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Somos unha organización de carácter social, laica, sen 
ánimo de lucro, que forma parte do movemento EMMAÜS  
INTERNATIONAL. Dende hai 39 anos no País Vasco e 
posteriormente en Asturias e Galicia, estamos centradas en 
defender e acompañar ás persoas máis vulnerables da nosa 
sociedade co obxectivo de promover e acompañar procesos 
transformadores, individuais ou colectivos, nos ámbitos 
social, económico e ambiental. 

Estas son as nosas liñas de acción

O COMPROMISO COAS PERSOAS
Apostamos por acompañar dunha maneira moi próxima 
e flexible, priorizando os intereses e necesidades de cada 
persoa, loitando pola mellora da calidade de vida e o 
recoñecemento dos dereitos de cidadanía activa, en clave de 
empoderamento creador, comunitario e transformador.

XERAMOS RECURSOS ONDE OUTRAS  
PERSOAS VEN RESIDUOS OU LIXO
Defendemos e poñemos en práctica un modelo produtivo 
vinculado á economía circular, xerando postos de traballo a 
través da reparación e a reutilización de obxectos, mobles, 
aparellos eléctricos e electrónicos e téxtiles como alternativa 
á cultura de usar e tirar, propoñendo un consumo responsable 
e creativo a través da xestión de iniciativas empresariais de 
carácter social e solidario.

A MOBILIZACIÓN E A SENSIBILIZACIÓN  
SOCIAL PARA A TRANSFORMACIÓN  
DUN MODELO DE SOCIEDADE
Mediante a análise, a investigación, a promoción de procesos 
de reflexión, a incidencia social e política, buscamos 
a construción e promoción de alternativas e procesos 
transformadores para a construción de comunidades máis 
cohesionadas, sostibles e inclusivas.

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
Ronda de Don Bosco 9
Interior - Baixo
36202 VIGO 
986 220 284
galicia@emaus.com 
www.emaus.com



CHRIS
Este balón representa para min a amizade, a colaboración e 
a posibilidade de establecer novas conexións. Representa o 
lecer e a diversión, tamén necesaria para o desenvolvemento 
humano. Tanto no meu país natal, EEUU, como aquí en Galicia, 
atopeime con xente de todas as idades, orixe, ideoloxías e 
clases sociais que deixa as súas diferenzas e corre detrás 
desta esfera. Unha esfera capaz de facer maxia cada vez que 
logra que persoas tan distintas poidan vincularse e pasar tan 
bos intres a través do xogo. 

É precisamente o que atopei nas pachangas de fútbol da 
Ronda, o barrio no que está Emaús e na que estamos a 
participar moitos veciños. Sentímonos parte do mesmo equipo 
e estamos a xogar para sacar o mellor dos demais. Rimos e 
facemos barrio. Que máis se pode pedir?

SOL 
Cheguei a España cunha chea de soños e atopeime que 
sen un papel non podía facer nada. Ao non poder acadar 
a documentación, a miña viaxe planeada derrubouse por 
completo. Pero podía estudar e aproveitei o tempo neses 4 
anos sacando a ESO, xa que sempre me busquei a vida e tentei 
saír adiante. Ata que me lembrei de Emaús, que axudara ao 
meu irmán tempo atrás. E no medio do derrube da miña vida, 
xurdiron cousas boas, co apoio de Laura -a avogada voluntaria 
de Emaús-, de Montse… Conseguín o primeiro permiso de 
residencia!!!, con iso o contrato de traballo e o de aluguer. De 
paso, rematou a preocupación de ter que renovar cada ano a 
tarxeta sanitaria. 

Agora podo vivir e facer o que quero e necesito. Son consciente 
dos meus deberes e obrigas. Con todo, é importante que 
entendamos que sen a documentación de residencia, as 
persoas estranxeiras carecemos de dereitos. Os papeis son 
un dereito, non un privilexio. Sen eles a nosa vida vese moi 

www.emaus.com



EMAÚS EN GALICIA
Emaús Galicia inicia a súa andaina en Vigo en 2006 
desenvolvendo desde entón actuacións orientadas a ofrecer 
un acompañamento moi personalizado a quen que se atopa 
en risco ou situación de exclusión social. A abordaxe do 
desemprego e das dificultades para enfrontarse a el, foi un dos 
primeiros retos abordados. Así, naceu o Programa Tesela co 
obxecto de promover unha mellora da empregabilidade dos 
seus participantes e, sobre todo, ofrecer moita activación e 
motivación ante tan difícil desafío.

