Por J.I.G.A. 

A reciclaxe é un proceso físico, químico e 
mecánico dun produto xa utilizado para obter 
unha materia prima, ou un novo produto. Isto 
vén dicir que obtemos materias primas a partir 
dos desfeitos do lixo, ou voltar a ter novos 
produtos a raíz da reciclaxe. 

 O que estamos a conseguir é que non se 
esgoten os recursos naturais do planeta e aínda 
por riba eliminamos o lixo dunha forma eficaz e 
produtiva para as próximas xeracións . 

A cadea a seguir é moi sinxela: nos nosos 
fogares escollemos o lixo e separámolo nos 
diferentes colectores de cores: amarelos 
(envases de plástico), azuis (papel e cartón), 
verde claro (vidro) e verde oscuro (os restos de 
comida, etc, que son materiais orgánicos). 

De seguido, os nosos concellos levan o lixo 
separado as plantas de transferencia, onde se fan 
fardos seleccionados para que o seu transporte 
sexa máis doado.  

A partir de aquí, noutra planta, clasifícanse e 
sepáranse co que se pode volver a utilizar. Xa 
para rematar o reciclador final é o encargado de 
reciclar e acadar: papeleiras , botellas , etc . 
Outros almacenaranse ou usaranse para a 
produción de enerxías (biogas, cementeiras, 
etc.). 

A reciclaxe  inscríbese na estratexia de 
tratamento de residuos das Tres R: 

- Reducir, accións para reducir a produción 
de obxectos susceptibles de converterse en 
residuos.  

- Reusar, accións que permiten voltar a usar 
un produto para darlle unha segunda vida, 
co mesmo uso ou outro diferente.  

- Reciclar, o conxunto de operacións de 
recollida e tratamento de residuos que 
permiten reintroducilos nun ciclo de vida.  

Toda esta cadea ten unhas consecuencias 
globais ecolóxicas : 

- Redúcese o volume de lixo e polo tanto de 
contaminación, como dixemos antes, 
(algunhas materias tardan decenas de anos 
e incluso séculos en degradarse) 

- Preservación dos recursos naturais, xa que 
a materia reciclada se reutiliza  

- Redución de custos asociados á produción 
de novos bens, xa que moitas veces o 
emprego de material reciclado reporta un 
custo menor que o material virxe. 

As nosas leis están feitas a raíz das conversas 
que Nacións Unidas fixo en Estocolmo en 1972, 
e remataron de definirse vinte anos despois en 
Río de Xaneiro no 1992. Como se pode 
observar nas leis comunitarias 85/337/CEE do 
Consello do 27 de xuño de 1985 e 97/11/CE do 
Consello do 3 de marzo de 1997 onde se 
determinan os proxectos públicos e  privados 
sobre ambiente, onde se acorda que a Comisión 
Europea e Económica das Nacións Unidas 
avaliará o impacto ambiental nun contexto 
transfronteirizo asinado en Espoo no 1991 e o 
protocolo estatéxico en Kiev no 2003. 

A Lei  9/2006, do 28 de abril é a que consegue 
introducir na lexislación programas estratéxicos, 
preventivos, e de integración dos aspectos 
ambientais nos ámbitos das diferentes 
administracións (xeral, autonómicas e 
municipais). Esta lei está coordinada con todos 
os estados membros da Unión Europea. 

En definitiva, estas leis pretenden integrar os 
aspectos ambientais e acadar un nivel de 
protección do medio, así coma desenvolver 
sostiblemente a súa dimensión económica e 
social. 

A Comunidade Europea tivo que facer unha 
actuación xudicial contra varios países membros 
en xullo do 2004 (entre eles España) polo 
incumprimento dos acordos asinados 
85/337/CEE e 97/11/CE , ademais de modificar 
a resolución final 1302/1986 para que fixeran 
estrito cumprimento dos acordos os que 
chegaron os estados membros.  

Temos que ter conciencia entre todos e pensar 
que dentro duns anos se seguimos a este ritmo, 
os nosos fillos e netos terán un planeta asolado, 
sen árbores, petróleo, etc, porque os seus 
devanceiros só pensaron no presente e 
esquecéronse do futuro.  

O meu pensamento é que reciclemos e 
intentemos ter un mundo sostible e que 
poidamos vivir natureza e humanidade xuntos e 
en harmonía. 
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DROGAS E PRISIÓN: 
Carles M.R.  Diplomado en Enfermería  do CHUS de Santiago de Compostela. 

egún a OMS, droga é “toda 
substancia que introducida nun 
organismo vivo por calquera vía 

(inhalación, inxestión, intramuscular, 
endovenosa), é capaz de actuar sobre o 
sistema nervioso central, provocando unha 
alteración física e/ou psicolóxica, a 
experimentación de novas sensacións ou a 
modificación dun estado psíquico, é dicir, 
capaz de cambiar o comportamento da 
persoa, e que posúe a capacidade de xerar 
dependencia e tolerancia nos seus 
consumidores”. 
 
 
Dito  isto,  falaremos escuetamente sobre a 
DROGODEPENDENCIA, a súa  
adaptación fisiolóxica, psicolóxica e 
bioquímica. 
Todo isto está causado por unha exposición 
reiterada a unha determinada substancia, 
facendo necesario o seu consumo para a 
remisión dos efectos que a AUSENCIA ou 
RETIRADA desta producen. 
 
DEPENDENCIA FÍSICA: 
Necesidade imperiosa de consumir unha 
determinada cantidade de substancia co fin 
de poder manter a normalidade. 
 
DEPENDENCIA PSICOLÓXICA: 
Desexo de consumir reiteradamente unha 
substancia, ligada ao benestar que esta 
proporciona e á incomodidade que provoca 
a súa falta. 
 
