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LIMIAR

Esta 1ª Xornada sobre a Situación das Persoas sen fogar en Santiago de 
Compostela é a primeira pedra da gran casa que queremos construír na nosa 
cidade para que ninguén quede sen teito. Unha casa que non será posible 
levantar sen a corresponsabilidade de todas as administracións, e a 
colaboración permanente entre todas as entidades implicadas.  Estas son as 
dúas grandes conclusións ás que chegamos despois dunha intensa xornada 
que se converteu nun espazo para o achegamento de experiencias, moitas 
delas en primeira persoa; e onde puidemos coñecer iniciativas políticas e 
sociais que se están levando a cabo no ámbito galego e estatal para a atención 
e garantía de dereitos básicos de vivenda e saúde das persoas sen fogar.

Estas experiencias van inspirar o camiño que decidimos comezar hai mais dun 
ano -ao pouco de chear ao goberno- cando constituímos a Mesa de traballo e 
coordinación sobre a situación das persoas sen teito en Santiago de 
Compostela.

Porque abordar este problema é un traballo no que debemos comprometernos 
todas: institucións, entidades e cidadanía. Cada unha de nós ten un papel 
fundamental, tanto no plano profesional coma no persoal, non podemos quedar 
indiferentes, é preciso visibilizar e tomar conciencia sobre o senfogarismo. De 
aí a necesidade desta xornada na que aprendemos palabras contra as que 
loitar como aporofobia; historias de superación que nos fan ter con�anza no 
noso traballo; explorar modelos de intervención como Housing First que xa 
estamos intentando adaptar á realidade de Santiago; pero tamén dúbidas e 
controversias; cuestionamentos que poñen o foco sobre o papel da sociedade, 
que apuntan a autoxestión como parte da solución, e que nos obrigan a 
repensar as cousas e a convidar ás propias persoas sen fogar a formar parte da 
toma de decisións e busca de solucións. Sen dúbida foi un traballo proveitoso 
e enriquecedor que terá continuidade en vindeiras edicións.

Concepción Fernández
Concelleira responsable de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde 
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Como fixemos esta memoria

O presente documento xurde da necesidade de compilar toda a información 

obtida no transcurso da I Xornada sobre a Situación das Persoas sen Fogar 

en Santiago de Compostela, para que quede re�ectida a foto �xa desta 

problemática a día de hoxe na cidade e contextualizada dentro dun panorama 

mais global, mediante o coñecemento de experiencias que se están 

desenvolvendo a nivel estatal, europeo e internacional.

Esta memoria ten como obxectivo converterse nun recurso que calquera 

persoa poida consultar cando se pretende facer un achegamento á situación 

do senfogarismo en xeral, e á situación de Santiago en particular.

Na súa redacción empregouse a documentación achegada polas propias 

persoas poñentes, no caso de contar con ela; ou, na súa ausencia, a 

transcrición ou resumo dos contidos expostos; variando o tono, o estilo e a 

persoa narrativa, en función do acontecido na sala.

En calquera caso, a �nalidade última é deixar constancia do intercambio de 

experiencias que tivo lugar na nosa cidade, para que sirva como punto de 

partida que nos permita continuar desenvolvendo políticas de innovación 

social, mellorando, replicando e adaptando os modelos que están funcionando 

noutros territorios; e incorporando ao noso equipo de traballo as achegas e as 

persoas que descubrimos durante a xornada.
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Apertura

Para que ninguén quede 
fora de xogo
Concepción Fernández, concelleira responsable de Políticas Sociais, 
Diversidade e Saúde do Concello de Santiago de Compostela

Benvidas e benvidos á I Xornada sobre a situación das persoas sen fogar en Santiago de 
Compostela. Agradecervos que esteades aquí dispostas e dispostos a escoitar, a 
re�exionar e compartir experiencias nesta xornada que pretende xerar conciencia e 
aprendizaxes sobre a situación das persoas sen fogar para derrubar xuízos e estigmas e 
para pensar modelos de intervención e políticas públicas. Pensamos que é no terreo dos 
dereitos fundamentais, como é o dereito á vivenda e á saúde, onde nos xogamos a 
cidadanía a participación e a democracia. É por iso que é no acceso e garantía dos 
dereitos sociais onde debemos procurar a corresponsabilidade das administracións 
públicas e onde debemos colocar o investimento e a innovación nas políticas públicas; 
pero é tamén no terreo da pobreza e da exclusión social onde as metodoloxías de 
intervención social e as prácticas profesionais teñen os seus principais desafíos, para que 
ninguén quede fora de xogo.

Gustaríame agradecer ás fundacións, ás entidades sociais, ás institucións e a todas as 
profesionais que van participar desta xornada, porque nos achegaron o seu coñecemento 
e experiencia; e sobre todo porque traballan todos os días a pé de rúa para que outra vida 
para as persoas sen fogar sexa posible, outra vida mais digna, sen dúbida.

Tamén porque se implicaron decididamente para que estar xornada sexa proveitosa e 
cumpra os seus obxectivos de mobilizar conciencias e xerar aprendizaxes.

E xa por último agradecer á Universidade de Santiago de Compostela por cedernos 
amablemente este espazo, esta aula da Facultade de Filosofía, que sempre abre as súas 
portas á re�exión e a análise da condición humana e das súas circunstancias.

E agradecer tamén ao alcalde, Martiño Noriega, que nos acompañe nesta apertura, porque 
é unha persoa sensible e �rmemente comprometida co desenvolvemento de políticas que 
teñen como prioridade, como centro, ás persoas e os seus dereitos.



Saúda
Alcalde
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Desenvolver todos os servizos 
para todas as persoas
Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela

Gustaríame darvos a benvida a todas e a todos a esta xornada que quere colocar un 
pouco de luz sobre un tema que sempre é problemático, que sempre é complicado 
de abordar, mais que fundamentalmente é un tema de dignidade. Para o noso 
goberno isto é así, neste ano e catro meses que levamos de corresponsabilidade na 
administración local da capital do país, era así tamén no noso programa electoral 
cando dentro das trece medidas prioritarias para a cidade unha era “desenvolver 
todos os servizos para todas as persoas” e iso o facemos porque entendemos que a 
administración local ten que funcionar como un servizo público e como a institución 
de maior cercanía á cidadanía de a pé.

A través destas liñas programáticas marcamos como obxectivo político promover e 
garantir políticas de inclusión, de normalización, dereitos para todas as persoas, 
combatendo a pobreza, a desigualdade e a exclusión. E cando falamos de todas as 
persoas, estamos a falar prioritariamente de aqueles que son mais débiles, de 
aqueles que teñen as maiores necesidades, e claro está que quen pode estar en 
maior situación de vulnerabilidade son as persoas que non poden dispor dun fogar 
dun xeito regular. Dicía que nós entendemos isto como unha cuestión de dignidade, 
mais non só de dignidade individual, entendida esta como a capacidade das persoas 
para levar unha vida autónoma, senón que é tamén unha cuestión de dignidade 
colectiva, de dignidade dunha cidade, de dignidade dun país, dun estado.
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Por iso hoxe, queremos abordar este problema desde o máximo respecto, dende a 
seriedade que nos supón, e por todo iso neste tempo que levamos exercendo 
responsabilidades de goberno na cidade tivemos como unha das nosas prioridades, 
por non dicir a nosa prioridade mais importante, desenvolver iniciativas políticas que 
tenten abordar a situación das persoas sen fogar; moitas veces nun contexto 
complicado de estigmatización, de crise económica e das denominadas políticas de 
austeridade que demandan solucións rápidas que a miúdo non entenden a xénese 
do que está a acontecer.

Evidentemente, a actuación derívase dunha prioridade que é poñer ás persoas no 
centro da política, o cal supón combater de forma prioritaria a exclusión social e a 
pobreza, deseñar políticas públicas que nos permitan avanzar na consolidación 
social de todas as persoas. Nesta liña, a abordaxe do senfogarismo e a garantía do 
dereito a unha vivenda digna para todas as persoas que se atopan nesta situación é 
unha das prioridades políticas fundamentais. O acceso a unha vivenda axeitada non 
é so un dereito recollido no artigo 25 da Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos, na nosa sociedade constitúe tamén a base das relacións humanas, do 
libre desenvolvemento das persoas e da súa participación activa na propia 
comunidade. Así, pois, non se trata so de non ter un sitio para durmir, vivir sen fogar 
ten moitas mais implicacións. Signi�ca, por exemplo, non dispor dun espazo onde 
desenvolver as relacións persoais e íntimas; onde descansar cunha sensación de 
seguridade, onde gardar as propias pertenzas. 

Vivir na rúa é tanto unha consecuencia da exclusión social como unha causa. Neste 
sentido, non se trata so de traballar a prol do acceso á vivenda, resulta 
imprescindible tamén combater a estigmatización que sofren as persoas que non 
teñen un fogar. Temos que eliminar esa liña imaxinaria que separa sempre á xente 
que vive na rúa do resto, unha liña construída socialmente e sustentada na idea de 
que quedarse na rúa non lle pode acontecer a unha persoa normal. A realidade 
demostra que os camiños que seguiron as persoas sen fogar para chegar a esa 
situación son moi diversos e que calquera pode verse nesa situación. 

Cómpre lembrar tamén nestas xornadas que na actualidade, no contexto de crise 
económica e das denominadas políticas da austeridade, son múltiples os informes
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que amosan que no percorrido que realizan as persoas nunha situación de sen fogar 
cada vez teñen mais importancia os problemas económicos e a incapacidade de 
facer fronte ao pagamento da súa vivenda. Este feito e as experiencias europeas 
recomendan repensar a formulación dos procesos de inclusión social. 

Sen dúbida a realidade diversa das persoas sen fogar, require tamén diversidade nas 
aproximacións sociais e educativas. Neste sentido, unha das leccións importantes 
que se ten extraído noutros países –porque sempre cómpre mirar as cuestións que 
funcionan noutros lugares e adaptalas á realidade na que estamos operando- é que 
cando a necesidade mais importante dunha persoa é unha vivenda deben poñerse 
en marcha mecanismos que coloquen por diante doutras intervencións a facilitación 
dun lugar para vivir para que poidan reconstruír a súa propia vida social dentro duns 
termos de privacidade e autonomía. Partindo desa diagnose, dende o goberno 
municipal estamos facendo todo o posible, dentro do marco das nosas 
competencias, para mellorar as condicións de vida destas persoas a curto, pero 
sobre todo a medio prazo. Non obstante, somos conscientes de que non podemos 
acadar ese obxectivo en solitario, senón que é preciso a implicación e a vontade do 
resto de administracións públicas. É precisamente por iso que ao pouco de chegar 
ao goberno municipal, desde o propio pleno da Corporación, instamos á 
corresponsabilidade da Xunta para que asuma esas competencias que ten en 
materia de saúde e de vivenda para o desenvolvemento dunhas políticas que 
transcenden o ámbito competencial e económico da administración local.

Tamén, entre os nosos primeiros pasos, impulsamos unha mesa de traballo na que 
están presentes 15 entidades sociais da cidade que dende diferentes perspectivas 
están traballando con persoas sen teito e sen fogar, para realizar unha axeitada 
intervención, procurando a coordinación de todos os recursos e o seguimento de 
cada caso desde un punto de vista sociosanitario. Así mesmo, puxemos en marcha 
un Programa Municipal de Atención Integral a Persoas Sen Teito, que foi 
refrendado por unanimidade tamén no Pleno municipal. Foi a partir dese momento 
que puxemos en marcha accións que nunca antes se exploraran na nosa cidade 
como un Equipo de Rúa, un Programa de Pensións e as denominadas Vivendas 
de Saída, seguindo o modelo Housing First. Sabemos que os resultados non son 
visibles inmediatamente a pesar das demandas e solicitudes que se �xeron na 
cidade, sabemos que non hai atallos, nin solucións de�nitivas porque vivimos nun 
modelo de sistema que está provocando continuamente situacións de exclusión 
social, e neste sentido agardamos que esta primeira xornada nos axude a avanzar 
nesta situación.
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A Experiencia de Housing First
José Manuel Caballol,
RAIS Fundación

1.

Contidos
da xornada

A realidade das persoas sen fogar segue sendo unha das mais descoñecidas. 
Unha persoa pode chegar á rúa por diferentes motivos, tanto persoais como de 
tipo social. A falta dunha rede familiar e social de apoio, padecer unha 
enfermidade crónica, ter un problema de saúde mental, carecer de ingresos ou 
dunha vivenda, fan que unha persoa se atope nunha situación de 
vulnerabilidade que pode levala ao senfogarismo. Ademais, nesta situación 
in�úen aspectos sociais ou estructurais, como as di�cultades de acceso á 
vivenda e ao mercado de traballo, a falta de resposta e�caz das políticas 
sociais e os recursos de axuda ou a situación de discriminación que sofren 
estas persoas. 
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As políticas sobre senfogarismo en España téñense 
dirixido tradicionalmente a abordar situacións de 
emerxencia, proporcionando ás persoas sen fogar a 
cobertura das necesidades básicas, pero sen incluír 
medidas estruturais que puideran acabar co 
senfogarismo e o seu impacto nas persoas. A 
resposta que se lle deu ao problema do senfogarismo 
seguiu un modelo “en escaleira”, no que a persona 
sen fogar ten que ir superando determinadas etapas 
tendo como horizonte o acceso a unha vivenda 
permanente. Da rúa ao albergue, do albergue ao 
centro de noite, do centro a unha pensión… Trátase 
dun proceso longo e difícil para a persoa, que en 
calquera momento pode volver á rúa e ter que 
empezar outra vez o camiño. Ademais disto, as 
persoas que están peor, di�cilmente atopan neste tipo 
de servizos unha solución de�nitiva á súa 
problemática.

Pero, é posible facer as cosas doutro modo? Se a 
vivenda é un elemento clave na mellora da situación 
das persoas, por qué non empezar por aí? Ten sentido 
pensar que se queremos ter resultados diferentes 
teremos que facer as cousas de forma distinta a como 
as viñemos facendo ata agora.