Á vez, fóronse desenvolvendo actuacións orientadas a tratar 
de conter a deterioración e facilitar procesos de mellora da 
calidade de vida de persoas con situacións de exclusión social 
severa, con importantes graos de cronificación e/ou dano, 
a través de iniciativas como os Programas Rol e Tira do Fío. 
O eixo principal destas actuacións é o desenvolvemento de 
itinerarios de inclusión baseados na planificación centrada na 
persoa, poñendo o acento no acceso aos dereitos e, de maneira 
específica, tratando de promover a inclusión residencial de 
persoas que se atopan sen fogar. 

Desde Emaús Galicia cooperouse co deseño e implementación 
do primeiro Programa Municipal de Transición á Vida 
Autónoma da cidade de Vigo e posteriormente co impulso 
do Proxecto Inclúe, orientado a promover a investigación 
e o desenvolvemento dun modelo innovador de atención 
de calidade ás persoas en situación de exclusión social. Na 
actualidade, estamos a promover a creación de espazos que 
contribúan á superación de estigmas, ao coñecemento e apoio 
mutuo e, en especial, á creación de vínculos das persoas que 
acompañamos no día a día coa comunidade de referencia. 
E, mentres tanto, seguimos poñendo toda a nosa convicción 
e ilusión en lograr a posta en marcha dunha empresa de 
inserción dedicada á reutilización e a comercialización de 
utensilios voluminosos de orixe domiciliaria como fórmula 
para a creación de emprego solidario e sustentable.

Grazas a todas ás institucions e persoas que están facendo 
posible o noso traballo.

E grazas ao noso veciño e fotógrafo Víctor Lagone polo 
agasallo destes  marabillosos retratos que fixeron posible 
esta exposición.

Vicky - Ana H - Aurora - Mariví - Benito - Laura F - Alechu - Emilio - Josiño
Laura C - Carmen - Javi - Jaime - Elena - Manolo - Ana R - Laura R - Manuel 
Vanesa - Carlitos - Meritxell - Ana G - Pablo - Ángeles - Ana M - Pachi
Pablo M - María - Guillermo - Leandro - Isa - Rosiña - Asunción - Susana
Julia - Arturo - Juan - Laura F - Ignacio - Su Garrido - Rosa - Mariné - Antía 
Carmen - Elena - Belén - Nacho - Germán - Aaron - Sofía - Sam - Berto 
Benito - Ángel - Javier - María - Carmen - Rubén - David - Tina - Juan



FERNANDO
Recoñezo que ás veces sinto que estou pelexado co mundo e 
ata encher un formulario enfádame. É certo que hai que coller 
moitos números, esperar moitas colas, xestionar moitos 
papeis e sentes que terminas converténdote nun número 
máis. Ademais, a vida fíxome desconfiado e moi introvertido 
e faise duro cada vez que teño que contar novamente a miña 
historia. 

Este dicionario simboliza para min a maxia da palabra, da 
comunicación. Porque cando me topei con alguén en servizos 
sociais que me escoitou sen falar, que soubo interpretar os 
meus silencios e as miñas dificultades para pedir axuda, 
dei coa chave do cambio. E niso estou. Aceptando que 
necesito que me faciliten o camiño e que teño dereito a iso. 
Descubrindo que se estás en harmonía non che molesta a 
choiva e que se estás pelexado co mundo moléstache ata o 
sol. Porque mola que che digan que confían en ti, neses días 
que chove moito.

ANA 
Tina é a miña compañeira. As nosas orixes son moi lonxanas 
pero en Emaús atopámonos moi preto porque entre nós flúe o 
afecto e o coidado. O afecto é unha linguaxe universal e a nosa 
relación é unha proba diso. Ademais, é o ben máis prezable que 
temos as persoas. 

Eu son unha persoa que me relaciono moito a través do 
contacto e as apertas son unha ferramenta marabillosa para 
facelo. Ademais, din que xeran oxitocina ou “a hormona da 
felicidade”. Non quero dicir que cunha aperta xa sexamos 
felices, pero axúdanos moito ao noso benestar emocional.

Neste mundo cada vez máis tolo, disque adoitamos adicarlle 
un 80% á realización de tarefas e tan só un 20% a coidar 
das relacións. Para nós, Emaús é un recuncho fantástico para 
equilibrar a balanza a prol do afecto. 
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IGNACIO
Este cadro é unha das obras colectivas que fixemos no taller 
RECONSTRUCIÓN, no que coincidimos persoas acompañadas 
por Emaús e participantes de diversa procedencia: estudantes 
de belas artes, voluntarias, amigos. 