DEPENDENCIA SOCIAL: 
Necesidade de consumir unha determinada 
substancia como facilitadora das relacións 
sociais. 
 
INTOXICACIÓN AGUDA: 
Prodúcese cando se toma certa cantidade de 
droga e o organismo é incapaz de 
transformala ou eliminala. 
 
SOBREDOSE: 
Prodúcese cando a dose administrada 
supera unha determinada concentración no 
sangue. Preséntanse TRES fases: 
 
 

1) Fase de excitación = Miosis 
2) Fase de depresión = Cianosis 
3) Fase de coma = Morte 
 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA: 
Aparece cando se suspende ou reduce unha 
substancia tóxica tras unha exposición 
reiterada da dita substancia. E ten TRES 
fases: 
 
1) Fase inicial: tras 8 horas. 
Preséntase bostezo, lagrimeo, rinorrea, 
transpiración, aumento da ansiedade, e 
desexo intenso de consumo. 
 
2) Fase intermedia: 12 horas posteriores. 
Tremores, calafríos, dores musculares, 
sudación, anorexia e desexo intenso de 
consumo. 
 
3) Fase tardía: tras 24 horas. 
Cambras, febres, náuseas, vómitos e desexo 
intenso de consumo. 
 
ADICCIÓN: 
É cando se manifesta un uso compulsivo 
para a obtención da substancia de calquera 
maneira e presenta unha tendencia á recaída 
tras a súa retirada. 

 
 
CLASIFICACIÓN DAS DROGAS: 
Existen moitas substancias e moitas formas 
de expoñelas e clasificalas atendendo a 
diferentes criterios: os seus efectos, a súa 
situación legal, a súa perigosidade... A 
continuación clasificamos as drogas 

S 
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atendendo aos seus efectos, segundo as 
principais familias ás que pertencen: 

DEPRESORAS: atenúan ou inhiben os 
mecanismos cerebrais da vixilia e poden 
provocar, dependendo da dose 
administrada, diferentes graos de 
inactivación (relaxación, sedación, 
somnolencia, sono, anestesia e incluso 
coma): alcol, barbitúricos, benzodiacepinas 
derivados do cannabis, heroína, metadona, 
popper, substancias volátiles, GHB. 

ESTIMULANTES: substancias que 
producen sensación de euforia e benestar, 
aumento da enerxía e do nivel de actividade 
motriz, estimulación do sistema 
cardiovascular, diminución da sensación de 
fatiga, do sono e do apetito: anfetaminas, 
cocaína, crack, drogas de síntese, tabaco.  

PERTURBADORAS: denominadas tamén 
alucinóxenos, son substancias que alteran o 
estado de conciencia e a percepción da 
realidade provocando estrañas sensacións, 
ilusións e alucinacións visuais, auditivas, 
táctiles...: derivados del cannabis, drogas de 
síntese, fungos, ketamina, LSD, PCP, 
substancias volátiles.  

O uso e/ou abuso do consumo destas 
substancias poden producir parada cardio 
respiratoria  e  MORTE. Por iso, debemos 
informarnos debidamente das 
consecuencias de ditas drogas polo ben da 
nosa saúde e polas consecuencias que leva 
o seu consumo, pois ao estar prohibidas 
poden levarnos á cadea, e as permitidas 
(alcol) tamén. 
 
POR ISO DI NON ÁS DROGAS e busca 
a alternativa no deporte. 

 

¿EXISTE TRATAMENTO SE TEMOS UN 
PROBLEMA COAS DROGAS?1 

Na actualidade, todas as 
drogodependencias, sen distinción da 
substancia que as ocasiona, son 
consideradas como unha enfermidade que 

                                                 
1 Guía sobre drogas (2007). Ministerio de 
Sanidad y Consumo. Delegación del Gobierno 
para el  Plan Nacional sobre Drogas, Madrid. 
 

require un tratamento multidisciplinar e 
personalizado. 

Ante calquera problema relacionado co 
consumo de drogas recoméndase acudir a 
un centro de tratamento específico 
directamente, ou ben solicitar axuda aos 
profesionais de atención primaria (centros 
de saúde, servizos sociais) que avaliarán 
cada caso e derivarán ao centro que 
proceda. 

Cando se aborda o tratamento dunha 
drogodependencia trátanse de resolver tres 
problemas: 

1. A síndrome de abstinencia. 

2. A adición á droga. Empregando 
fármacos e terapias psicolóxicas que, xunto 
co apoio da familia, buscarán a 
deshabituación do consumidor. 

3. Resolver o conxunto de enfermidades e 
complicacións médicas que xurdan polo 
efecto do consumo da droga ou que están 
derivadas da forma de consumo, da 
contaminación con outras substancias 
(adulterantes) ou da transmisión de 
enfermidades infecciosas (SIDA, hepatite, 
tuberculose, etc.). 

Os tratamentos farmacolóxicos e 
psicolóxicos, sós ou combinados, son 
aspectos dun proceso terapéutico global que 
comeza coa desintoxicación seguida pola 
deshabituación e a prevención de recaídas. 

A desintoxicación consiste na superación da 
síndrome de abstinencia que aparece cando 
se interrompe o consumo. Pode levarse a 
cabo nun período de 7 a 21 días e non 
supón un risco para o paciente. Debe ir 
seguida dun tratamento de deshabituación 
para evitar as recaídas no consumo. 