O modelo Housing First foi desenvolvido na década 
dos noventa  polo psicólogo Sam Tsemberis da ONG 
neoiorkina “Pathways to Housing”. A súa idea 
principal é que a vivenda é o primero que debemos 
facilitar ás persoas, ademais do apoio que lles axude a 
manterse nela. Os programas que se levaron a cabo 
baixo este enfoque ofrecen resultados moi positivos, 
destacando que mais do 80% das persoas manteñen 
a vivenda despois de dous anos. 

Ademais, Housing First ofrece mellores resultados e 
non supón un maior custe que o modelo tradicional, 
ofrecendo unha alternativa e�caz e e�ciente, que 
complementa os servizos que prestan as redes de 
atención para as persoas con maiores di�cultades.
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Housing First caracterízase principalmente por:

• Entender o aloxamento como un dereito humano fundamental, ao 
que deben ter acceso todas as persoas.

• Partir do principio de que as persoas toman todas as decisións que 
lles afectan; polo tanto, os equipos de profesionais están para apoiar 
nese proceso e para axudar a que as personas poidan levar á práctica as 
súas decisións. Calquera apoio que se preste, pon á persoa e as súas 
necesidades no centro.

• Tender á normalización, fuxindo de guetos de vivenda ou de formas de 
aloxamento nas que se concentren persoas que partían dunha situación 
de exclusión social.

• A vivenda é o lugar de residencia, de intimidade e de seguridade de 
cada persoa; se é necesario algún tipo de tratamento, realizarase dende 
os recursos e servizos aos que accede o resto da cidadanía.

• A comunidade (o bloque no que as persoas viven, o barrio, etc.) é un 
espazo de oportunidades para recuperar a relación co entorno e 
construír unha rede social  de apoio. 

Moitas cidades europeas e americanas están desenvolvendo programas de 
atención no marco do modelo Housing First. O modelo lévase implementando 
en EE.UU. desde 1990. Según o Departamento de Vivenda e Desenvolvemento 
Urbano de EE.UU o número de persoas sen fogar crónicas nas rúas reduciuse 
un 30% entre 2005 e 2007, esta redución vincúlase coa implantación do 
modelo Housing First.

Desde 2011, a Comisión Europea impulsou probas piloto en cinco cidades 
europeas: Amsterdam, Budapest, Copenhague, Glasgow e Lisboa a través do 
proxecto Housing First Europe. Ademais, recentemente puxéronse en marcha 
proxectos en Italia, Francia e Dinamarca. Todas estas iniciativas contan cun 
importante respaldo dos seus respectivos Estados.

RAIS Fundación lanzou en xullo de 2014 HÁBITAT, un programa Housing First 
para persoas sen fogar, co que pretendemos sumarnos a outras experiencias 
europeas que ya están dando resultados. Puxemos en marcha 38 vivendas en 
Málaga, Barcelona e Madrid baixo os principios deste modelo, xunto cun 
rigoroso proceso de avaliación de resultados que permita sentar as bases para 
amplialo a mais cidades do estado. A mediados de 2016, Sevilla, Zaragoza e 
Avilés tamén se incorporaron a Hábitat, e mais municipios farano nos próximos 
meses. RAIS busca validar e amosar o seu valor engadido no noso contexto e 
probar a e�cacia e a e�ciencia que o modelo demostrou en numerosos países 
da Unión Europea.

A Experiencia De Housing First
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A que per�l se dirixe Housing First?
Persoas maiores de 18 anos cunha longa historia en situación de rúa 
(Categorías 1 e 2 ETHOS) e que presenten en concomitancia problemas de 
saúde mental, discapacidade ou consumo.

Que características teñen as vivendas?
- Vivendas unipersonais.
- Sen barreiras arquitectónicas (10%).
- Totalmente equipadas.
- Integradas en comunidades de veciños.
- Evitar barrios con alta densidade de exclusión social. 
- Cercanía a transportes públicos.
- Proximidade a recursos sociais, sanitarios e culturais comunitarios. 
- Nunca haberá dúas vivendas no mesmo portal.

A que se comprometen as persoas?
- Aceptación dunha visita semanal do equipo
- Manter unha entrevista de avaliación semestral
- Aportar un 30% dos ingresos, se os teñen
- Facer bo uso da vivenda e normas básicas de convivencia, seguindo os 
criterios da Lei de Arrendamentos Urbanos

HÁBITAT é unha aposta por:
- As personas mais excluídas da sociedade, coas 
que queremos seguir traballando.
- Unha nova forma de afrontar o senfogarismo 
que supón un cambio radical no enfoque 
utilizado ata agora.
- A innovación, a mobilización social e a medición 
de resultados, eixes da nosa estratexia de 
actuación.
- A loita polos dereitos das persoas.
- A transformación social, da que queremos 
formar parte.
- As alianzas e o traballo en rede.
- A e�cacia dos recursos e a súa sostibilidade.

Que ofrece Housing First?
1. Acceso á vivenda
2. Vivendas unipersonais
3. Carácter permanente e incondicional
4. Dirixido ao senfogarismo mais complexo
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4. A elección e a autodeterminación.

O éxito do modelo HF está en boa medida 
baseado na idea de que as persoas sen fogar con 
longas traxectorias de exclusión son capaces de 
de�nir as súas propias metas. As persoas que 
sofren unha situación de exclusión coñecen cales 
son as súas necesidades e teñen preferencias 
claras sobre como orientar as súas vidas e a súa 
recuperación. Nisto baséase o modelo, a 
posibilidade de escoller é a base do 
empoderamento e a clave para que cada persoa 
tome as rendas do seu futuro. O proxecto debe 
crear as circunstancias para que isto se produza. 
A frase que mais repiten os equipos que visitan 
semanalmente a estas persoas é Que vas facer? 
Nunca se lles di o que teñen que facer, senón que 
se respectan as súas decisións tanto se gustan 
como se non, e en todos os casos se lles apoia 
nesas decisións.

5. Orientación cara a recuperación e o 
apoio proporcional.

Os apoios que exerce o equipo son proporcionais 
ás demandas e ás capacidades das persoas. O 
proxecto non trata de incapacitar á persoa e crear 
unha dependencia, senón de aumentar ou diminuír 
os apoios en función da persoa. A idea 
fundamental é propiciar saídas naturais do 
programa naquelas persoas que xa non requiran 
de ditos apoios e no momento en que poidan vivir 
de forma autónoma. 

6. O aloxamento como dereito e 
elemento fundamental na mellora da 
calidade de vida.

O obxectivo é que sexa un cidadán ou cidadá de 
pleno dereito e a vivenda ofrece elementos 
esenciais (seguridade, intimidade, saúde, sentido 
de pertenza, acceso a dereitos, etc) que a 
con�guran como un dos piares que permiten o 
pleno desenvolvemento de calquera ser humano e 
a mellora na calidade de vida.

1. A incondicionalidade da axuda.

As persoas aloxadas deben ter as máximas 
garantías posibles sobre a tenencia da súa 
vivenda. Dende o momento en que acceden a ela, 
esta convértese no seu fogar e teñen para con ela 
os mesmos dereitos e obrigas que calquera outro 
cidadán ou cidadá. A permanencia na vivenda ten 
un carácter inde�nido, sen que esta estea 
supeditado ao inicio de ningún tratamento ou a un 
cambio na persoa. A incondicionalidade da axuda 
propicia que a persoa coloque o foco de atención 
en si mesma e non tanto na súa contorna. Ao 
solucionarlle unha necesidade vital como a 
vivenda e non supeditalo a un cambio, é a persoa 
a que dirixe a atención a si mesma e non tanto a 
loitar contra o seu entorno. A atención cara si 
mesma adoita provocar crises e cuestionamentos 
persoais que a inducen a iniciar procesos por si 
mesma, precisamente porque o seu entorno 
mellorou. A maioría das vivendas son públicas e no 
caso das vivendas privadas estamos sometidos ao 
que marca a Lei de arrendamentos urbanos, un 
máximo de 3 anos de alugueiro renovables, en 
caso de que o propietario non queira renovar 
teríamos que buscar outra vivenda.

2.Separación entre aloxamento e 
tratamento.

A vivenda é o lugar de residencia da persoa e os 
tratamentos que esta precise prestaranse fora 
dela, alí onde se ofrecen para o conxunto da 
cidadanía. Ademais, as evidencias amosan que 
contar primeiro cunha vivenda estrutura e sustenta 
outro tipo de intervencións e ofrece mellores 
resultados no tratamento. Que ambas cuestións se 
ofrezan de forma separada, normaliza a situación 
da persoa e ofrécelle un sentimento de fogar e de 
pertenza a un entorno (barrio, cidade) que non se 
ten noutras circunstancias, propiciando dinámicas 
de integración no barrio.

3. Respecto, calidez e solidariedade 
con todas as persoas.

Estes elementos constitúen a alma do proxecto e 
son os que permiten crear unha relación saudable, 
positiva e de futuro entre as persoas aloxadas e 
quenes lles prestan os apoios. Deben estar 
presentes desde o comezo ata a �n do proceso e 
son unha das principais claves do éxito.

A Experiencia De Housing First
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Primeiros resultados da avaliación do Programa HÁBITAT 

• As persoas participantes do programa levan de media 9 anos vivindo 
de forma estable na rúa. 
• A avaliación do programa mostra unha mellora significativa da 
calidade de vida das persoas sen fogar participantes. 
• O custe da praza en Hábitat é de 34€/día, similar ou menor que o de 
moitos dos recursos existentes, ofrecendo unha vivenda estable e unha 
intervención de maior intensidade. 
• O 100% das persoas participantes permaneceron na vivenda que lles 
facilita o programa, un ano despois da súa entrada.

 
O programa contempla unha rigorosa avaliación de resultados na que 
participan 100 persoas sen fogar divididas en dous grupos: o grupo 
participante no programa Hábitat e outro que recibe a intervención tradicional. 
As 100 persoas comparten un mesmo per�l: un promedio de idade de 48 anos, 
levan de media 9 anos durmindo na rúa e presentan problemas de saúde 
mental, unha adicción activa e/ou unha discapacidade. O 82% das persoas 
participantes son homes e o 18% mulleres.  Os equipos de rúa envían ao 
programa ás persoas que cumpren o per�l nunha cantidade 3 veces maior que 
as prazas disponibles para seleccionar.

Hábitat contempla tamén unha avaliación de custe e e�ciencia económica. As 
persoas participantes en Hábitat diminúen o uso de recursos sociais de 
emerxencia e necesidades básicas (equipos de rúa ou centros de día) e 
aumentan o uso de recursos de rehabilitación e reinserción (obradoiros 
formativos, atención psicolóxica ou psiquiátrica, rehabilitación, etc.). 

Dos resultados destaca extraordinariamente a estabilidade no aloxamento. O 
per�l das persoas participantes ten enormes di�cultades para acceder ou 
manter as prazas nos recursos de aloxamento tradicionais para persoas sen 
fogar, polo que acaban durmindo de manera continuada nas rúas. O 100% das 
persoas participantes en Hábitat pasaron de vivir establemente na rúa a 
permanecer, un ano despois da súa entrada, na vivenda que lles facilita o 
programa.  

Outros resultados destacados son: 
• A calidade de vida (índice QoLI ) das persoas participantes mellorou 
notablemente en pouco tempo. 
• As persoas nas vivendas sofren menos agresións, insultos e vexacións 
e a súa sensación de seguridade aumentou notablemente. 
• Moitas destas persoas recuperaron as relacións familiares e diminuíron 
a súa sensación de soidade. 
• En canto á saúde, destacan as melloras con respecto a síntomas 
frecuentes nas persoas sen fogar como a ansiedade e o insomnio. 
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Sistema de Avaliación

Decidimos facer unha avaliación académica e rigorosa, cun grupo experimental e un grupo 
control. Nós pedimos aos equipos de rúa que nos envíen 3 veces mais candidatos das 
vivendas que temos. Unha vez que facemos as análises dos perfís e damos como válidos 
aos candidatos, facemos unha asignación aleatoria co cal ao �nal temos 10 persoas que 
entran nunha vivenda e 20 que quedan no grupo control, que sería como unha lista de 
agarda (se se poñen en marcha mais vivendas serán as primeiras en entrar). E entrevistamos 
cada 6 meses aos dous grupos. Como son dous grupos iguais, os mesmos tiveron as 
mesmas posibilidades de entrar, precisamente isto é o que garante a medición e podemos 
a�rmar que as diferencias que existen entre un grupo e outro débense ao único que cambia 
que é a vivenda.

Fixemos un esforzo para que as ferramentas que empregamos para avaliación se asemellen 
a outras ferramentas internacionais para asegurar que son válidas e tamén para poder 
comparar determinados resultados. O deseño experimental que emprega o noso equipo 
está feito por unha doutora experta en senfogarismo a nivel internacional a partir dunha 
ferramenta desenvolvida polos canadienses de �delidade ao modelo orixinal Housing First 
que permite chequear en que medida se está traballando mais cerca ou mais lonxe do 
modelo e permite ir facendo modi�cacións. Entón, ademais de pasar esa ferramenta cada 
seis meses aos nosos equipos, estamos participando nun programa a nivel mundial, xunto a 
outros 10 países, para tratar de adaptar esa ferramenta ao noso contexto, pero isto vai lento 
porque non temos orzamento especí�co e realízase simplemente coa vontade dos 
integrantes do equipo.

Da avaliación de e�ciencia económica destaca que o custe de Hábitat es similar ou menor 
que o doutro tipo de recursos da rede de persoas sen fogar, pero cunha intervención de 
maior intensidade e mais efectiva.

Desde RAIS Fundación cremos que Housing First pode converterse nunha solución para 
erradicar o senfogarismo de rúa, como veñen demostrando os resultados doutras 
experiencias internacionais. Hábitat está mostrando a mesma tendencia e aspira a 
implementarse noutras cidades de España, para ofrecer unha solución de�nitiva ás persoas 
sen fogar mais vulnerables. 

O proxecto, �nanciado principalmente polo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, conta coa participación de tres concellos e a colaboración da Fundación Bancaria 
“La Caixa”, quen ademais �nanciou a avaliación económica. 

