
ARTIGO DE OPINIÓN 

O primeiro que aprendes cando empezas a traballar con persoas sen fogar é que non é 
o mesmo un fogar que un teito ou que unha casa. Aprendes e interiorizas mellor a 
evolución que tivo a definición deste colectivo, baseada no tipo de atención que se lles 
foi prestando ás persoas sen fogar.   

Desde “deambulantes”, porque ían de cidade en cidade por albergues nos que se lles 
ofrecía tres días de aloxamento e unha curta entrevista con “a asistenta social” para ver 
que podía facer por eles/ as, pasando por “sen teito”, cando os albergues empezaron a 
ser centros de acollida, centros de día, centros de calor e café, e ofrecían algo máis que 
pasar a noite e comida  básica; ata chegar a “persoa sen fogar”, que implica un plus 
cualitativo na atención, ao engadir o termo-concepto persoa. Iso remítenos ás 
sensacións que nos evoca a palabra fogar para evidenciar as carencias destas persoas.  

A escritora Virginia Wolf dicía “en realidade, nada ocorre ata que se describe”, 
referíndose ás mulleres e a todo o feminino, ao uso da linguaxe neutra que invisibiliza 
as mulleres. Coas persoas sen fogar pasa un pouco o mesmo: non se nomean, non teñen 
un nome en concreto, non son “as mulleres”, ou “a terceira idade”, ou “os homes”, son 
persoas, poboación, xente, cidadáns e cidadás… que resulta que non teñen fogar, nin 
teito, nin casa.  

A linguaxe é importante porque estrutura a mente, din as/os profesionais da psicoloxía, 
e porque outorga identidade ás cousas e ás persoas. Cando lle dis a unha persoa sen 
fogar: “queda na casa”, estamos a multiplicar por cero, estamos a multiplicar a 
invisibilidade. Unha mensaxe mundial, globalizado como é este, deixa fóra unha vez máis 
a cada unha das persoas sen fogar, a cada unha delas na situación que cada unha estea 
a vivir. É un curioso paradoxo: cando o máis importante nas nosas vidas é a nosa casa, 
cando o mundo paralízase para coidarse e protexerse en casa, cando a casa é a vida, 
aquelas persoas que non teñen unha, nin sequera protagonizan unha noticia que dure 
máis dun día, non son prioridade nos debates nin nas medidas que se poderían 
establecer. A invisibilidade segue sendo a súa marca, elevada á pandémica potencia.  

Aquelas persoas sen fogar que tiveron a sorte de coincidir nestes momentos, en tempo 
e espazo, residindo nalgún dos servizos xestionados e dirixidos pola Fundación Saúde e 
Comunidade ( FSC), pasará o confinamento baixo teito, e no caso do Centro de Acollida 
para Persoas Sen Fogar (CAI) de Alacante, de titularidade municipal, rodeadas dun 
equipo excelente de profesionais que procura a diario que, ademais de teito, teñan 
fogar. Ao resto, o “queda na casa”, suxírelles unha vez máis que o mundo segue 
funcionado sen terlles en conta e que o seu confinamento terá que ser na exclusión, a 
súa casa é a exclusión.  

Un compañeiro do CAI (Centro de Acollida para Persoas Sen Fogar) pediunos que 
reflexionásemos sobre esta pandemia para deixar constancia deste mal soño, de fronte 
ao futuro. Unha das preguntas que nos facía era, que fixeches co teu tempo libre estes 
días?, outra das miñas compañeiras argumentaba que con tanto traballo non tiña tempo 
libre. En realidade, creo que non temos tempo libre, temos tempo en casa. As/os que 
temos casa, e temos fogar, agora máis que nunca, identificámola coa nosa vida, agora 
máis que nunca vivimos as nosas casas, xa non son unicamente o lugar onde chegar a 
descansar ou onde pasar o noso tempo libre ou cear en familia, agora son o noso lugar 
de traballo, de descanso, de encontro, o noso ximnasio, o noso colexio. A nosa casa é a 
nosa vida.  
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Entón, agora máis que nunca, expóñome esta pregunta: as persoas que non teñen casa 
seica non teñen vida? Nós/vos, as persoas con fogar, estamos confinadas nas nosas 
casas; elas, as persoas sen fogar, seguen confinadas na exclusión.  

E saímos cada día para aplaudir desde os balcóns das nosas casas, e soñamos e temos a 
confianza plena en que isto pasará, que todo irá ben e que xa queda un día menos. Un 
día menos para saír das nosas casas. Ás persoas sen fogar non creo que lles importe 
moito que podamos saír das nosas casas, importaralles na medida en que ao mundo 
impórtelle que elas non poidan confinarse nunha. Nelas cumpriuse aquilo de “que paren 
o mundo, que quero baixar”, o mundo xa parou, e as persoas sen fogar xa se baixaron, 
se é que algunha vez estiveron subidas.  

Cristina Jordá Cerdá, Traballadora Social do Centro de Acollida para Persoas Sen Fogar 
(CAI) de Alacante. la exclusión social21 ABRIL, 202CUESTIÓNS0 
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TRABALLO SOBRE O TEXTO. 

1. Le detidamente e o texto e fai un resumo das ideas máis importantes de cada 
parágrafo.  

2. Cal é o tema deste artigo? 
3. Ponlle un título. 
4. Dá a túa opinión persoal sobre este tema. 
5. Que outros colectivos cres que están a sufrir a actual situación de forma 

especialmente negativa? Por que? 
6. Busca alguna noticia ou artigo de opinión sobre algún caso e explica de que trata 

cada una. 
7. A autora é una traballadora social. Busca información sobre o traballo destas 

persoas e fai una síntese das súas función. Valora o seu labor en xeral e neste 
momento en particular. 
 

As tarefas serán enviadas ao meu correo:  mariamansilla@iesmanuelgarciabarros.org 

A REALIZACIÓN DAS TAREFAS SERÁ VALORADA SÓ POSITIVAMENTE , é dicir, poderedes 
subir a vosa nota media da 1ª e da 2ª avaliación se as enviades resoltas.  

Agardo que esteades ben. Moito ánimo, que xa falta un pouco menos! 
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