A deshabituación é un proceso longo e 
complexo cuxo obxectivo é principalmente 
superar a dependencia psíquica. Existe 
diversas opcións en función do perfil e as 
circunstancias de cada paciente. Nalgúns 
casos, é conveniente afastar o paciente do 
ambiente que deu lugar á adicción, 
mediante o ingreso nun centro. Noutros 
casos pode ser suficiente o tratamento 
ambulatorio. En ambos os casos búscase un 
cambio de estilo de vida que faga 
innecesario o consumo de drogas. 
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En próximos números da revista 
pormenorizaremos en cada unha das 
diferentes drogas e as consecuencias do seu 
consumo. 

 

A MIÑA EXPERIENCIA 

Despois de falar da parte técnica das 
drogas, debemos falar da parte social e as 
consecuencias que xeran ditas substancias 
en persoas normais e correntes. 

Un empeza a consumir as fins de semana 
para parecer máis guai, estar máis 
desinhibido e iso, unha semana tras outra, 
ata que os recursos económicos se fan 
insostibles e pasa a comprar máis para a 
venda e cubrir as túas necesidades. Isto xera 
unha espiral moi perigosa, pois non só estás 
destrozando a túa vida senón que estás 
quebrantando a lei para satisfacer as túas 
necesidades, e así cada vez todo vai máis en 
aumento e te atopas traficando para acadar 
a túa dose. Como ves que te enriqueces,  a 
cousa vai en aumento ata que te pillan e dás 
cos teus ósos na cadea. 

Todos os que antes eran os teus amigos se 
desvanecen ao enterarse de que te colleron 
e permaneces no máis absoluto dos 
esquecementos e condenado, sinalado e 
preso. 

Moitos dos compañeiros cos que teño 
falado se arrepinten e sei que algúns deles, 

non todos, non o volverían facer, pero o 
resto asevera que cando saian continuarán 
facéndoo, e isto é un erro, pois sen medios 
económicos, nin traballo, estes pasan a 
roubar para satisfacer a súa necesidade de 
comprar droga e cometen furtos, logo 
atracos e volves a unha dobre espiral onde 
ao final residen os perdedores, ousexa: O 
CÁRCERE, e te caen causas e delitos por 
todas partes e cando te queres dar conta 
estás cunha condena de 6 ou 7 anos, que 
perdes totalmente da túa vida. Anos que 
non se recuperan xamais. 

Pensar tamén, que cando falo de drogas 
quero facer especial fincapé nunha droga 
permitida, como é o alcohol, que é a que 
máis mortes causa cada ano. O que me 
parece máis penoso é que o goberno a 
permite. Preguntámonos por que se é 
perigosa e tan daniña, non a prohiben. Non 
teño unha resposta coherente e tampouco 
quero dala,  pois non é a min ao que 
corresponde o dito asunto; pero 
compañeiros, dá moito que pensar. 

Por último, deixemos de ser ninguneados 
pola sociedade e poñer un pouco de nós 
mesmos e tentar cambiar a realidade, pois 
aínda que só a cambiemos un pouquiño, é o 
único xeito de amosarnos que somos 
capaces de cambiar e probar que a realidade 
é transformable, depende tamén de ti.  
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ACTIVIDADES CULTURAIS EN TEIXEIRO    
Por J.M. Vicente Fernández 

 
EUROPAZ - Compañía de Teatro YESES 

O grupo de teatro Yeses  visitounos coa súa 
obra teatral EUROPAZ no Centro 
Penitenciario de Teixeiro o día 30 de maio 
do 2010. 
Unha compañía teatral que naceu no ano 
1985 no antigo cárcere de mulleres de 
Yeserías (Madrid) e da que a posteriori 
formaron parte un par de centros 
penitenciarios coa pretensión de acadar 
unha experiencia novidosa que tivese o 
maior parecido posible ás montaxes teatrais 
realizadas en calquera outra obra, realizada 
por persoas que viven unha vida normal en 
liberdade. 
 
Presentaron unha obra dirixida por Elena 
Cánovas, unha directora avalada por 
diversos no campo da escenografía e teatro. 
 
A arte deste gran grupo Yeses na prisión de 
Teixeiro fixo que un día que parecía triste 
trocárase con eles en resplandecente. 
 
As personas que participan expresan todo 
tipo de cousas bonitas e a liberdade humana 
nas súas actuacións, e sobre todo expresan 
paz, moita paz. Esa mesma paz que 
experimentan as persoas que o están a 
facer. 

A obra está dividida en varios actos 
diferentes, todos divertidos, e expresan algo 
en cada un dos seus personaxes. Contan cun 
grupo de música no esceario que tocan ao 
ritmo do que os actores e actrices expresan 
en cada acto. A compenetración entre 
músicos e personaxes é perfecta. Soamente 
podo dicir que brillan en todo o que fan. 
 
Este grupo de persoas está representando a 
obra de teatro en distintas prisións e teatros 
de todo o país.  
 
As actrices son internas do Centro 
Penitenciario de Alcalá Meco e están 
tentando dar a coñecer o seu lado máis 
humano e lograr un achegamento á 
sociedade da vida en prisión. 
Considero persoalmente que é unha gran 
experiencia tanto para as actrices (internas) 
como para as persoas que acoden á 
representación. 
O grupo Yeses fíxonos pasar una tarde moi 
amena e sacounos por un momento da 
monotonía da vida en prisión. 
Creo que teñen moito mérito polo ben que o 
están a facer, xa que son persoas que non 
tiñan ningún vínculo co mundo do 
espectáculo.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto extraída da súa páxina web: www.teatroyeses.com 
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Teatro en Teixeiro 
Por J.I.G.A. 
 

 sábado 10 de xullo, os módulos 1, 7 e 8 
de Teixeiro, acompañados das chicas do 
módulo 9 e 10, puidemos desfrutar 

dunha tarde moi especial grazas a Amelia 
(campiona infantil de España de clarinete) e do 
grupo de música e teatro de Teixeiro “Nova 
Vida”, que dirixe o educador D. Eduardo . 