Para rematar a intervención o poñente proxecta un vídeo 
con testemuños das persoas que levan xa mais dun ano 
nas vivendas do programa:

VÍDEO HÁBITAT (RAIS FUNDACIÓN):
https://www.youtube.com/watch?v=pAAPazJrH7A

A Experiencia De Housing First
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Quen durme nas nosas rúas?
O caso de Compostela
Santiago López,
Cruz Vermella

2.

Presenta Cruz Vermella como un eslabón da cadea dos axentes implicados nas 
persoas sen fogar. Liñas de actuación: traballo de rúa é o principal, máis de 10 
voluntarios/as, 2 técnicos/as que saen á rúa, catro veces á semana, horario 
diurno e nocturno. Detectan novos casos de senfogarismo e traballan con 
persoas coñecidas para establecer contacto e traballar de xeito integral. Ver as 
necesidades, intentar cubrilas e a partir de aí establecer un vínculo, gañar 
con�anza para traballar ese caso e poder chegar a unha solución.
Itinerarios persoalizados de inserción, saúde, busca de vivenda, axuda cos 
trámites, estar cerca para que confíen e levalos a outros axentes que podan 
axudar. Acompañamento nese itinerario.

  DATOS 2016 

92 acompañamentos

93 saídas de rúa

60 persoas atendidas na rúa

27 persoas ás que buscaron aloxamento

Tamén fan préstamos e entregan produtos de primeira necesidade. 
Labor asistencial.

Obxectivo; que todos os axentes que traballan na cidade poñan o seu 
grao de area, que todos os que forman parte traballen para que non 
falle ningún eslabón. Fala das complexas casuísticas e de casos con 
moito deterioro.

3
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Sor Esther forma parte das Fillas da Caridade, un grupo de cinco relixiosas 
que rexentan a Cociña Económica, fundada hai 120 anos na cidade de 
Santiago de Compostela e que na actualidade conta cunha trintena de 
voluntarios e inclúe no seu padroado ao Concello da cidade.

Sor Esther Seoane Sánchez,
Directora da Cociña Económica

Cociña Económica, institución que cumpre 125 anos ao servizo da persoa, para 
dar resposta ás situacións das persoas máis vulnerables. Fala do equipo 
fundador, di que non deixa de presentar o gran atractivo, porque coidan no 
físico e no espiritual. Pretende re�ectir a beleza interior das persoas que 
participan no proxecto e de quen o protagoniza, que son os usuarios e 
usuarias.

Valores: servizo, acollida, transparencia, traballo en equipo, empoderamento, 
alegría e desexo de dar gusto a usuarios e usuarias, familiaridade, coidado das 
cousas. Quere ser clara e transparente, e a xestión céntrase no servizo á 
persoa.

Á súa calidade de vida contribúen o cariño e �abilidade da maioría da cidadanía 
de Compostela e comarca, expresado en tempo por parte de voluntarios/as e 
persoal, diñeiro e produtos e in�nidade de doantes que cada día chegan. 
Palabras de alento tamén importantes para a súa labor. Respecto e admiración 
que esperta nas entidades privadas e públicas manifestado no apoio 
económico ou na axilidade.

Importante equipo de traballo: xunta directiva e seis irmás. Dúas cociñeiras, 
unha axudante de cociña, 2 limpadoras, traballadora social, técnico de 
animación, administrativo, administrador e 40-50 voluntarios/as. 

Quen durme nas nosas rúas? 
O caso de Compostela
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Unidade pola casa. Evaluacións continuas do equipo de traballo. Escoitar, 
compracer, achegarse ás demandas de usuarios e usuarias (centro de 
actividade), gustaríanos que houbese máis participación. Moitas das súas 
necesidades son escoitadas, algunhas requiren esforzo, ás veces non 
acertamos.

A atención ten que ser case personalizada e require coidado, mimo, e crer que 
o que facemos ten sentido. As cifras neste momento diminuíron, non sabemos 
se a crise está cedendo. 45-50 almorzos, 150 comidas, 100 ceas. A estancia no 
centro do día que completa a Cociña, 35-40 persoas. 

As usuarias e usuarios son persoas que sofren múltiples desarraigos: familiar, 
social... homes sobre todo. Ademais de cubrir necesidade primaria traballamos 
porque o aspecto das persoas sexa digno, disfrutar da mesa, e insistimos en 
que asuman determinadas responsabilidades. Comportamentos que favorezan 
a convivencia: “Non só de pan vive o home” foi o noso lema no 125 aniversario. 
Cremos que teñen di�cultade en acceder a outra forma de vida. 

Pide ás institucións educativas que non deixen polo camiño ao alumnado sen 
preparación intelectual para acceder a un traballo ou integrarse na sociedade. 
Quere soñar con universidades que ofrezan esa posibilidade.
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É director da Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con 
Enfermidade Mental de Galicia- FEAFES GALICIA desde 2003. Desenvolveu a 
súa carreira profesional no ámbito das persoas con discapacidade, mais 
especi�camente no campo da saúde mental. Está licenciado en CC. Políticas e 
da Administración e tamén ten estudos de Filosofía. Representando a FEAFES 
Galicia asumiu o cargo de Presidente de EAPN-Galicia en 2015; e desenvolve 
labores de asesor na Confederación Saúde Mental España e do CERMI 
GALICIA (Comité de entidades representantes de persoas con discapacidade, 
en ambos casos desde o 2003. É autor do Informe sobre a situación de 
exclusión social das persoas con discapacidade por enfermidade mental en 
Galicia (2013).

Antonio Hernández Hernández,
Feafes Galicia

Feafes foi fundada por familiares de persoas con discapacidade psíquica, froito 
dunha necesidade social moi patente nos anos oitenta  (abandono 
sociosanitario desas persoas, peche dos psiquiátricos, etc.) que deixo na rúa e 
sen fogar a moitas persoas con enfermidade mental.

Datos

Preto de 30.000 persoas con certi�cado de discapacidade por enfermidade 
mental, que é a segunda causa de discapacidade despois das físicas, a maioría 
son transtornos de estado de ánimo pero as máis graves son a psicose e a 
esquizofrenia.
A súa rede son 14 asociacións con 30 centros de rehabilitación en toda Galicia, 
unha rede moi ampla na Comunidade Autónoma repartida xeogra�camente. 
Fala dunha realidade moi complexa.

Quen durme nas nosas rúas? 
O caso de Compostela



MEMORIA
I XORNADA SOBRE A SITUACIÓN DAS 
PERSOAS SEN FOGAR EN COMPOSTELA

26

Recursos actuais

2.600 persoas en programas de emprego, noutros 
servizos (asesoría xurídica, etc. 1.200), en 
rehabilitación psicosocial case 1.000, en vivenda 
supervisada, especializada para persoas sen vínculos 
familiares 166 persoas.

O 88% das persoas con enfermidade mental non 
acuden a pedir recursos. Entre o 25 e o 33% dos 
senteito teñen un problema de saúde mental, nas 
prisións máis do dobre dos presos teñen unha 
enfermidade mental. E as persoas que romperon os 
seus vínculos familiares, con discapacidades moi 
graves, tutelados públicos, o 70% teñen enfermidade 
mental (200-300.000 persoas con esta problemática).

Entre os recursos públicos e os promovidos por 
entidades sen ánimo de lucro, FEAFES apenas é capaz 
de chegar ao 10% das persoas. A enfermidade mental 
non se aborda coa seriedade que debería. As políticas 
de discapacidade en enfermidade mental son as 
menos desenvolvidas. Falta sensibilización e 
formación. 

Fala do seu papel na mesa coordinada polo 
Concello de Santiago. Foi esta cidade unha das 
primeiras onde están traballando na reivindicación de 
recursos e servizos para persoas en situación de 
vulnerabilidade cunha problemática clara de 
enfermidade mental. 

Datos en Santiago: 22 persoas no último ano, 138 
intervencións, 40 acompañamentos médicos 
hospitalarios (evidencia de que ou acompañas de xeito 
activo a estas persoas ou non toman contacto co 
sistema sanitario).

Dúas persoas están nos “pisos de saída”, e en proceso 
de entrada outras dúas persoas. 
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Patricia Camiña Soutullo,
Psicóloga e coordinadora do Centro Vieiro

Orixes do Centro Vieiro: Explica que hai 10 anos, abriron un centro de día para 
persoas con adicións, non podían pechar a porta a persoas que non fosen 
dependentes, co cal o centro abriuse a xente en situación de exclusión social 
en xeral que entraba e saía.

Per�l: poboación media preto de 45 anos, con problemáticas de saúde, 
adiccións, cuali�cación profesional baixa, poucas relacións familiares. 

Fan acompañamentos, formación en diversos temas, en sexualidade, 
orientación psicosocial e ocio normalizado.

Son críticos co seu traballo, teñen un espazo mínimo, di�cultades para atención 
individualizada, horarios axustados e temporalidade da estancia. Intentan 
acompañar de xeito afectuoso.

Ofrecen ciclos de acompañamento social.

Presentación de vídeo coas testemuñas dos usuarios do Centro Vieiro.

Quen durme nas nosas rúas? 
O caso de Compostela

Coordina o equipo do Centro Vieiro, dependente  
de Cáritas Interparroquial de Santiago de 
Compostela, onde organiza un amplo programa de 
actividades destinadas ás personas que empregan 
as súas instalación baixo o lema  “TecendoVieiro”. 
Trátase dun lugar de referencia na cidade que 
diariamente é frecuentado por algo máis de dous 
centenares de persoas ás que coñecemos como 
sen fogar o sen teito. 
A actividade neste centro iniciouse hai doce anos, 
cun programa de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela destinado aos enfermos de VIH. 
Ao ano seguinte comezou a actividade diaria de 
axuda ás persoas que viven na rúa, para o que se 
habilitou un local en Rúa de Costa Vella, 6, onde 
ademais dos temas relacionados coa hixiene e o 
primeiro alimento do día, os que acoden poden 
desenvolver unha serie de actividades e realizar 
xestións por medio dos técnicos do centro.



Coordina os proxectos de acción social que 
desenvolve dende hai varias décadas o 
albergue, para tratar de apoiar ás persoas e 
colectivos do entorno de Compostela, que 
sofren calquera clase de carencia, cunha 
especial incidencia no referido á pobreza 
material, sen descoñecer o valor inalienable 
da dignidade humana en calquera situación.

Victoria Penela,
Coordinadora da Área Social, Formación e Voluntariado,
Albergue Xoan XXIII

Recolle do alcalde a idea da persoa como centro: humanismo social, é a súa 
liña de traballo, a persoa ten que facer a demanda antes de eles acudir a 
atendela. Recolle de Caballol: recuperación dos lazos familiares, moi 
importante no momento de recuperación persoal (en calquera das etapas nas 
que se atope a persoa). De Sor Esther destaca a frase: Crer no que facemos, 
ainda que haxa que cambiar modelos, adaptar métodos. De Cruz Vermella 
recolle a idea dos eslabóns implicados e chegar a consensos.

Presenta o albergue:
- Pernocta desde hai máis de 40 anos. 
- Departamento social cun equipo multidisplicinar. A partir diso:
- Banco de alimentos
- Axudas económicas
- Itinerarios
- Formación: talleres, cursos e emprego (liña ascendente). Todas as actividades 
empezan coa reeducación. Os usuarios marcan as pautas e a partir dos 
pequenos talleres van decidindo o que queren ou non facer e en que 
actividades se queren comprometer. Cun grao de implicación máis elevado, 
acceden a cursos os usuarios, e a partir de aí a emprego. 29 persoas este ano 
accederon a formación. 
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Preguntas das persoas asistentes

Situación concreta dos pisos en Compostela

-Responde Antonio, de FEAFES
Non é un housing �rst puro. Hai uns mínimos que ten que cumprir: situación de 
rúa de anos, estabilidade psicopatolóxica, etc.

-Explica a concelleira que son pisos de 3-4 habitacións, que se quixo que 
tivera un especial protagonismo a atención á enfermidade mental, Feafes 
encárgase da xestión e as entidades que están teñen criterios para 
desenvolvemento de programas co Concello. Son pisos para dar saída a 
situacións de durmir na rúa. Procúrase buscar coodinación cos programas que 
había xa desde hai tempo. 

Por que hai máis homes en situación de vivir ou durmir na rúa?

-Responde Sor Esther, os homes son máis libres, saen da casa. As mulleres, 
por presión social quedan na casa... Pero hai máis causas. Sinala que só o 20% 
das persoas usuarias da Cociña son mulleres.

-Desde Vieiros, sinálase o mercado da prostitución como un dos factores para 
que haxa menos mulleres na rúa.

Ante a pregunta xeral de Lagarder sobre a atención ás persoas sen teito... 

- A concelleira explica como se estrutura o departamento de Políticas Sociais 
e como se coordina coas entidades que levan tempo traballando na cidade e 
que previsións hai de futuro. Fala de corresponsabilidade e coordinación. 

Quen durme nas nosas rúas? 
O caso de Compostela



Na actualidade exerce como traballadora 
social da Asociación Boa Vida (Pontevedra), 
e ten unha ampla carreira neste eido en 
entidades como o Concello de Pontevedra, 
no centro de desenvolvemento rural “O Viso” 
(Ourense), na Rede Galega de Loita Contra a 
Pobreza e a Exclusión Social ou 
INTERMÓN-OXFAM. Ademais de diplomada 
e graduada en Traballo Social, ten un Master 
en dependencia e Xestión de Servizos 
Sociais, é Experta Universitaria en Avaliación, 
Programación e Supervisión de Políticas de 
Inserción Social e ten un Posgrao en 
Dirección e Xestión de Empresas de 
Inserción.
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Iniciativas Mais aló 
de Compostela
Pepa Vázquez,
Traballadora social Asociación Boa Vida

3.

