
 

 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

A Asociación Esculca, Observatorio para a Defensa de Dereitos e Liberdades, 

trasladou recentemente  a esta deputada o feito de que unha persoa interna no 

cárcere de Teixeiro se mantén en folga de fame para, segundo dita asociación, 

“que sexan atendidas as súas demandas de comunicación co exterior”. 

 

Tamén nos indica dita Asociación que “non é a primeira vez que persoas presas 

nesta cadea recorren a tan extrema medida como medio de conseguir que sexan 

ouvidas as súas reivindicacións”. 

 

Sobre este penal, a Asociación Esculca ten presentado queixas ante o Defensor 

del Pueblo. 

 

No ano 2016, o Comité para a Prevención da Tortura do Consello de Europa 

visitou varias cárceres do Estado español, incluído o penal de Teixeiro. Resultado 

de dita visita, o CPT realizou un informe no que manifesta a súa preocupación 

por feitos graves dos que tivo coñecemento e pide explicacións ao Estado 

español por un posible “patrón de malos tratos”.  Tamén sinala que, a respecto do 

rexistro sistemático de lesións por parte dos servizos sanitarios, “hai unha falta de 

rexistro e notificación das lesións en todos os centros visitados”. 

 

Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta escrita:  



 

 

 

 

 

- Ten coñecemento a Xunta da situación descrita por Esculca en relación ao 

interno en folga de fame? 

 

- Que vai facer a Xunta ante esta nova denuncia sobre irregularidades no CP de 

Teixeiro? 

 

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 04/10/2018 09:54:59 

 


		2018-10-04T09:57:43+0200
	Parlamento de Galicia
	REXISTRO ELECTRÓNICO
	38141