Amelia amenizou o día cunhas pezas clásicas e 
pasodobres, facendo tamén un remix de 
cancións republicanas que entusiasmou o 
público asistente. 

Pero o espectáculo nolo deparou o noso grupo 
musical e teatral, integrado por internos e 
internas de todos os módulos do centro 
penitenciario. 

Variedade, inxenio, bos músicos e inxeniosas 
coreografías e vestiario, pasando por unha posta 
en escena impecable dados os medios dos que 
se dispón. 

Soamente coñezo os homes, dos cales hai que 
destacar a “el Domi” e a “Zamorano”, que 
destacaron no reggaeton xunto a Romina. 

As  chicas merecen un á parte: 

Romina: beleza, garra, personalidade no 
escenario, xa que o enchía todo cos seus bailes e 
a súa impresionante voz. Foi a “xefa” do 
escenario cando estivo nel. 

Deborah: Aínda estamos soñando con ela. Con 
eses bailes cheos de erotismo e sensualidade. 
Dende a nosa revista Vis a vis concedémoslle o 
título honorífico de Miss Teixeiro. Que temble 
Shakira ante os bailes de Deborah!. 

 

 

 

Pili: escondéronola nos coros, ata que se 
arrancou xunto a Jacinto cunha rumba. A min 
persoalmente estremeceume oír unha voz tan 
fermosa e chea de sentimiento. Chegou aos 
espectadores como só o fan as grandes da 
canción. Para min xa é grande de España da 
canción. 

Pero o espectáculo chegou da man de Renata 
dende o mesmo momento no que pisou o 
escenario. Xenialidade, improvisación, festa, 
saleiro... Dende aquí quero crear o club de fans 
de Renata e animo as chicas do módulo 10 a que 
sigan animando como o fixeron. Só faltaron as 
pancartas, iso si son fans! 

Dende o módulo 1 só esperamos outra actuación 
canto antes. ¡Grazas grupo de teatro e de música 
“Nova Vida” por facernos pasar un bo intre! Ata 
a próxima  actuación. 

O 
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RINCÓN DO POETA         
Por J.M. Vicente Fernández 
 
LA DIOSA 
Dormida sobre el tigre, 
Su leve trenza yace. 
Mirad su bulto, alienta 
Sobre la piel hermosa, 
Tranquila, soberana. 
¿Quién puede osar, quien sólo 
Sus labios hoy pondrían 
Sobre la luz dichosa 
Que, humana apenas, ¿sueña? 
Miradla allí ¡Cuan sola 
¡Ah, mortales¡ No, nunca; 
Desnuda, nunca vuestra. 
Sobre la piel hoy ígnea 
Miradla, exenta: es DIOSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A UNA MUCHACHA DESNUDA 
Cuan delicada muchacha, 
Tú que me miras con tus ojos oscuros. 
Desde el borde de ese río, con las ondas por medio, veo tu dibujo   
Preciso sobre un verde armonioso. 
No es el desnudo como llama que agostara la hierba. 
O como brasa súbita que cenizas presagia, 
Sino, que quieta, derramada, fresquísima, 
Eres tu primavera matinal que en un soplo llegaste. 
 

 
 

CANCIÓN A UNA  MUCHACHA  MUERTA 
Dime , dime el secreto de tu corazón virgen, 
Dime el secreto de tu cuerpo bajo tierra, 
Quiero saber porque ahora eres un agua,  
Esas orillas frescas donde unos pies desnudos 
Se bañan con espuma. 
Dime por qué sobre tu pelo suelto, 
Sobre tu dulce hierba acariciada, 
Cae, resbala, acaricia, se va 
Un sol ardiente o reposado que te toca 
Como un viento que lleva solo un pajaro o 
mano. 

Dime por que tu corazón como una selva 
diminuta 
Espera bajo tierra los imposibles pájaros,  
Esa canción total que por encima de los ojos, 
Hacer los sueños cuando pasan sin ruido. 
Ese rizo voluble que ignora el viento, 
Esos ojos por donde sólo boga el sílencio, 
Esos dientes que son de marfil resguardado, 
Ese aire que no mueve unas hojas no verdes… 
Oh, pájaro feliz que sobre un hombre ries, 
Fuerte que, chorro fresco, te enredas con la luna,  
Césped blando que pisan unos pies adorados
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CLUB DE LECTURA         
 

Por J.I.G.A. 

O módulo 1 de Teixeiro, tamén coñecido como 
Módulo Nelson Mandela, comezou no mes de 
setembro un club de lectura no que intentamos, 
ademais de ler, coñecer un pouco máis acerca 
dos autores, as motivacións que tiveron para 
escribir eses libros, o contido ou o legado que 
deixaron en nós persoalmente e na sociedade 
(cultural, académica, cinematográfica...). 

Tamén temos en conta o número de idiomas ao 
que se traduciu a obra de que se trate, se se 
levou á gran pantalla e os ensaios publicados a 
partir dela. Tamén interésanos a vida do autor e 
as súas influenzas. 

Neste intre estamos a ler “Narracións 
extraordinarias”, de Edgar Allan Poe, e imos 
comentar algo de Poe e a súa obra. 

Allan Poe naceu en Boston en 1809. Era fillo de 
actores sen éxito nas súas carreiras. Quedou 
orfo aos tres anos de idade e foi adoptado por 
Jhon Allan, un empresario do tabaco de 
Richmond (Virxinia). Aos sete anos emigrou a 
Gran Bretaña e educouse en Dubourg e en 
Manor House School do crego Bransby, en 
Stoke Newington (Londres). 