1. Como nace a Asociación Boa Vida.
Está formada por traballadores e traballadoras sociais e por persoas en 
situación de pobreza. Un grupo de xente á que Pepa coñecía por traballo en 
institucións sociais que estaba nunha situación de pobreza decide xuntarse e 
tirar para adiante. Contactan entón con Traperos Emaús, que lles dan o impulso 
económico, moral e técnico para empezar o traballo de recollida e formación. 
Traballan con eles en rede.

2. Como se estrutura
Dentro do núcleo do seu  traballo está a O�cina de dereitos e deberes sociais 
de Coia e outros puntos informativos que cubren espazos de información aos 
que as administracións non chegan e que facilitan ás persoas en situación de 
exclusión unha información próxima de calidade e de tradución de todo o 
entramado burocrático. A través desta o�cina canalízase a escoita, o traballo 
de rúa, os itinerarios. Alí teñen un proxecto �nanciado pola Xunta a través do 
Plan de Inclusión.  A través das recollidas e a tenda solidaria “Unha vida 
trapera” fan o traballo de formación e reinserción de persoas en situación de 
exclusíón.

3
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3. Prevención
Resalta que o seu traballo se basea na prevención. En calquera libro de 
acompañamento social se pode resumir máis ou menos o seu traballo: Acollida 
(partimos da base de que a persoa que chega non ten que xusti�carse), Traballo 
cóbado con cóbado (incorporarse, empezar a facer e a contar desde onde 
pode), Amor, empatía e cariño (ás veces dilúese a distancia, o que facilita que a 
persoa poña enriba da mesa as súas potencialidades, pois levan moitos anos 
sobrevivindo fóra do sistema). Acompañan ese proceso de mellora persoal, 
para o cal é moi importante crear novos lazos, posto que moitas veces é 
imposible recuperar os lazos familiares. Deste xeito lógrase que a pobreza 
relacional vaia diminuíndo. 
Persoas sen vivenda tiveron unhas cinco, repite que traballan con persoas que 
están a punto de perder a vivenda e ir á rúa. 
Mulleres: teñen unha maior rede de amizades e máis facilidade para compartir 
vivenda.
Fan préstamos ou �anzas de aluguer mentres se tramitan as axudas 
correspondentes para que as persoas non cheguen á rúa.
Escasez de recursos: Pontevedra: 85.000 habitantes e non ten nin a metade 
dos recursos que ten Santiago.
Organizacións sociais cubren un espazo: opina que non todo ten que ser 
administración pública e que o espazo de participación debe ter unha cabida 
para que as persoas podan dicir como queren os servizos, que botan en falta, 
e achegar solucións prácticas que vaian resolvendo problemáticas cotiáns.

As persoas sen teito teñen voz, saber e camiño. Remata coa frase “os 
aparentemente inútiles, co aparentemente inútil facemos cousas útiles para 
nós, para a sociedade e para o medio ambiente”.

Iniciativas Mais aló de Compostela 



Máis de 20 anos como voluntaria en entidades 
que traballan para e polas PSH en Barcelona e 
San Sebastián. Voluntaria de cooperación 
internacional en Bolivia, India e Guinea 
Ecuatorial. Educadora Social desde 2008 en 
Arrels Fundació.
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Sandra Pérez Portabella,
Arrels Fundaciò

A) Presentación de Arrels Fundación
Fala do signi�cado e nacemento de Arrels; Iniciativa de voluntariado creada en 
1987, a palabra arrels signi�ca raíces en catalán. Facer que as persoas volvan 
ter raíces. Naceu promovido cun grupo de sete ou oito persoas con moita 
sensibilidade coas persoas sen fogar, naquel entón non había recursos en 
Barcelona. Abriron un pequeno local co mínimo. A xente sen fogar non viña ao 
local, e saíron á rúa buscar persoas que viviran na rúa, levaban bocadillos para 
entablar conversa. Pouco a pouco detectaron que a relación, a comunicación, 
era máis importante que o bocadillo.
Crear os lazos de con�anza para espertar os soños que tiñan escondidos. 
Saber cales son as necesidades, con�ar nas súas capacidades e darlles o 
dereito a equivocarse. 

Arrels ten 3 vértices dun triángulo, a súa misión resúmese así:
- Acompañamento ás persoas sen fogar en situación consolidada, ou que 
levan moito tempo na rúa, cara un nivel de autonomía, o maior posible. 
- Sensibilizar á sociedade. 
- Incidencia social e política para cambiar o entorno. 
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Iniciativas Mais aló de Compostela 

B) Saída á rúa 
- Programa “Acollida” (1ª Acollida) Centro Aberto e Equipo de rúa, explica 
a organización e metodoloxía: 5 educadores/as e 14 equipos de rúa saen 
cada día en seis distritos de Barcelona a detectar situacións de pobreza.
* Coordinación bimensual de equipos de rúa cos Servizos de Inserción 
Social do Concello para ver casuísticas comúns. “As administracións 
teñen a potencia e nós a axilidade”.
* Equipo ESMESS (Equipo de Salut Mental para PSH), traballan 
directamente na rúa. Centros de Atención Primaria, entorno...
- Contacto coa cidadanía: Localización de PSH a través das redes 
sociais:  localización a través da WEB, APP (especial �ncapé nesta 
aplicación a través da cal calquera persoa pode avisar, localizar a unha 
persoa que durme na rúa, etc.) 
- Reconto e censo.

C) Traballo en Rede 
XAPSLL Rede de Atención a PSH da cidade de Barcelona dende 2005.
FEANTSA Federación Europea de Organizacións Nacionales que traballan con 
Persoas sen Fogar, Arrels forma parte dende 2004.

Presenta datos soltos:

Nun ano máis de 8.000 servizos de hixiene (ducha, afeitado, perruquería,
pedicura...)

3.000 persoas sen fogar, 941 durmindo na rúa en Barcelona

72,6% cre que a problemática sen fogar é signi�cativa en Barcelona

82,9% cre que fai falta recuperar os dereitos das persoas



Responsable de comunicación do foro socioeducativo Os 
Ninguéns, forma parte da súa xunta directiva. A súa 
principal traxectoria no activismo desenvólvese arredor da 
loita contra a pobreza, e previamente formou parte de 
varias plataformas contra o abuso bancario. É licenciada 
en Dereito Económico e especialista en mediación.
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Carla Leiras,
Foro Socioeducativo ‘Os Ninguéns’

Un grupo de persoas de Vigo (cidadáns, activistas, profesionais das ciencias 
socioeducativas, sanitarias e psicosociais, pero tamén prostitutas, sen teito, 
poboación do entorno da cadea…) decidiron en maio do 2015 poñer en marcha 
un espazo de encontro na contorna de Vigo, como instrumento transformador 
para as persoas empobrecidas que non cobren as súas necesidades básicas, 
traballando a nivel sociopolítico nun plano de igualdade. 

A poboación que pretenden que se converta en suxeito político visible son 
persoas con ingresos cero ou preceptores de axudas institucionais tales como 
RISGAS, PNCs, RAIs, cheques sociais, que con�guran un grupo excluído e 
estigmatizado, moitas veces invisibilizado (unha poboación oculta e ocultada), 
que padece un sufrimento insoportable que é constante, permanente e moitas 
veces se croni�ca, provocando desequilibrios psicosociais severos. 

Dende Os Ninguéns tentan convivir con esas persoas nas súas propias 
contornas. Polo tanto traballan coas persoas afectadas para obter entre todas 
os diagnósticos concretos, a pé de rúa, destas situacións. Tamén practican 
unha actividade reivindicativa constante, ademais dun traballo de 
contradiscurso ou matización fronte as informacións institucionais o�ciais 
sobre a pobreza en Vigo, que se re�icten en prensa e medios hexemónicos, e 
non son sempre certas. 

Por outra banda tentan facer pedagoxía, mediante charlas, palestras… 
partillando conciencia colectiva que loite contra o estigma social que supón 
hoxe en día ser unha persoa empobrecida.
 
Pelexan contra a aporofobia, isto é, o medo ou rexeitamento a unha contorna 
de pobreza. Procuran realizar actos de recordo dos compañeiros sen teito 
�nados... En de�nitiva, trátase de empoderar ao sector empobrecido, que non 
ten organizacións fortes e independentes detrás que apoien de xeito constante 
as súas necesidades; tentan dotalos dun pequeno altofalante para que 
traballen en primeira persoa por mellorar as súas condicións de vida e esixilas 
políticamente, tanto na rúa como nas institucións. Loitan para que coñezan os 

MEMORIA
I XORNADA SOBRE A SITUACIÓN DAS 
PERSOAS SEN FOGAR EN COMPOSTELA



35

seus dereitos e saiban facelos valer. Polo tanto realizan, por unha banda, 
traballo institucional (con propostas sobre vivenda social, albergue municipal, 
mellora das rendas de inclusión, modi�cación do código penal para regular 
adecuadamente o trá�co de sustancias en adictos, etc; elevando estas 
propostas aos partidos, valedores, parlamentos… e estas ideas xorden dos 
mesmos afectados, os que viven día a día as necesidades e saben mellor que 
ninguén onde hai que mellorar os servizos), e, por outro lado, levan a cabo 
traballo de rúa, xa que consideran que ningún goberno local, autonómico ou 
estatal pode por si só lograr certas transformacións sen contar co apoio, a 
actividade e a rede social do traballo na rúa.

Carla Leiras remata a súa intervención explicando que ‘Os Ninguéns’ é unha 
asociación de voluntarios/as (sen persoas liberadas ou subvencións), e toma o 
seu nome de Eduardo Galeano, a quen se lle pretende facer unha homenaxe, 
nacendo dende o seu poema “Los nadies” que recita:

OS NINGUÉNS
LIBRO DOS ABRAZOS
Eduardo Galeano

Iniciativas Mais aló de Compostela 

Soñan as pulgas con mercar un can 
E soñan os ninguéns con saír de pobres 
Que algún máxico día chova de súpeto a boa sorte 
Que chovan caldeiros de boa sorte 
Pero a boa sorte non choveu onte, nin hoxe, nin mañá, nin nunca 
Nin en poalla cae do ceo a boa sorte 
Por moito que os ninguéns a chamen 
Aínda que lles pique a man esquerda 
se ergan co pé dereito 
Ou comencen o ano mudando a vasoira. 
Os ninguén 
Os �llos de ninguén 
Os ninguneados 
Os donos de nada 
Os ningúns 
Correndo soltos 
Morrendo en vida 
Fodidos, refodidos 
Que non son, malia seren 
Que non falan idiomas, senón dialectos 
Que non profesan relixións, senón supersticións
Que non fan arte, senón artesanía
Que non practican cultura, senón folclore 
Que non son seres humanos, senón recursos humanos 
Que non teñen cara, senón brazos 
Que non teñen nome, senón número 
Que non �guran na historia universal, senón na crónica vermella da prensa local. 
Os ninguéns 
Que custan menos que as balas que os matan.



Iria é licenciada en CC Políticas e 
Cooperación Internacional pola Facultade de 
Santiago de Compostela e actualmente é a 
coordinadora de Médicos do Mundo Galicia. 
Anteriormente foi directora de Programas de 
Alianza por la Solidaridad, Coordinadora do 
Departamento de Cooperación Internacional 
da Fundación IPADE; estivo destinada en 
países como Bolivia e Mali e diferentes países 
de Centroamérica traballando para a Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo.
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Iria Gippini,
Médicos do Mundo

A misión de MdM é atender para testemuñar e co testemuño poder denunciar 
e mobilizar. Defenden que a atención sanitaria ten que estar feita polo sistema 
público de saúde, polo tanto eles son o último recurso. O estado ten que 
garantir o dereito á saúde. 

Móvense porque coa crise ven que a brecha é maior, todas as persoas son 
titulares de dereitos, non queren que se regale nada senón que a persoa os teña 
garantidos. Cando non están garantidos hai que reivindicalos. 

Por persoa sen fogar entenden “unha persoa cunha exclusión severa por 
motivos diversos, diferentes factores psico sociais”. Obxectivo, insiste: 
mellorar o acceso ao dereito á saúde. Enfoques de traballo: as persoas son 
titulares de dereito, ninguén regala nada senón que se esixe que se cumpran os 
dereitos.

Persoas sen fogar e/ou consumidores de drogas: os dereitos máis vulnerados 
son: dereito á saúde, por tanto fala de intervención socio-sanitaria, o dereito á 
vivenda, a un traballo. Detectan delitos de odio contra persoas que viven na rúa 
(Vigo).

Enfoque de xénero: hai que falar de poderes. Muller: a situación da muller 
sempre é de máis exponencia a problemáticas severas, están máis 
estigmatizadas, por tanto maior atención. 
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O seu enfoque: non xulgar a ninguén pero si minimizar o impacto na saúde 
pública das propias decisións. Van dando información para o achegamento aos 
recursos públicos.

Liñas de achegamento e captación de persoas, xerar con�anza, cariño, 
amizade. Explica como está estruturado o local: hixiene básica, saliña de estar, 
e con que persoal hai (dúas persoas contratadas que se achegan ás zonas de 
consumo ou de intercambio de metadona), persoas voluntarias, etc. 

Tras seis anos de traballo, na actualidade teñen persoas que empezaron sendo 
usuarias e na actualidade son voluntarias, comenta. O obxectivo é sempre 
que se acheguen para facer unha exploración máis a fondo.

Asesoramento, atención persoalizada e con moitas dimensións (dereitos 
aos que afecta, etc.). Sempre desde o punto de partida de que as decisións as 
toma cada persoa, aínda  que ás veces non se estea de acordo. O que queren 
é asegurarse de que as usuarias teñen toda a información para logo tomar unha 
decisión.

Fan tamén formacións especí�cas para profesionais. As leis van cambiando 
e ás veces o persoal non coñece os seus recursos para dar acceso ás persoas 
aos recursos públicos.

Educación, forman a axentes de saúde (guía prevención do dano).

Intercambio de xiringas: a demanda continúa. Seguemento, asesoramento e 
acompañamento a persoas co VIH.

Parte de mobilización social: voluntariado, educacións para formar, 
sensibilización na rúa, etc.

Incidencia política: recollen testemuñas a cada persoa que chega e elaboran 
informes para as institucións ou para denunciar publicamente. 