Regresou en 1820 a Richmond e comezou a 
escribir poesía aos 11 anos. En 1826, ingresou 
na Universidade de Virxinia, institución que 
tivo que abandonar por débedas de xogo e un 
alcoholismo pronunciado que o levou incluso a 
queimar os mobles da súa habitación. 

Voltou a Richmond pero a tensa escena familiar 
fíxolle marchar rumbo a Boston. Alí coñeceu a 
Calvin Thomas, quen lle publicou “Tamerlan 
and others poems”. 

Con 22 anos ingresou no exército co nome de 
Edgar A. Perry e chega a sarxento, pero non 
pode ascender a oficial e abandona (unha 
costume, deixar todo de lado á primeira traba). 

En 1829 morre a súa nai adoptiva e o seu pai, 
arrepentido polo trato que lle deu, págalle o 
ingreso na escola de oficiais de West Point da 
que resulta expulsado en 1831. 

Xa en Nova York editou “Poems by Edgar 
Allan Poe, second edition” e vive coa súa tía 
Ms. Clems. 

O seu irmán morre de tuberculose e a situación 
económica lévao a escribir en prosa. 

 

En 1833, gaña o concurso do xornal “Baltimore 
Saturday Visitor” con “Coliseum” e 5 contos 
”Telesof the folio club”. Obtivo o primeiro 
premio con ”Manuscrito encontrado nunha 
botella”. 

En 1835 empezou a traballar en “The southern 
literary Messenger” coma redactor e en 1836 
casou coa súa prima Virxinia de tan só 13 anos 
de idade. 

En 1837 volve a Nova York  e despois instálase 
en Philadelfia durante seis anos. Traballa nas 
revistas “The Gentlemans Magazine” e 
“Graham´s Magazine”. 

Escribe máis de 30 contos e publícaos nunha 
colección chamada “Tales of the grotesque and 
arabesque” e funda a súa propia revista “The 
Stylus”. En 1842, Virxinia empeza a ter 
problemas de saúde, morreu en 1847. Durante 
eses anos o alcol destroza a súa vida, pero ten 
tempo de escribir no 1845 “O corvo”, que o 
lanza á fama. 

A raíz da morte da súa muller enfrascouse nas 
drogas, alcohol, mulleres e tivo varios intentos 
de suicidio. Morreu o 7 de outubro de 1849. 

Foi o mellor escritor de terror e o gótico do 
século XVIII.  

Tamén é un dos autores máis obsesivos coa 
tortura, a perversión, os psicópatas, e a loucura, 
o que fixo que na súa época nin crítica nin 
compañeiros de profesión o tiveran en conta. 

Hemingway chegou dicir del: “É un escritor 
hábil. É hábil, constrúe marabillosamente, pero 
está morto”. 

En Europa, sobre todo en Francia, foi un 
bestseller da época. O éxito que acadou en 
Europa fíxolle obter o recoñecemento en 
América. 

Escritores da talla de Víctor Hugo, Dostoievsky, 
Unamuno, Pío Baroja, Blasco Ibáñez, Borges, 
teñen influxos na súa obra froito da influencia 
que tivo neles Allan Poe. 

Xa nos nosos días, Peter Hammil (Grupo Van 
Der. Grad Geenarator) compuxo unha das 
óperas mais sinistras baseada en Casa Usher, e 
Allan Parson´s un álbum completo. En España, 
Radio Futura musicou o poema “Annabel Lee”. 

A sétima arte levou á grande pantaia moitas das 
obras deste grande entre os grandes da 
literatura. 
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CRÍTICA LITERARIA: Frederic H. Fajardi    
 
Por Avel Formoso Barreiros 
 

uizais o nome da sección, “Crítica 
literaria”, me veña grande, xa que son un 
preso do centro de Teixeiro, do Módulo 1 

Nelson Mandela, ao que lle gusta a lectura, pero 
non teño estudos sobre literatura. A lectura 
gústame e axúdame moito e agradezo que aquí 
no módulo teñamos unha pequena biblioteca á 
parte da biblioteca central da prisión. O que vou 
facer é simplemente comentar un libro, ou unha 
serie de libros dun mesmo xénero ou dun 
mesmo autor, como farei hoxe. 

Frederic H. Fajardie é un autor francés de 
recoñecido mérito na literatura histórica de 
aventuras con obras de moi amena e fácil 
lectura, como uns que lin fai pouco: O ladrón do 
vento, A fragata fantasma, Os fulares vermellos, 
ou A Epopeia dos tolos. 

O denominador común entre todos estes títulos 
é a antiga Francia de finais do ano 1500 e 
principios do 1600. O tema principal era a 
historia de Francia nun momento no que se 
mesturaban intrigas na corte coa conquista dun 
novo continente, os feitos de grandes homes,  
grandes heroes que querían engrandecer o seu 
país, pero tamén grandes conspiradores e 
traidores que á fin miraban polos seus  propios 
intereses ou por lucrarse, aínda que isto 
supóñese ter que conspirar contra o seu propio 
país e incluso asasinar para acadar algún 
beneficio. 

Nos títulos antes mencionados, o autor opta por 
ensalzar como protagonistas e heroes 
principalmente a grandes mariñeiros que foron 
tamén grandes homes. Case todas as batallas 
son en alta mar, na época dos grandes navíos a 
vela con cañóns en ambas bordas e cando se 
remataban as batallas ían á abordaxe. 

Frédéric H. Fajrdie é o pseudónimo de Ronal 
Moreau, un dos autores franceses de maior e 
máis continuado éxito no xénero da novela e un 
dos guionistas máis reputados do cine e a 
televisión franceses, campo no que puxo a súa 
pluma ao servizo de Jeanne Moreu, Alain 
Delon, Malcol Mac Dowell e Sege Reggini, 
entre outros. É autor  de ensaios, crítica literaria,  
relatos breves, contos e varias novelas 
destinadas ao público xuvenil. Dende 1998 é 
Cabaleiro da orden das Artes e das Letras, en 

recoñecemento ao conxunto do seu labor 
creativo. 

Á marxe da veintena de novelas negras que 
escribiu, destacan no conxunto da súa obra 
“Sniper” (1980), “A orillas do Mar Branco” 
(1986) e “O ladrón do vento” (2003), pero a 
consagración chegoulle con “Os Fulares 
vermellos” (2002), e “Los preios Maions de la 
Presse Paul Féval t Jeand´Henrs”, novela 
histórica cunha entuiasta acollida tanto por parte 
da crítica como do público. 

Cando a novela histórica mestúrase co xénero 
de aventuras dá lugar a un cocktail de moitísimo 
interese, porque é un marco que dá cabida a  
todo tipo de historias de tipo romántico, de 
loitas con armas, historias de conspiracións 
políticas, traizóns, nobres e cortesáns, cabaleiros 
de armas e un moi alto concepto da honra e a 
lealdade á súa patria, ao seu rei e á súa bandeira. 

Frédéric H. Fajardie sabe sacar todas as virtudes 
aos protagonistas das súa novelas, condición ou 
obriga de ter que ser heroes anónimos, ser un 
líder para os homes que serven baixo as súas 
ordes e, sen embargo, saber  manterse humildes 
cando non están a bordo do navío,  a pesar deses 
caracteres de nobreza, honra e valentía que 
marcan os grandes homes, e que por iso son 
líderes para os seus soldados.  

Q 
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Quizais a min me gusta tanto a literatura na que 
as augas da inmensidade dos océanos son o 
escenario da trama da historia porque eu son 
galego, dunha terra de grandes mariñeiros, e 
toda a  miña familia traballa no mar. Son de 
Muros, un pobo mariñeiro onde todos temos 
moi arraigada a tradición mariñeira, xa que case 
toda a poboación vive ou do mar, directamente 
ou indirectamente, comerciando cos produtos do 
mar. 

De feito, eu teño o título de patrón de pesca de 
litoral e sei o difícil que é gobernar un barco 
hoxe en día con todos os aparatos que hai (GPS, 
sondas, radares, etc.). Isto faime valorar e 
apreciar moito máis o que antigamente se facía 
con apenas unha brúxula, un astrolabio, un 
sextante e unhas cartas de navegación moi 
imprecisas. 

Volvendo aos libros, Frédéric H. Fajardie é un 
autor que tamén sabe facer de marabilla que os 
lectores nos involucremos, case sen darnos 
conta, nunha loita encarnizada entre dúas 
nacións, neste caso, Inglaterra e Francia, cunha 
terceira nación en discordia, pero que neste caso 
ocupa un papel secundario, pois na época na que 
transcorre esta novela, Norteamérica era aínda 
un país novo,  en proceso de formación. 

En “A fragata fantasma”, o autor consegue que 
admiremos o protagonista, que nos alegremos 
das súas vitorias, nos regodeemos cando humilla 
os seus inimigos e os fai gritar de impotencia e 
desesperación con humillacións constantes coas 
derrotas que lles inflinxe. Un home que tripula 
unha  nave que parece fantasma, pois aparece e 
desaparece dunha forma incrible, deixando tras 
de si un regueiro de sangue e destrución. Ata  
que un día a Armada francesa pon ao servizo 
dos americanos o buque A Terpsichore, que 
oficialmente non existe e arredor da cal 
forxouse a lenda dunha invencible fragata 
vermella capaz de actuar nas costas británicas 
ante as mesmas narices do Rei Jorge III . 

A súa loita, e sobre todo as súas vitorias, 
levantan ampolas entre os cortesáns franceses 
que ven ameazada a súa influenza política sobre 
Luis XVI, quen á súa vez ten outros motivos 
para sentirse celoso do capitán deste navío. 

Nesta novela, o autor atrévese a lanzar unha 
andaina na liña de flotación da rica tradición 
británica de literatura náutica. 

Eu persoalmente recomendo calquera dos libros 
deste autor: “Os fulares vermellos”, “O ladrón 
do vento”, “Joseph, un pícaro na España das 
Cortes de Cádiz” ou “A revolución”. 
Recoméndoas porque é a literatura que a min 
máis me gusta, pois desfruto con ela e por iso é 

o que máis teño lido. O primeiro libro que collín 
na biblioteca foi “O ladrón do vento”, unha 
historia de guerra, loita e batallas, por suposto 
náuticas. Narra a historia dun home valente pero 
tamén humilde, un cabaleiro en todos os 
sentidos, que goberna o Dragón Verde, unha 
nave temida nos 7 mares e capaz das azañas 
máis difíciles e máis impresionantes do que se 
vira nunca antes, como destrozar unha pequena 
flotilla española ou mesmo unha grande, ou 
atravesar o estreito de Gibraltar fortemente 
custodiado polos mellores barcos españois, coa 
única misión de destruílo. 

O Dragón ponse en fronte do mellor da flota 
española e lánzase ao intento de atravesar o 
estreito. “O  ladrón do vento”, como se lle 
chama nos mares ao capitán do navío francés, 
rouba o vento a tres navíos españois e os 
destroza e non fuxe podendo atravesar o 
estreito, senón que, nunha manobra tan 
extraordinaria como ousada, valente, rápida e 
efectiva, destroza o resto da flota e humilla máis 
se é posible os españois.  