Traballo en rede: APN, Plan nacional de drogas, etc.

Explica que están nunha etapa de re�exión e cambio porque detectan tamén un 
cambio forte nos últimos tempos en relación a persoas sen fogar, saúde mental 
e consumo de drogas. 

Iniciativas Mais aló de Compostela 



Preguntas das persoas asistentes

A respecto da educación das organizacións sociais do terceiro sector:
que posibilidades reais hai de que as ONGS, moitas veces dependentes 
das subvencións das administracións públicas, avalíen o que están a facer 
e poidan reivindicar cambios transformadores. Pensades que as 
organizacións sociais teñen que estar máis caladas para poder seguir 
dando un servizo, é un diagnóstico real ou esaxeración?

-Responde Pepa Vázquez de Boa Vida, dando unha visión positiva. Malia que 
nestes momentos é difícil facer visible o papel que podemos ter dentro da Rede 
Galega contra a pobreza si que se dan pasiños. Sinala a importancia de xerar 
recursos propios independentemente das administracións. Xerando traballo, 
emprego, ingresos, autonomía dos cartos. Tamén fala do �nanciamento a 
través da sociedade civil.
-Arrels destaca a base social, que é grande, o que lles permite maior liberdade, 
e a súa presenza tanto en xornadas privadas como públicas.
-Médicos do Mundo di que se trata da eterna discusión, no seu caso teñen 
fondos privados e públicos, tiveron que dar un xiro en 2012 coa reforma 
sanitaria, que aínda castigou máis, destaca a denuncia constante pola súa 
banda. O traballo en rede é mellor, no seu caso decidiron facer incidencia 
política. Galicia é punteira no bloqueo ao acceso á saúde, xunto con Madrid. O 
diálogo co Sergas e cos medios de comunicación é constante. Este ano por 
exemplo o Concello de Vigo apoiou a emisión dun informe.

Incidencia da pobreza na muller, tema que saiu nesta mesa en varias 
ocasións, se hai medidas especí�cas.

-Os Ninguéns: Unha das súas reivindicacións é que unha parte da rede de 
vivendas sociais estea dedicada a nais empobrecidas.

Formades parte dalgunha rede a nivel local ao xeito de Compostela?

-Boa Vida: En Pontevedra existe a Rede axuda, á que nos denegan a entrada, 
que pedimos cada ano. Si que nos coordinamos con Cáritas e outras 
asociacións que están facendo traballo, e logo coa Rede galega contra a 
pobreza.
-Os Ninguéns: Si con coordinadoras a nivel xeral. A nivel senfogarismo, 
procuramos estar informadas e saber o que están facendo outras asociacións, 
etc.
-MdC: si, hai unha mesa de coordinación para o Plan local de drogas co 
Concello.
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Formouse como médico na Universidade de 
Santiago de Compostela e completou a súa 
formación como Psiquiatra vinculada á 
atención pública no SERGAS dentro da área 
Sanitaria de Santiago. Enriqueceu a súa 
experiencia con estancias en dous centros 
nacionais, colaborando no Programa de 
Disociación e Trauma (Complexo Hospitalario 
Universitario da Coruña) e no Programa de 
Atención a Enfermos Mentais Sen Fogar que 
se desenvolve na Comunidad de Madrid 
(Hospital Clínico San Carlos e Hospital da Paz). 
Tamén está formada en Psicoterapia Narrativa, 
EMDR e Gestalt. 

Persoas sen fogar e Saúde Mental
Lucía del Río Casanova, Psiquiatra, 
Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

4.
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Atención psiquiátrica a enfermos mentais sen fogar
Este cadro amosa o que se fai coas persoas sen fogar na rúa. 
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Lucía comeza a súa intervención cun grá�co da evolución do número de 
persoas en situación de exclusión social en España, que na actualidade é de 13 
millóns. Concretamente, en Galicia, o 15% da poboación atópase nesta 
situación (máis do 35% en Andalucía, fronte ao 9% da Comunidade Foral de 
Navarra). 

Outros datos amosados na súa intervención re�exan que un de cada cinco 
fogares en España vive baixo o umbral da pobreza, recibindo menos de 8.011 
euros ao ano. 

Concretamente, no caso das persoas sen fogar, comenta a diferencia na 
cuanti�cación dos datos “o�ciais” por parte do INE fronte aos recopilados por 
institucións sociais. Neste sentido, según as entidades sociais hai en España 
40.000 persoas sen fogar (según o INE 23.000) e en Galicia, de acordo coa 
información de Cáritas, 3.600 (según o INE 1.900). Concretamente, en Santiago 
de Compostela, habería 127 persoas sen fogar. 

Pero, como habería que de�nir o senfogarismo? 
Aquí Lucía plasma unha serie de características deste colectivo:

Tempo na rúa ou en entornos hostís.
Cúmulo de sucesos vitais estresantes/traumáticos.
Indefensión aprendida.  Descon�anza.
Desarraigo / carencia de vínculos familiares.
Consumo de alcohol e outras drogas.
Estilo de vida: non plani�car, subsistir.
Non adoitan demandar recursos.
Resultan invisibles ao sistema sanitario e social.
Precisan de intervencións multidisciplinares.
Abandono do autocoidado. Complicacións físicas. 
Precisan intervencións na propia rúa. 
Frecuentemente son víctimas de violencia, abusos…

DEFINICIÓN DE SENFOGARISMO

Persoas sen fogar según tipo de aloxamento
En espazo público
Aloxamentos de fortuna
Albergue ou residencia
Pensión pagada por unha ONG ou organismo
Piso facilitado por unha ONG ou organismo
Centros de internamento
Centro de acollida a mulleres maltratadas
Piso ocupado
Total

Total
4.924
3.294
8.454

306
1.862

618
666

1.765
21.900

%
22,5
15,0
38,6

1,4
8,5
2,8
3,0
8,1

100,0
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Relación entre pobreza e enfermidade mental
Según os datos amosados, o 25% das persoas sen fogar en Galicia sufren 
algún tipo de trastorno mental e, tendo en conta a información da Comunidade 
de Madrid, o 66% das persoas con enfermidade mental sufren esquizofrenia.
A pobreza multiplica por 5 o risco de padecer un trastorno psiquiátrico na 
infancia, e esto asóciase a elementos como:

- Maior exposición a acontecementos traumáticos
- Baixo nivel educativo
- Sistema de valores e crenzas
- Peor acceso á atención en saúde mental

Outros elementos signi�cativos das persoas sen fogar con enfemedade mental 
son:

- 80% están en paro
- Estigma e autoestigma
- Soidade

Relación entre rúa e enfermidade mental
Trátase, por suposto, dun tema complexo, pero que ten moito que ver con 
como funciona a rede de atención sanitaria. Así:

- As situacións de desarraigo familiar e social, desemprego, pobreza 
severa, deterioro persoal e social…. son elementos chave.
- Os recursos socio-sanitarios existentes non aportan respostas 
coordinadas e e�cientes. Destacar a escasez de recursos intermedios, 
residenciais  e de rehabilitación. Debería fomentarse esa rede intermedia, 
entre a atención primaria e a hospitalización, a través de centros de día ou 
outro tipo de recursos. 
- Un de�citario desenvolvemento comunitario, tanto a nivel de creación 
de recursos dentro da comunidade, como a escasa implantación de 
modos de traballo máis �exibles e ligados á rúa, pode considerarse un 
dos motivos fundamentais do fracaso na prevención para evitar a 
exclusión social e a situación de senfogarismo en persoas con Trastorno 
Mental Grave. 

Relación entre saúde mental e xénero
- As mulleres sufren máis trastornos mentais que os homes (máis 
depresión, ansiedade, somatizacións, transtornos alimentarios…), e son 
máis graves; sen embargo, sufren menos adiccións. Ademáis:
- Maternidade non desexada, abortos. 
- Agresións sexuais, trauma.

Según datos amosados, o 40% das mulleres que viven na rúa sufriron algún 
tipo de agresión e o 24% foron vítimas de agresións sexuais. 

Persoas sen fogar e Saúde Mental
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AS MULLERES NA RÚA

De acordo cos datos da Comunidade de 
Madrid, o 79% das persoas sen fogar son 
homes, e só o 14% son menores de 25 anos. 

Que modelo se debería aplicar?
Dende os anos 70 en Estados Unidos vaise 
aplicando o modelo de desinstitucionalización 
das persoas con enfermidade mental. É dicir, 
as persoas enfermas deben estar en 
sociedade e, a ser posible, tratadas en 
comunidade. 

Algúns datos da PSIQUIATRÍA COMUNITARIA:
1930, Amsterdam: Querido implanta unha clínica móvil.
1960, Francia: Paul Sivadon desenvolve un modelo parecido.
1964, USA: Pasamanick: visitas domiciliarias a persoas con esquizofrenia. 

Contexto: EEUU, anos 70: desinstitucionalización. Condado de Dane, 
Wisconsin. Marx, Test e Stein.

En España a reforma psiquiátrica non se consolidou ate 1986 coa Ley General 
de Sanidad.  

O modelo dos ETAC (Equipos de Tratamento Asertivo-Comunitario) 
baséase en elementos como:

Tratamento total na comunidade:
- Ensinar habilidades instrumentais e sociais para funcionar na 
comunidade
- Evitar rehospitalizacións
- Traballar cos familiares e coa rede de apoio para romper as relacións 
de dependencia patolóxica
- Establecer colaboración con diferentes axentes comunitarios
- Interesarse activamente (asertivamente) en manter aos pacientes 
dentro do programa 
Debe incluir intervencións sociais e clínicas en diversas áreas:
- Aloxamento
- Actividades e habilidades da vida diaria
- Compromiso coas familias
- Integración laboral
- Xestións administrativas e legais
- Organización económica
- Provisión de medicación e coidados sanitarios
- Asesoramento e traballo psicoterapéutico
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Trátase dun traballo máis de día a día, máis pausado, que trata de gañar a 
con�anza da persoa e facerse parte da súa vida. 

Un referente en España (aínda que en Galicia tamén se está aplicando), é o 
Modelo Avilés, baseado no modelo TAC dos Estados Unidos. 

CARACTERÍSTICAS  DO TRABALLO 

Atención en segundo nivel. 
NON DETECCIÓN. 
NON URXENCIAS.
A pé ou en metro. 
Traballo na rúa ou en calquera recurso sanitario ou social. 
Horario �exible (de 9 a 16 h).
Traballo multidisciplinar e en rede.
Dous subequipos: Enganche e rehabilitación

Cal debería ser o modelo de recuperación? 
Darlle á persoa as chaves da súa vida, pensando en quen quere ser en vez de 
pensar en quen foi antes, pensando nun modelo de benestar subxectivo. 
Ademáis, é preciso re�exionar e pensar en que tódas as persoas temos 
dereitos, e un deles é a sensación de pertenza á sociedade. 

ONDE SE REALIZAN AS INTERVENCIÓNS?

REFLEXIÓNS FINAIS

Vínculo, vínculo…. e despois…. máis vínculo. 
Oda á paciencia! Non intervir a veces é a mellor intervención. 
Acompañamento. 
Reunións de equipo. Supervisión.
Introspección en torno aos nosos propios sentimentos e vivencias. 

Persoas sen fogar e Saúde Mental



É médico psiquiatra, traballa nos programas 
de Tratamento Asertivo Comunitario (TAC) de 
Bilbao e no Programa TAC Si Hogar, de 
atención ás personas en situación de 
senfogarismo que padecen trastornos mentais 
graves na comarca de Bilbao. É Master en 
terapia grupal e ten participado como docente 
na Fundación OMIE, na Universidade de 
Deusto, e dirixiu durante 8 anos a asociación 
Kikundi, asistindo a persoas sen recursos por 
medio de terapia grupal, en Bilbao. Defínese 
como unha persoa moi curiosa á que lle gusta 
investigar en terreos mais alá da medicina 
convencional. Tamén é auxiliar de clínica e 
desenvolveu durante a súa vida traballos de 
todo tipo (hostelería, transporte, porteiro, 
fábricas, limpeza...). Traballou na Unidade de 
Agudos do Hospital de Basurto e tamén en 
rehabilitación do Hospital Psiquiátrico de 
Bermeo. En ambos os dous hospitais 
continúa facendo gardas médicas. Na súa 
opinión, situarse entre os dous extremos da 
psiquiatría, desde o máis agudo ao máis 
crónico, é algo que enriquece a actividade 
laboral de calquera psiquiatra.
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Rubén de Pedro

Rubén comeza a súa intervención agradecendo que se fale de TAC (ou ETAC) 
nun foro que non estea centrado exclusivamente neste tema. O primeiro que 
cre convinte de�nir é o concepto de trastorno mental grave, que normalmente 
é o que se asocia máis a unha psicose. Ten que ter unha duración mínima de 
dous anos e xerar unha discapacidade psicosocial.

Ademais, as persoas con enfermidade mental grave acostuman estar 
apartados da sociedade e normalmente adoitan ter un diagnóstico médico e 
incluso a ser hospitalizados. Nos últimos tempos esto tende a ser menos 
habitual, co desenvolvemento da psiquiatría comunitaria. 

O TAC (ou ETAC, Tratamento Asertivo Comunitario) xurde da necesidade de 
atender a persoas con enfermidade mental cando hai poucos recursos e é 
preciso aproveitar o que se ten e traballar en rede. Neste sentido, en Bilbao 
comezouse a traballar deste xeito, nun inicio de forma informal e despois coa 
sinatura dun convenio, en 2010, chamado Bizitegui.
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Hai dous elementos neste convenio, o que se chamaría 
TAC “normal” e o TAC sen fogar. Interveñen o Concello de 
Bilbao, o Hospital de Basurto e o Departamento de 
Saúde do Goberno Vasco. 