Por iso, o protagonista gáñase a nosa 
admiración, cousa que consegue o autor, polo 
que xa mencionamos os seus valores humanos, 
o seu valor como soldado, como home, e 
mesmo no amor, que podendo ter unha morea 
de mulleres na súa vida, polo feito de atracar en 
tantos portos, polos seus  galóns e o que valían 
naquela época, o seu rango abolengo, pois 
pertence á nobreza. Cousa que nesa época os 
nobres practicamente tiñan dereito a desfrutar 
das cortesás que eles quixeran. Non obstante, 
non se aproveita de ningún deses privilexios 
pois busca e espera unha muller especial que 
estea á súa altura, loitadora como el e cuns 
valores éticos e morais aos que homes como el 
lle daban moita importancia. E a atopa. Por iso, 
na novela danse case todas as situacións para 
que nos cautive. 

Son libros como estes os que fan que te des 
conta de que canto máis les, máis cousas novas 
vas descubrir e é entón cando unha novela te 
sorprende novamente, porque con cada novo 
libro que leas, vas descubrir que hai un montón 
de grandes autores que non coñecemos e que 
precisariamos máis tempo para poder ler o 
suficiente para tan só unha visión literaria 
realmente boa.      
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BREVES            
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En agosto de 2010 O Instituto de Estudios Valdeorreses fixo unha 
donación de libros para a biblioteca do Módulo 1 e a biblioteca 
central.  
O Instituto de Estudios Valdeorreses é unha entidade cultural que 
pretende ser un vehículo que incremente a cultura en toda a comarca 
de Valdeorras en todas as súas vertentes e facetas. 
Máis información en www.ievaldeorreses.es  

O día 22 de xuño de 2010 fíxose entrega de diplomas dos cursos de informática que realiza 
a “Fundación La Caixa” no Módulo 1, de alfabetización informática tanto para os novos 
como para os maiores de 45 anos. 
Foron entregados no salón de actos do centro, onde nos xuntamos todos os implicados 
nestes temas e entregáronse os diplomas a todas as persoas que pasaron por estes cursos, 
dende o seu inicio no ano 2008. 
Tamén fomos todos testemuñas do acto xunto cos diversos medios de comunicación e os 
voluntarios do Centro Social de Vilalba, que son os profesores dos cursos de alfabetización 
informática. 

Visita da Fundación Real Madrid  
O día 20 de outubro de 2010 visitaron o Centro Penitenciario de Teixeiro varios 
representantes da Fundación do Real Madrid. Esas persoas anunciaron a creación 
dun equipo de fútbol e outro de baloncesto, con 25 persoas cada un. Así mesmo, 
asignarannos un adestrador. Os representantes da Fundación do Real Madrid estiveron 
acompañados pola directora e pola subdirectora de Tratamento deste centro 
penitenciario. Do Módulo 1 foron seleccionados 5 persoas titulares e un suplente. 
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CONSULTORIO          
 

 
EDUCADOR  DO MÓDULO 1. 
 

¿Que requisitos hai que cumprir para acceder ao 3º grao? 

Os requisitos que se han de cumprir para poder acceder ao Terceiro Grao de Tratamento 
dependerán da modificación daqueles sectores ou trazos da personalidade do interno 
directamente relacionados coa actividade delitiva. Manifestaranse na conduta global, 
entrañará un acercamento da confianza depositada nel e a atribución de responsabilidades 
cada vez máis importantes que implicarán unha maior liberdade. 

En calquera caso, o Terceiro Grao aplicarase aos penados que polas súas circunstancias 
persoais e penitenciarias estean capacitados para levar a cabo un réxime de vida en 
semiliberdade e determinará a aplicación do réxime aberto en calquera das súas 
modalidades. 

A Xunta de Tratamento valorará, en base ao anteriormente exposto, a personalidade e o 
historial individual, familiar, social e delitivo do interno, a duración das penas e o medio 
social ao que retorne o interno. 

É concedido polo Centro Directivo a proposta da Xunta de Tratamento. 

Contra o acordo desfavorable de progresión, cabe recurso ante o xulgado de vixilancia da 
localidade á que pertenza o centro e contra a decisión deste, cabe recurso de reforma no 
prazo de 3 días e de apelación ante a Audiencia Provincial no prazo de 5 días seguintes á 
notificación do auto recorrido o do resolutorio do recurso de reforma. 

 
 
¿Por que se adoita denegar o primeiro permiso que solicitan os 
internos? 

Os permisos ordinarios de saída veñen regulados nos artigos 47 da LOGP, 154 e seguintes  
do Regulamento penitenciario, non sendo nin dereitos subxectivos nin menos aínda dereitos 
fundamentais dos internos. Están enfocados cara á reeducación e reinserción social, 
cooperando potencialmente á preparación da liberdade do interno, sendo un instrumento para 
fortalecer os vínculos familiares, reducir as tensións da vida continuada en prisión e un 
estímulo para a boa conduta. 

Non entanto, ao ser unha vía fácil para eludir a custodia, corresponde ás autoridades 
penitenciarias apreciar as circunstancias que os desaconsellan, sempre de forma motivada e 
segundo o establece o regulamento. 

Unha vez comprobados os requisitos obxectivos necesarios para a súa concesión, 
corresponde aos diferentes profesionais o coñecemento do interno, tanto no referente á súa 
evolución en prisión como no que atingue ao medio externo en que vai a desfrutar o permiso. 
O estudo do primeiro permiso, a súa aprobación ou denegación dependerá dos factores 
obxectivos e subxectivos que marca a Lei orgánica e o Regulamento penitenciario nos 
mencionados artigos. Contra o acordo desfavorable cabe recurso ante o xuíz de vixilancia da 
localidade á que pertenza o centro e contra a decisión deste, cabe recurso de reforma no 
prazo de 3 días e de apelación ante a Audiencia Provincial no prazo de 5 días seguintes á 
notificación do auto recorrido. 
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CHISTES            
Por Jorge Hernández Jiménez 
 
Atópase unha amiga con outra e lle dí: 

- Non vexas Pepa do que me enterei: O teu marido está liado 

coa veciña do 5º. 

E esta respóndelle: 

- ¡Que vergoña! co mal que o fai. 

 
 
Unha señora chega á panadería e está sendo atendida pola filla da panadeira. A clienta 
pide que lle ponga un funcionario e a rapaza dí que non teñen diso. Ante a insistencia 
da señora, sale a nai e pregunta que ocorre: 
 - Nada, que esta señora pide que lle ponga un funcionario -di a dependenta-. 
 E a panadeira di: 
- Señora, como lle teño que dicir que o que vostede quere chámase “Baguette”. 
 
    

¿POR QUE OS DE LEPE ENTERRAN A TELEVISIÓN? PARA VER RAÍCES. 
 
 
Un día acércase unha moza ao 
confesionario e di: 
- Señor cura, conféseme porque cometín 
un pecado. 
-A ver filla, que pasou? 
-Onte acosteime co cura da parroquia  
veciña… 
Moi mal feito filla, moi mal, porque ti 
pertences a esta parroquia… 
 
 
Unha moza entra nunha iglesia desnuda da cintura 
para arriba. 
O cura detena e dílle. 
-Un momento señoriña, Vostede non pode entrar así  
á Igrexa! 
-Cómo que non? Eu teño o dereito divino! 
-E o esquerdo tamén, pero así non pode entrar. 
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PASATEMPOS          
Por Jorge Hernández Jiménez 

 
 
 

        SOPA DE LETRAS 

 
BAILARINA – CONJUNTO- ESPECTÁCULO- CORISTA- CHISTES- ESTRELLA- 
CARICATO- DECORADO -  MÚSICA- CÓMICO- ESCENARIO- ORQUESTA 

         
       
 
 
  
         

 
 

SUDOKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D   E  S   C O C I N C H I S T E S I N A T I V 
V O T A C A C I L O G U S A R O P I D E T 
A T I R O C T O C I D E S T R E L L A T O 
T I N I C I D O M I L I C S A L E G U S I 
S U N C U C I B A I L A R I N A L I J A R 
E J T A C I M U S I C A P R O C I D O T A 
U N O T U R O C A S T O T O J O L U T E N 
Q I T O G O C A D A C I N C I K A M O N E 
R O S I N I M I T T O T N U J N O C I M C 
O P C D E C O R A D O C A B I D F O I T S 
E S P E C T A C U L O I R O C U E J G O E 

5 3   7     
6   1 9 5    
 9 8     6  

8    6    3 
4   8  3   1 
7    2    6 

 6     2 8  
   4 1 9   5 
    8   7 9 
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CAIXA DO CORREO  DO LECTOR     
 
 
“La literatura es esencialmente soledad. 
Se escribe en soledad, se lee en soledad 
y, pese a todo, el acto de lectura permite 
una comunicación profunda entre dos 
seres humanos” 

=PAUL AUSTER= 
 

La magia de un libro no se trata sólo de 
leerlo, sino del placer físico y consuelo 
interior que da tenerlos en las manos. 
Lo que no es más un objeto inerte de 
tinta e papel, cobra vida cuándo 
alguien pasa sus paginas y recorre sus 
líneas, proyectando ahí su existencia, 
sus vicios. Cada libro leído es, como 
cada ser humano, un libro singular, una 
historia única y un mundo aparte. 
La ventaja de los libros es de que 
podemos apropiarnos de las vidas, 
historias y reflexiones que encierran, y 
nunca somos los mismos al abrirlos por 
primera vez que al terminarlos. 
Personas muy inteligentes escriben sus 
páginas; y si somos capaces de leer con 
humildad, paciencia y ganas de 
aprender, no nos van a defraudar 
nunca. 
Hasta lo que no comprendemos queda 
en un rinconcito de nuestra cabeza; 
listo para que el futuro le dé sentido 
convirtiéndolo en cosas hermosas o 
útiles. 

Bruna Santiago -  Módulo 10 
 
 
 
 

 
Esto é para ti, meu amor, 
Escríbote esta poesía, 
Non son gran escritor, 
Esto non o fixen na vida, 
Díchesme inspiración 
Unha ráfaga de vento 
Chegou o meu corazón, 
Dime conta no momento; 
A túa opinión respetarei, 
En min terás comprensión 
Sempre te recordoarei 
Dicho o meu corazón 
Tes a miña amizade 
Para tí, desexo o mellor 
Que atope a felicidade 
Conducirache o meu amor 
Teño moita morriña 
Morriña do meu amor, 
Añórote moito, rapaciña 
E queroche con ardor. 
Teus cabelos, teus sorrisos, 
Eu non os podo esquecer, 
Presinto por podo isto , 
Empézoche a querer. 
Ti, moitas virtudes tes, 
Es unha grande muller, 
Á que todos os homes,  
Desexarían para si ter. 
Deséxoche felicidade, 
Comprensión e amizade, 
Isto da miña alma sae, 
Dígocho con sinceridade. 
Tí, coídateme moito, 
Unha aperta, un bico. 
E recórdate de min,  
Eu, lembrareime de ti. 

 
Antonio Gonzalo - Módulo 2

 



 