Segue a súa intervención falando do TAC sen fogar como 
paradigma, xa que que ten presenza en todos os eixes 
das persoas:

Eixe 1: patoloxía clínica
Eixe 2: trastorno da personalidade
Eixe 3: problemas físicos
Eixe 4: situación socioeconómica
Eixe 5: función global

Analiza que é o que falta (fogar, familia, documentos, 
sustento, cartos, saúde, etc) e o que sobra (drogas, 
trastorno mental grave, alcohol, suciedade, delincuencia, 
compañías, etc) e favorece elementos como:

- Contacto coa persoa.
- Unha diagnose.
- Vínculo coa persoa. 
- Tratamento integral e continuado.
- Redución de riscos (especialmente no consumo 
de drogas).
- Normalización.

O equipo de traballo é multidisciplinar, hai desde 
psiquiatras ata traballadores/as sociais, que traballan 
coordinados e onde a comunicación e o intercambio de 
ideas e perspectivas é fundamental. 

Un elemento chave é analizar de onde ven a 
enfermidade mental, e normalmente está asociado a:

- Elementos biolóxicos.
- Familia.
- Trauma.
- Viaxes. 
- Cultura.
- Alcohol. 
- Drogas. 
- Documentación. 

Persoas sen fogar e Saúde Mental
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Cales son os elementos clínicos ou síntomas a analizar nunha persoa con 
posible trastorno mental grave?

- Conducta
- Delirios
- Alucinacións
- Drogas
- Aspecto
- Sociabilidade
- Humor
- Agresividade

Atendendo ás estatísticas (no caso de Bizkaia), o 59% das persoas con TMG e 
sen fogar son estranxeiras. De 171 persoas rexistradas, o 45% son homes, 
dunha idade media de 43 anos e inmigrantes. 

Como se fai a diagnose? 
- Fai falta tempo.
- Análise de sangue
- Análise de urina
- Análise do ollar desa persoa
- Análise da imaxe xeral da persoa
- Funcionamento
- Síntomas ocultos (detrás dunha persoa alcohólica, por exemplo, pode 
haber algún tipo de transtorno, que se detecta quitándolle o alcohol)
- Socialización

Como se trata?
- Creando vínculo, tendo en conta como é esa persoa
- “Vidaterapia”, hai que ter acceso a cousas básicas como son fogar, 
comida, etc.
- Hospitalidade (albergues, comedores, centros de día, pisos protexidos, 
etc.)
- Xustiza (con persoal especializado que analice o tipo de condea, que 
pode ser incluso unha ferramenta de tratamento; ás veces o 
encarceramento empeora a situación destas persoas). 
- Fármacos (ás veces)
- Converter o tratamento ás veces como medio, ás veces como �n

En xeral, considera que é fundamental a coordinación entre entidades 
colaboradoras; no caso vasco, hai unha reunión mensual de carácter técnico e 
outra mensual para atender cuestións de tipo orzamentario e de coordinación 
xeral. 



Educador Social. Master en 
Drogodependencias e SIDA. Membro da 
equipa multidisciplinar da Unidade Asistencial 
de Drogopendencias do Concello de Vigo, 
1984 – 2013. Presidente do Colectivo 
socioeducativo “Os Ninguéns” de Vigo. 
Membro da Xunta de Goberno do CEESG.

Educación social especializada
Antón Bouzas,
SEREOS Casco Vello de Vigo 

5.

Antón Bouzas comeza a súa exposición introducindo unha copla que se cantou 
na Festa dos Maios do ano 2012 diante de 500 persoas que enchían unha praza 
do casco vello de Vigo, para explicar que foi utilizada como metodoloxía de 
traballo para visualizar o que estaba pasando nas rúas, desenvolvendo así un 
concepto integrador, e facendo que tanto profesionais como sen teito 
participasen na festa dos Maios cantando as súas denuncias. 

A partir de aquí o poñente desenvolve o seu relato para explicar os 
antecedentes e a creación dos Sereos do Casco Vello de Vigo.

Cando en 1984 o Concello de Vigo contratou unha equipa multidisciplinar 
para deseñar unha unidade preventivo - asistencial de drogodependencias 
na cidade, no contexto da pandemia das patoloxías adictivas, pensamos 
intuitivamente que tiñamos que formar parte do tecido sociocomunitario e 
que a abordaxe tiña que ser biopsicosocial; e que as decisións 
terapéuticas deberían rexerse pola promoción da autonomía e a 
dignidade do doente, para o cal este tiña necesariamente que tomar parte 
na elaboración dos obxectivos a seguir. Así a �nais de ano 1985 
promocionamos a escola de pais e nais que dimos en chamar Asociación de 
axuda aos toxicómanos “Érguete”.

En 1990 ante o binomio drogas e sida, puxemos en marcha un colectivo 
transversal de enfermos de sida, profesionais e familiares que chamamos 
“Grupo de autoaxuda VIH/Sida e adiccións Imán – Cedro”.

Desde esta unidade asistencial e desde este programa de autoaxuda, en 
colaboración co Plan comunitario do Casco Vello, formado por 14 
organizacións do barrio, deseñamos o Programa de intervención de rúa en 
zonas quentes. Baixo o paraugas de institucións públicas, Concello de Vigo 
primeiro plan autonómico de loita contra a pobreza e plan europeo contra a 
pobreza.
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Programa “Sereos do Casco Vello”. 16 anos de barrios máis 
saudables.

INTRODUCIÓN
Sere@s do Casco Vello é un programa sociosanitario, sociocomunitario, 
socioeducativo, de intervención de rúa entre iguais, profesionais, e 
voluntarios/as. Úsanse coñecidas técnicas de dinámicas grupais coa intención 
de observar, diagnosticar, programar e avaliar esta intervención socioafectiva 
orientada ao acompañamento do tecido social do barrio. Centrámonos nas 
persoas que padecen patoloxías adictivas, VIH/Sida, enfermos/as mentais, 
prostitución, persoas con antecedentes penais, persoas sen teito, persoas 
maiores solas, inmigrantes... todas elas nun contexto de pobreza crónica ou 
sobrevenida que non cubren as súas necesidades básicas e que son víctimas 
do rexeitamento social, a estigmatización e aporofobia. Antón Bouzas explica 
que a aporofobia é unha fobia que representa o medo cara a pobreza ou aos 
pobres; aínda que tamén pode interpretarse como a repugnancia ou hostilidade 
ante os pobres, a xente sen recursos ou desamparada. Reclama a introdución 
na RAE deste vocábulo como xeito de visibilizar o fenómeno.

OBXECTIVOS
Traballar a través do Plan comunitario coa veciñanza, organizacións, 
comerciantes e institucións. Ofrecerlles información e acompañamento, 
mostrando preocupación pola problemática que xera a poboación diana e 
propoñendo intervencións para atenualos. Intervir directamente en con�ictos, 
sen culpabilizar nin xulgar negativamente a quen padece as consecuencias da 
problemática, sen estigmatizar, buscando a súa opinión, colaboración, 
complicidade e empatía.

METODOLOXÍA
- Intervencións a pé de rúa en chutaderos, choupanas, zonas quentes.
- Achegamento prudente e respectuoso.
- Escoita activa, mensaxes non culpabilizadoras.
- Ausencia de paternalismo.
- Non asunción de responsabilidades dos problemas das persoas 
afectadas.
- Linguaxe fácil de entender, utilización de argot nos casos no que facilite 
a relación.
- Reforzar a autoestima e autosu�ciencia.
- Non ofertar axuda para o que non se está preparado, non dramatizar. 
Saber retirarse se non hai condicións para a abordaxe.
- Non invadir competencias que non correspondan.

Facíase un achegamento respectuoso, sen paternalismo, empregando o argot, 
facilitando a relación, non invadindo competencias... Preguntouse incluso se os 
sereos debían usar uniforme, e o 100% rexeitaron o uso do mesmo cando se 
lles acompañase xunto da traballadora social, ao hospital... porque non querían 
sentirse diferentes. 
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Formación continuada a través de talleres
Talleres deseñados coas técnicas de:

· Sociodrama, Brainstorming (chuvia de ideas), Xogo de roles.

· Counselling: a OMS defíneo como “un proceso dinámico de diálogo a través do que 
unha persoa axuda a outra nunha atmósfera de entendemento mutuo. Proceso que se 
sustenta en habilidades de comunicación e estratexias de autocontrol para facilitar a 
toma de decisións e a solución de problemas”.

· Prosocialidade: “son todas aquelas condutas positivas que exercemos para outros. 
Esto esixe unha capacidade previa para detectar cales son as súas necesidades, ver 
cales son as miñas capacidades para, dalgún xeito, implicarme eu nesa conducta e 
axudar. Polo tanto, pódese dicir que a conduta prosocial é o que entendemos como 
condutas solidarias e de axuda”.

· Resiliencia: “Volver á vida despois dun trauma. A resiliencia designa a capacidade 
humana de superar traumas e feridas. É unha actitude vital positiva que estimula a 
reparar danos sofridos, converténdoos, ás veces, ata en obras de arte. Pero a 
resiliencia difícilmente pode brotar na soidade. A con�anza e solidaridade doutros, xa 
sexan amigos, mestres, titores… é unha das condicións para que calquera ser humano 
poida recuperar a con�anza en si mesmo e a súa capacidade de afecto”.  Boris 
Cyrulnik.

· Politicoterapia: a nosa actividade constante na intervención sociopolítica, levounos 
a pensar o rentable que é a participación política en termos terapéuticos, comprobado 
que na práctica a formación e participación política da poboación diana vese 
favorecida nos cambios fundamentais, sentíndose parte de...., protagonista de...., 
transformadores de...., polo que sería un instrumento terapéutico, sendo bene�ciarios 
da participación en política con obxectivos terapéuticos. Pon o exemplo da 
participación nas manifestacións contra a guerra de IRAQ, como un feito novo para 
estas persoas que se sentían orgullosas que estaban de participar levando unha 
pancarta.

Esta a�rmación estaría avalada pola consecución de importantes obxectivos 
transformadores da realidade, conseguindo, grazas ás protestas nas que se implicaron 
estas persoas, a implantación de:

Programas de tratamento con metadona en 
centros penitenciarios (facendo cadeas humanas 
entorno ao cárcere de Vigo o día de �n de ano).

Creación da unidade intrahospitalaria de coidados 
paliativos no Hospital Nicolás Peña de Vigo.

Albergue municipal.

Evitar a posta en marcha do “Metabús” 
(dispensación de metadona en unidade móbil nos 
barrios de Vigo)

Publicación do libro “El Sida” no 2001 cos premios 
de relato curto e poesía.

Educación social especializada

Nº de novos usuarios/as que se 
incorporaron aos programas 
Café-calor (almorzo e merenda)

Nº de usuarios/as totais no programa

Media de persoas que interveñen
diariamente no subprograma de 
Café- Calor (almorzo)

Media de persoas que interveñen 
diariamente no subprograma de 
Bocateo (merenda)

Número de intervencións grupais cos 
usuarios

250

633

110

195

281
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MATERIAL DO PROGRAMA DE REDUCCIÓN DO DANO

· Subprograma de intercambio de material de inxección:

XERINGAS USADAS RECIBIDAS                                       14680

XERINGAS  RECOLLIDAS POLOS CHUTADEIROS               323

XERINGAS NOVAS ENTREGADAS               17196

· Preservativos repartidos de maneira informada ................. 22429

Estes programas e subprogramas, retrasaron o proceso prematuro cara a 
morte, salvaron vidas, reduciron con�itos e tensións, melloraron a calidade de 
vida da poboación diana, aumentou a adherencia aos distintos tratamentos, as 
importantes derivacións ás redes sociais de asistencia públicas, e chegamos a 
sentirnos importantes e mesmo orgullosos de pertencer a esa poboación oculta 
e ocultada, compartindo ese espacio de encontro entre profesionais, usuarios, 
familiares e voluntarios.

Estas de�nicións e esta consecución de obxectivos déronse pola intención 
constante da educación especializada, que sería o uso de técnicas académicas 
da pedagoxía que a educación social de�ne como unha profesión de carácter 
pedagóxico xeradora de contextos educativos e accións mediadoras e 
formativas que posibilitan a incorporación das persoas ás redes sociais e a 
promoción cultural e social.

A educación social é un dereito da 
cidadanía. (ASEDES, 2004)

Remata a súa intervención interpretando 
de viva voz o cantar do Maio. Un 
momento emocionante no que o 
auditorio revive o poder sanador da 
canción como xeito de empoderar ás 
persoas.

Na rolda de preguntas só da tempo a 
unha. Preguntáselle por que pechou o 
programa SEREOS. Contesta que o 
Concello decidiu pechalo, porque facía 
feo no centro da cidade, xa que Vigo é 
unha cidade fermosa.



Criminalización da Pobreza e 
Visibilidade do Senfogarismo
Lagarder Danciu,
Activista da pobreza

6.

Lagarder comeza a súa intervención proxectando unha breve reportaxe de 
Tele Sur onde se narra a súa historia persoal e se avanza brevemente o 
traballo que desenvolve como activista para visibilizar a ruta da pobreza 
en España, proxecto que xorde a raíz da súa estancia no Campamento 
Dignidade de Sevilla e que pretende dar visibilidade ás persoas sen teito e 
as súas historias e denunciar o negocio da pobreza que xorde coa 
privatización dos servizos sociais. 
REPORTAXE TELESUR: https://www.youtube.com/watch?v=sVIA6c_CP2Q

Como profesional dos servizos sociais, síntome moi responsable desta 
situación. Considérome un defensor dos servizos públicos. Son traballador 
social, traballei en 24 centros educativos de primaria e secundaria como 
educador e mediador escolar, pero especialmente traballei na adaptación 
curricular nos barrios marixinais. 
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Lagarder Danciu é licenciado en Traballo Social pola 
Universidade Pública de Bucarest (Romanía); Master 
en Mediación Comunitaria e Intercultural pola 
Universidade Pablo de Olavide; Master en Ensino e 
Pedagoxía pola Universidade de Sevilla; e Master 
Cultura Xitana pola Universidade de Navarra. Traballou 
como tradutor xurado de xulgados e unidades de 
investigación da policía; como educador social en 
centros de educación primaria e secundaria de 
Andalucía; como supervisor de proxectos de �n de 
carreira de traballo social na Universidade Pablo de 
Olavide de Sevilla; foi mediador escolar en institutos 
de educación secundaria; coordinador de proxectos 
do Master de Mediación Comunitaria e Familiar da 
Universidade Pablo de Olavide de Sevilla. A nivel 
humano Lagarder é gai, é rumano, é xitano e viviu o 
que é verse como migrante explotado en Portugal e 
en Sevilla e acabar vivindo na rúa, momento no que 
deciciu, como traballador social, denunciar todas as 
inxustizas que vive e saír á rúa para visibilizar a ruta da 
pobreza que existe no noso país.
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Digamos que a imaxe do activismo que me sobrepesa na conciencia é unha 
imaxe que ven da infancia. Eu veño de Rumanía, levo máis de 12 anos en 
España e sempre recordo aquela imaxe da infancia onde un neno do orfanato 
ía á escola pública pero non para estudiar, senón para recoller as sobras dos 
seus compañeiros de clase. Un día apareceu a miña mestra debaixo do nogal e 
dixo: “isto témolo que cambiar” e aquela imaxe segue viva na miña memoria, e 
por iso estou na rúa e por iso sigo loitando e loitarei ata o �nal dos meus días. 
Sen igualdade de oportunidades non hai futuro, a igualdade de oportunidades 
é necesaria para que aquelas persoas que teñen menos recursos poidan algún 
día dispoñer dos mesmos dereitos que todos; como naquela clase onde a miña 
mestra dicía todos os días “aquí ninguén se queda atrás” e ninguén se quedou 
atrás, todos fomos á universidade.

En España, a vida levoume a traballar nos xulgados da policía en Sevilla. Alí vin 
directamente a criminalización, os abusos nos calabozos, moitos eran rumanos 
e xente da Europa do leste, que tantas veces vemos rebuscando no lixo, 
indocumentados, sen domicilio, eran os sen teito que viñan ao edén prometido: 
Europa. Entón nestes anos tomei moita conciencia e as súas experiencias 
impulsáronme a poñer denuncias no Defensor del Pueblo, no Parlamento, nas 
propias organizacións xitanas, digamos que o activismo máis forte que 
empecei foi cando vin aos meus compatriotas rebuscando no lixo, iso 
indignoume e comecei a loitar desde a escola. Na escola na que traballaba os 
alumnos xitanos eran segregados nunha clase e rebeleime naquel instituto 
público e botáronme, e a pesar dunha sentencia do xulgado que obrigaba a 
readmitirme no meu traballo que era un convenio coa organización xitana, a 
coñecida Unión Romaní e despois dunha loita de cinco anos, hoxe en día 
seguen imputados. 

Esta é a criminalización da pobreza, son actos que xurden por parte das 
administracións en complicidade coas organizacións e participan de forma 
continuada para invisibilizar a pobreza. E cando ves toda esta impunidade, 
tanto nas escolas como nas organizacións, decides que non vas permitir que 
sigan humillando e roubando como o facían Fundación Secretariado Xitano e 
Unión Romaní. Estas entidades reciben miles de millóns de subvencións 
públicas mentres o pobo romaní está en situación de emerxencia social. Eu tiña 
todos os datos, púxenme cinco anos a investigar pero ves que os políticos 
seguen dándolle subvencións como se nada, así que perdín a con�anza no 
sistema. Entón chega o momento do desa�uzamento e as persoas da rúa 
arroupáronme. Unha persoa cando chega a rúa ten un período de duelo, que 
pode durar un ano ou un ano e medio no que sintes vergonza á pobreza, a que 
te sinalen… e eu ese proceso paseino rapidísimo, en cuestión dunha semana, 
grazas ás persoas sen teito de Sevilla porque me embarquei no Proxecto do 
Campamento Dignidad de Sevilla e alí cambioume totalmente o concepto 
sobre senfogarismo. Alí había máis de 33 persoas sen teito, perfís distintos, 
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porque moitas veces cando se fala de senfogarismo fálase dun determinado 
colectivo, pero dentro do colectivo sen fogar hai que incluír tamén aos okupas, 
os novos sen teito que xurden da crise económica, os desesempregados, os 
traballadores precarios, os que están acudindo aos comedores sociais…

Desde o meu punto de vista isto hai que abordalo en dúas vertentes; por un 
lado temos que actuar inmediatamente como administración no colectivo que 
chega á rúa e non ten unha longa traxectoria na rúa, porque a rúa desgasta e se 
a administración non actúa inmediatamente iso á longa supón un custe maior e 
imposibilítanos a nós como profesionais para poder intervir. E despois o outro 
colectivo, os que levan moito tempo na rúa, os esquecidos, iso abórdase con 
equipos especí�cos. No Campamento Dignidad cambiei o meu concepto de 
senfogarismo porque cando me sentei con esas persoas quedeime 
impresionado da súa intelixencia emocional. Digamos que eles vían que 
comigo a policía non lles tocaba e cando perden o medo empezan a crear. En 
cuestión dunha semana montaron cociñas, espazos para descansar, aquilo 
coverteuse nun punto de referencia da cidade onde viñan moitos cidadáns a 
preguntar e a visitar e converteuse nun campamento histórico, o segundo do 
mundo despois do Quijote en Francia, cando paralizaron as eleccións de 
Sarkozy e os parisinos se uniron ás persoas sen teito en pleno inverno. 
Copiamos un pouco aquel modelo porque en Sevilla o Partido Popular e o 
Partido Socialista criminalizaron constantemente a pobreza, poñían multas por 
rebuscar no lixo, aprobaron ordenanzas para criminalizar, multar e condenar a 
pobreza, así que tomei contacto con todo isto e pregunteime a min mesmo 
como era posible que sendo traballador social non tivera nin idea do que estaba 
pasando.

Cando cheguei á rúa tiña unha mochila, un móbil, un portátil e algo de diñeiro. 
Nos primeiros tres ou catro días non me miraban coma un sen teito, pero desde 
o momento en que me roubaron -que é o día a día cando vives na rúa-, quedei 
sen documentación, así que hoxe en día son un indocumentado pero grazas a 
que me pasou isto forzáronme a permanecer na rúa porque supón un trámite 
horroroso irse a Rumanía e volver conseguir toda a documentación. A partir de 
aí empezaron a tratarme como alguén da rúa e iso deume a oportunidade de 
empezar a profundizar e coñecer a súa intelixencia emocional da xente da rúa 
e acolléronme como outro mais, e aí puiden coñecer os seus soños e 
comprobei que falta escoita activa e empatía e iso é o primeiro que hai que 
facer, preguntarlles ás persoas sen teito, “que queredes?”

Despois do Campamento Dignidad, como tiña visibilidade, o alcalde mandou 
70 policías, foi un arraso total de madrugada, encarceláronme, quitáronlle os 
medicamentos a persoas sen teito convalecentes, foi horroroso aquilo… pero 
tamén me obrigou a seguir loitando. Seguimos 127 días na praza loitando por 4 
reivindicacións e que sigo defendendo hoxe coa ruta da pobreza.

Criminalización da Pobreza e 
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A ruta da pobreza xurde con naturalidade despois do Campamento Dignidade, 
cando me convidan a explicar esta experiencia na Universidade de Salamanca 
e alí profesores e alumnos me animan porque din que teño esa capacidade de 
transmitir con vídeos curtos mensaxes e�caces. Eles tiñan estudios sobre a 
criminalización da pobreza que se repetían en moitos concellos de España e 
estaban convencidos de que todo o modelo era unha fotocopia do goberno 
central do Partido Popular e do Partido Socialista. O certo é que a situación 
agrávase coincidindo coa chegada do Partido Popular á maioría dos concellos 
do Estado e comezan a privatizar perversamente os servizos sociais mantendo 
as siglas públicas pero xestionándoos con subcontratas a empresas privadas 
que xa non son ONG’s. Se miramos as contas moitísimas fundacións como 
CÁRITAS, CRUZ VERMELLA, fundación RAIS, GRUPO 5… son empresas. Se 
facemos cálculos e repartirmos eses cartos entre as persoas sen persoas sen 
teito os resultados son mellores e evitaremos o negocio da pobreza.

Un dos proxectos interesantes de Dinamarca é comprometer á propia 
comunidade, xurde como unha acollida familiar, que é un compromiso 
adquirido pola propia comunidade, e esta é a única maneira de solucionar iso, 
que os concellos respalden ás familias que fagan esta acollida, e esta acollida 
supón unha integración natural na que hai que implicar á propia comunidade. 
Esa é a primeira acción, sentarnos e falar, ‘que tal Paco?’ e se a Paco non lle 
apetece falar, volva vostede mañá e se el ve que lle miras aos ollos e te 
interesas, aí pode xurdir unha relación interesante na que comezas a loitar 
polos teus veciños, así é como xurden as solucións, coñecendo a un veciño 
debaixo de casa, na froitería ou nalgún lugar cercano na comunidade e aí ti, se 
tes un pouco de conciencia, veste obrigado a implicarte e axudar porque xa é 
outro membro máis da túa familia, e eu estou vendo cada vez máis como 
xurden estes activistas na propia sociedade. 

Autoxestión. Miles de persoas buscando no lixo, os concellos sacan 
ordenanzas para evitalo, multalo… poñen contedores soterrados que son 
carísimos... Non queren esa imaxe de xente rebuscando no lixo porque a 
maioría das cidades hoxe en España son turísticas, pero os concellos teñen 
que buscar solucións, cando unha persoa se ve obrigada a rebuscar no lixo e 
crear sistemas de autoxestión que un compañeiro de aquí de Santiago vos 
explicará mellor a continuación.
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As 4 reivindicacións do Campamento Dignidade

1/ Pedimos unha auditoría pública, unha avaliación 
exhaustiva, incidir sobre os indicadores e ver en que fallamos 
para tratar de cambiar de modelo. Está claro que o modelo 
fracasou porque o número das persoas sen teito foi 
medrando nos últimos anos e podo dicirvos que este ano 
coñecín a 49 persoas sen teito que faleceron nas rúas ao 
raso, de frío, de calor, por outras circunstancias. Tamén 
pedimos que os propios usuarios/as, a xente sen fogar 
participase nas mesas de traballo e puidese aportar a súa 
visión para ver que está fallando.

2/ Demandamos que do parque público de vivendas, se lles 
dese solución inmediata a moitos convalecentes que tiñan 
pensións non contributivas e que estaban na rúa con 
enfermidades crónicas, coa participación da súa pensión 
para que sintan que están  contribuíndo.

3/ Solicitamos a cesión dun espazo para crear un 
proxecto de autoxestión porque hai moitas persoas sen 
teito que non quererán ir aos pisos, e debemos baixarnos a 
entender os seus motivos, desconfían da sociedade, etc. Por 
exemplo, en Barcelona, falamos con Ada Colau que nos dixo 
que a partir de xaneiro nos centros asistenciais estarán 
permitidas as mascotas e isto é importante porque a 
mascota é un lazo afectivo moi forte para as persoas sen 
fogar. Tamén pedimos os bonos de transporte que en 
cidades grandes como Madrid ou Barcelona son necesarios 
para desprazarse aos recursos de comedor, etc. Con 
Manuela Carmena acordamos xestionar espazos de tránsito 
onde eles se autoxestionen e pouco a pouco ir dando 
solucións un por un.

4/ Notamos que había moitos mozos/as na rúa en situación 
de desemprego, entón pedimos alugueiros sociais e plans 
de emprego serios para que esta mocidade puidera 
traballar e pagar a súa vivenda.
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Traballo en 2 fases

1ª Fase: Visibilización
Traballo de rúa. Crear un canal emocional co pobo e por outro lado atacar 
aos que son responsables desta situación, chamando a atención dos 
políticos porque así funciona desgraciadamente esta sociedade… e 
parece que funcionou esta estratexia, de feito se agora vós buscades en 
google ‘persoas sen teito’ é alucinante a cantidade de noticias de 
denuncias que atoparedes.

2ª Fase: Iniciativa Lexislativa Popular.
O próximo ano temos prevista unha recollida de un millón de �rmas para 
presentar no Congreso para que se faga unha Lei sobre senfogarismo. 
Nos informes do CIS plasman sempre aquilo que lles convén, pero a 
realidade é que hai moitos sen teito aos que lles preguntou sobre os seus 
soños e din que están esperando a morte, así de triste, xa non esperan 
nada de nós, están sen inercia, sen capacidade. Por iso nós que temos 
forza, comemos todos os días e descansamos ben, temos que ser 
solidarios con estas persoas. Non se precisa moito diñeiro, o que se 
necesita é amor e empatía.

A continuación Lagarder fai un percorrido mostrando varias fotografías de 
persoas durmindo na rúa en Compostela tomadas a noite anterior como parte 
da súa ruta da pobreza por toda España.

De seguido convida a subir con el á palestra a un mozo compostelán, Yasser 
Otero, que ven dun ambiente desestruturado por temas de maltrato, abuso, 
consumo de drogas. Cando tiña cinco anos saía da casa e vía xente con 
xeringas colgadas do brazo. Pasou toda a mocidade pensando por que esa 
xente acaba aí e non atopaba respostas. E chega un momento que creces e ves 
que a sociedade capitalizada e privatizada e a forma de vernos as persoas 
acaba cambiando… Somos presas do medo, da inseguridade, de pechar a 
porta ao veciño, e non saber que está pasando na porta do lado… E daste de 
conta que calquera persoa pode acabar na rúa polos motivos que sexan, non 
tes porque ter unha adicción ás drogas, nin problemas psicolóxicos, podes 
simplemente ser víctima dun desa�uzamento e se tes sorte e non te suicidas 
podes acabar na rúa… vexo que hai moita demanda de responsabilidade para 
os políticos e os traballadores, pero como poboación non sei moi ben o que 
non estamos a facer entre nós, ou que cousas faltan por facer entre os veciños 
e as outras persoas coma min, e abrir as vías porque as estamos pechando e 
en calquera momento pódelle pasar a calquera persoa.

Eu cando quedo sen casa, hai moitos anos, decido seguir unhas pautas, 
intentar non meterme en problemas que poidan xerar exclusión a maiores, por 
tipo de vida cliché, a idade que eu tiña, xénero masculino, etc… Non debería ter 
tomado ese camiño, pero te autocriminalizas, non chegas a ver que lle pode 
pasar a calquera persoa. 
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No momento que pasa atópaste con contadores de tempo que para ti son 
diarios pero para as institucións son meses que tes que agardar para ter unha 
cita e que valoren a túa situación, xa non para que che dean unha solución... e 
hai unha ausencia de todo e de todas e chega un momento que sabes que 
ninguén che vai sacar desa situación, que si podes ter algunha ferramenta por 
parte de servizos sociais ou xente implicada, pero que es ti mesma como 
persoa quen ten que retomar estas ferramentas e empezar a darte de conta de 
todo o que nos rodea. Falando do tema da comida, aquí en Santiago co 
goberno anterior tiñas para comer certos días ao mes pero o resto dos días que 
fas? Se estás vivindo na rúa, como fas se non podes cociñar? e aí entra o tema 
dos entornos de autoxestión porque estamos nun país onde as especulacións 
inmobiliarias e as privatizacións dos espazos, impídennos darnos de conta que 
eses espazos poden ser recuperados pola sociedade. Por aí hai un oco por 
onde se escapa un montón de diñeiro e se especula con todo iso ademais de 
especular con xente que pasa meses á espera dunha solución. Hai un montón 
de cartos que se destinan para cousas que ao mellor non fan falla, o que temos 
que facer é falar entre nós e non facer parches e non utilizar ás persoas e telas 
á deriva, falta abrir as portas de dentro, ocupar o espazo da cabeza e facer polo 
outro o mesmo que che gustaría que �xeran por ti. 

Como alternativa aos comedores caritativos laicos eu penso unha solución que 
pode ser un centro social autoxestionado, mirar de facernos funcionais e deixar 
de estar agardando a que che dean unha moeda cando ao teu redor tes un 
montón de cousas que a todo o mundo lle sobran. Eu levo agora uns Nike que 
son do contedor. A moita xente tes que dicirlle que non queres cartos, que 
queres unhas fresas que lle sobran ou un pastel que vai tirar. 

O tema do comedor de autoxestión signi�cou implicar á xente en todas as 
tarefas relacionadas co mantemento e limpeza da cociña e dos espazos. Todos 
xuntos �xeron un mapa da cidade cos puntos marcados, as horas da reciclaxe; 
e intentaron falar coas persoas de cada lugar (mercado de abastos, 
froiterías…). A forma de axudar destas persoas é agardarte ás nove da noite 
coas bolsas na man para que non teñas que collelo do contedor e evitar as 
miradas de vergoña, porque para min a vergoña é que ao veciño lle sobre de 
todo e eu teña que remexer no lixo, esa é a vergoña, non ser nós mesmos como 
sociedade capaces de construír esa ferramenta e limitarnos so a criticar aos 
políticos. Isto conlevou un montón de ilusións, traballos e esforzos, e 
conseguiuse fundamentar o colectivo sen teito en Santiago a principios do ano 
pasado.

O tema da criminalización, no meu caso vivino a través dunha persoa cercana 
coa que eu tocaba a guitarra na rúa e que pola época que lle tocou vivir tiña 
unha adicción ás drogas, necesitou axuda e pediuse asistencia médica, non 
quixeron atendelo, opinaron que estaba durmindo un colocón e ao día seguinte 
non espertou.
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Como sociedade, debemos aceptarnos como somos: ionquis, putas, 
desa�uzados… e entender que ao �nal é coas emocións ou coa forma de vivir 
e plantexar as situacións, ser un pouco máis persoas todas e axudarnos un 
pouco máis en vez de estar esperando que a asistencia social xestione as 
nosas propias problemáticas, e preguntarnos que pasa para que non haxa unha 
resposta humana e todo iso poda ser resolto.

Lagarder retoma a palabra para subliñar que a posición de Yasser é a clave, a 
actitude, o empoderamento das persoas, cando facemos ás persoas sen fogar 
partícipes, e deixamos de lado a caridade e o asistencialismo. Nese momento 
eles aprenden e síntense parte da sociedade, participan e achegan ideas. E 
insistamos, porque son persoas que perderon capacidades e lévalles tempo 
decidirse e reaccionar, deben falar dos seus soños e as súas emocións. 

Despídese cun poema que in�uíu moito na súa forma de ser e que ten sempre 
moi presente. É dunha poeta rumana que morreu moi nova, �lla de médicos que 
querían que ela fose médica tamén, pero ela dicía que quería ser poeta e 
interpretar a linguaxe da natureza que observaba continuamente. En Rumanía, 
a súa obra, desgraciadamente, non está aínda nos libros. 

MORRER MAÑÁ

É moi triste pensar que un día, quizais un mañá,
as árbores da rúa, alí onde hoxe as ves, 
alí permanecerán e medrarán, mentres nós apodrecemos 
tanto sol señor, tanto sol haberá no mundo 
aínda cando nós non esteamos
cantas estacións, canta chuvia esbarará polos húmidos cabelos
e esa herba tamén recordará
e a lúa non deixará de inclinarse sorprendida
sobre a agua que de correr non cesará
só nós non teremos unha próxima vez
e máis estrano me parece que se poda atopar tempo para o odio
aínda cando a vida non é máis que unha gota 
que enche o espazo entre un minuto e outro
e paréceme tan incomprensible e triste 
que o ceo non admiremos unha e outra vez
que non recollamos �ores, que olvidemos sorrir
nós os que tan depresa vivimos, para morrer.



59

Preguntas das persoas asistentes

Ese centro autoxestionado existe en Compostela ou é unha solicitude?

-Yasser: En Santiago hai varios sitios, depende do tipo de actividade son máis 
familiares ou máis abertos. A cuestión e visibilizar que nesta país hai moita 
especulación e que se poden aforrar recursos e achegar solucións. Eu estou 
sacando a realidade da que eu veño para plasmalo aquí e que se vexa que hai 
un recurso humano a custe cero que pode aportar solucións. Pensar que se 
estamos solucionando un problema de especulación inmobiliaria e ao tempo 
solucionamos outros tantos, pode haber un aforro de cartos que poden ser 
empregados en sanidade, educación… É un proxecto que noutros países e 
noutras comunidades está máis integrado.

-Lagarder propón que se aproveite a ocasión para facer un enlace cos 
responsables locais para que tomen nota e se inicie unha rede de traballo.

Quen durme nas nosas rúas? 
O caso de Compostela



Segue falando Carlos Iglesias, un madrileño de 53 anos que chega 
a Santiago no 2008 despois de facer o seu 6º Camiño de Santiago. 
Cando remata o camiño atópase sen nada e ten que durmir na estación 
durante unha semana, pero grazas a información que lle deron unhas 
mulleres sobre o albergue saíu dalí e coñeceu a Cociña Económica. Ao 
pouco, comezou a pedir na rúa e isto levouno a un periplo por diferentes 
cidades de Galicia, vivindo en albergues e pedindo na rúa: A Coruña, O 
Grove, Vilagarcía de Arousa, onde lle saíron pequenos traballos, así 
como en Pontevedra. En marzo de 2013 volve a Santiago, pero a súa 
fortaleza fai que se propoña sacar o carné de conducir, isto supuxo algo 
importante na súa vida. Comezou entonces a ser máis activo, saíronlle 
máis traballos, �xo o currículo, �xo cursos, con�gurou unha conta de 
correo electrónico... Agora vive nunha habitación, a súa mensaxe é de 
optimismo, de seguir avanzando e tirando para diante para poder saír. 
Demanda cursos para maiores de 50 anos. Cando rematan os relatos, 
xorden unha serie de preguntas. Unha delas é, que botaron de menos 
antes de entrar nas institucións? Ambos falan que o peor é a soidade e 
a falta de cariño, e dentro sentiron que apostaban por eles e sentíronse 
apoiados. Ambos explican que queren ser escoitados, que os 
comprendan e que o seu obxectivo é ser independentes.

Comeza falando Mª Teresa Patiño que é a presidenta da 
Asociación Boa Vida de Pontevedra. Conta como viviu na rúa durante 
ano e medio sendo moi noviña, con apenas 18 anos, e, despois de ir 
vivir coa súa nai, o seu casamento, viuvez, a morte da súa nai e a 
separación dos seus �llos por parte dos servizos sociais. A continuación 
narra a súa entrada na Asociación Boa Vida e o que alí atopou: cariño, 
afecto, teito, axuda de bancos xestionado por eles mesmos. Para ela, 
isto signi�cou a recuperación da dignidade e a esperanza.
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Experiencias en primeira persoa7.
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Concepción Fernández, 
Concelleira responsable de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde 
do Concello de Santiago de Compostela

A concelleira comeza a súa síntese da xornada explicando que máis que 
conclusións son deberes cos que ela vai traballar, e sinala os máis salientables: 
“Escoitar, empatizar, procurar a participación das persoas sen fogar e da 
comunidade que queira tomar parte nos deseños da política pública”. 
Ademais a�rma que “é necesario transparentar máis o que facemos e como o 
facemos, ou sexa dar a coñecer o modelo de intervención de política pública que 
se está a facer”.

Concepción Fernández apunta a necesidade urxente de facilitar e promover unha 
“metodoloxía de intervención social que se fundamente na coordinación e que 
teña no fondo ás persoas” para iso é preciso procurar a corresponsabilidade de 
todos os axentes implicados: administracións públicas, entidades sociais e a 
comunidade, para así poder garantir os dereitos sociais fundamentais.

En canto aos retos, asegura que foron recollidos durante o día nun panel polos 
participantes, aínda que ve interesante nomear algúns deles como: “un novo pacto 
social, máis cursos para maiores de 50 anos, pensar nas mulleres cando se fan 
políticas sobre persoas sen fogar, contar con psicólogos e psicólogas en atención 
primaria, traballar para que non haxa máis xente sen fogar, e polo dereito a soñar, 
polas ‘ninguéns’, porque as vidas non teñan prezo, polas vivendas sociais en 
réxime de alugueiro... estes son uns poucos dos desafíos”.

Dito isto, clausura a parte formativa das xornadas e convida a ver o documental 
‘Primero la casa’, realizado por un equipo do programa CRÓNICAS de TVE sobre 
o programa HÁBITAT desenvolvido pola FUNDACIÓN RAIS.

Retos e conclusións 



Maribel Ramos Vergeles é licenciada en 
Psicoloxía pola Universidade de Salamanca e 
está especializada en políticas de igualdade e 
non discriminación, ao que dedicou toda a súa 
traxectoria profesional, tanto no sector público 
como no privado. Actualmente é Directora da 
Unidade de Desenvolvemento Estratéxico de 
RAIS Fundación, e hai unha pregunta que non 
pode deixar de facerse unha e outra vez: "En 
que momento normalizamos como sociedade 
que haxa persoas vivindo na rúa?".

Maribel comeza a súa intervención 
recollendo a frase �nal da súa presentación 
e contando que esta é a pregunta que ela 
se fai cada mañá cando vai traballar e ve á 
xente que durme na rúa. “É algo 
terriblemente doloroso que pasemos por 
diante desta xente e asumamos que 
forman parte do mobiliario urbano”.  
Continúa explicando que a reportaxe que 
se vai proxectar foi unha oportunidade 
marabillosa que lles ofreceu o programa 
‘Crónicas’ de TVE cando se puxo en 
contacto coa fundación para facer unha 
reportaxe especí�ca sobre o programa 
HÁBITAT. “O interesante é que non só sae o 
noso programa, senón que se ve como se 
integra dentro das redes de Madrid e de 
Málaga que son as dúas cidades que 
aparecen na reportaxe”, engade Maribel 
que tamén asegura que “o importante 
deste documental son as persoas”. 
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Dun lado, os profesionais, compañeiros e compañeiras que se empeñan cada 
día para que este programa sexa posible, os técnicos e técnicas que traballan 
directamente coas persoas participantes no programa, gustaríame que 
souberades do proceso persoal e profesional polo que estas persoas pasaron 
e seguen pasando cada día para facer posible este modelo diferente de traballo 
con persoas sen fogar, con empatía, con comprensión e con moita cercanía. 
Hai un respecto radical á autodeterminación das persoas coas que traballamos 
e aquí foi tremendamente importante escoitar a Sam Tsemberis, o creador do 
modelo, contar como xurde a idea. El traballaba no servizo de Psiquiatría da 
cidade de Nova York que nese momento estaba atendendo a persoas con 
problemas de saúde mental moi grave e fíxolles unha pregunta moi sinxela: 
“Que é o que ti queres?” E eles responderon “Eu quero vivir como vivía antes, 
porque eu antes tiña unha vida, tiña unha casa e tiña un fogar”.

“E por outra parte -continúa Maribel- están as persoas que participan na 
reportaxe e que están demostrando unhas capacidades enormes para saír 
adiante. E gustaríame falar especialmente de Mario porque el faleceu hai dous 
meses nunha das vivendas do programa e iso tamén foi un logro, porque grazas 
ao programa Mario conseguiu facer algo que todos facemos, morrer na súa 
casa e poder falar coa súa nai antes de morrer. De feito Mario decidiu participar 
neste programa para recuperar a relación coa súa nai e a súa familia e foi 
fantástico poder facilitar que isto acontecese”.

Para �nalizar, intervén desde o público 
Antón Bouzas para pedirlles ás 
institucións públicas que invistan neste 
programa, “non pode haber en toda 
España so 30 pisos, tiña que haber 
centos porque hai recursos para facelo, 
teñen que recoller esta forma de traballar 
e potenciar esta dinámica para que isto 
que sementades (RAIS FUNDACIÓN) se 
prolongue durante moitos anos. Os 
recursos teñen que chegar a centos de 
cidadáns, temos que tirar das institucións 
e pedirlles que o fagan porque estamos 
falando de salvar vidas”.
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ANEXO I
A Mesa Sen Teito do Concello 
de Santiago de Compostela

ANEXO II
Recursos para persoas sen 
fogar do Concello de Santiago 
de Compostela