En Emaús sempre me dixeron que ese taller foi o primeiro 
“encontro improbable”, un encontro xestado dunha maneira 
bastante casual. Esa idea sorprendeume, encantoume poder 
colaborar e desenvolvela a través da arte. E, sobre todo, 
sorprendeume comprobar que non se percibían diferenzas no 
rendemento e a actitude entre as persoas que participaron 
desta experiencia... o que pesaba, por riba de todo, eran as 
ganas de facelo ben. Gústame ese cadro porque me lembra 
aquela experiencia tan enriquecedora de creación, reciclaxe, 
intercambio e aprendizaxe.

CARMEN 
Leopoldo, o meu canciño regálame vida. Está aí, sempre ao 
meu lado, facéndome compañía como se soubera cando máis 
o preciso. É un can tranquilo e relaxado que me senta ben. Él 
coidame e eu coido del, sobre todo agora que, por vello, está 
máis vulnerable. 

Leopoldo séntame ben. Con Leopoldo teño un sentimento 
parecido ao que percibo en Emaús xa que síntome arroupada, 
querida e coidada. Estou agradecida e gústame corresponder. 
Xa que polo de agora non podo traballar, estou descubrindo a 
miña capacidade de implicación e compromiso.  Porque non 
concibo o apoio que recibo sen aportar algo a cambio. Estou 
a ter o espazo para facelo e síntome recoñecida, lexitimada 
e valorada. Dixéronme que isto ten que ver coa activación 
inclusiva. Non acabo de comprender que significa iso. O que 
sei é que me sinto máis activa e útil. E iso, séntame moi ben!
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SONSOLES 
Levo xogando á petanca máis de 7 anos. É un deporte que axuda 
a concentrarse, a resolver situacións que se van xerando no xogo, 
a tomar decisións e a poñerse de acordo cos demais. Sempre 
coa complicidade e compañeirismo dos membros do equipo. A 
miña afección á petanca permitiume facer grandes amizades e 
compartir tempo coa miña parella. Xuntámonos as fins de semana, 
xogamos, competimos dunha maneira moi sa. É unha actividade 
que achega moito na miña vida e que, inesperadamente, está a 
axudarme a coñecer máis e mellor aos meus veciños.

A xente de Emaús estaba con ganas de aprender a xogar e 
leáronme para organizar o I Torneo de Petanca da Ronda. Foi 
unha mañá fantástica. Fixemos da praza o noso terreo de xogo, 
un xogo aberto, con equipos formados por persoas de aquí e de 
alá que se coñeceron sen máis límites que os marcados pola zona 
de tiro, que se puxeron de acordo facilmente en como sacar, ou 
sobre que boliche apuntar. Quedamos con ganas de máis.

JUAN MANUEL 
Con 19 anos aprendín a coser a máquina. Se naquel momento 
me tiveran dito que con 52 anos atoparía traballo grazas a 
esa formación, difícilmente o podería crer. Pero así é. 

Sempre fun unha persoa moi currante. Non me asusta o 
traballo, nin o esforzo físico, madrugar ou durmir pouco. Con 
todo, á miña idade e coa “mochila” tan cargada que levo ao 
lombo, xa me estaba parecendo misión imposible. Grazas 
ao compromiso das institucións e a que Emaús confiou en 
min, estou a traballar. Confecciono babeiros reutilizando 
lonas publicitarias que, doutra forma, acabarían tiradas 
por aí…como estaría eu se non fóra por este emprego e o 
apoio, agarimo e reforzo que recibo a diario. O emprego está 
a achegarme dignidade e autonomía, está a garantirme un 
teito e benestar emocional. Que me dure moito…porque o 
merezo!
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COMO CHEGAMOS ATA AQUÍ 
O incremento das desigualdades, o alto grao de precariedade 
e a perda de calidade de vida resultado da crise económica 
e financeira destes últimos anos, contribuíu a invisibilizar 
a realidade de homes e mulleres para as que vivir unha 
situación de exclusión social non é algo pasaxeiro nin 
transitorio. Á súa vez, a progresiva desintegración das redes 
de proximidade e de coidados e a gradual desaparición do 
sentimento de pertenza a unha comunidade de referencia que 
existe nas cidades, ten como consecuencia a desconexión 
afectiva e relacional, a soidade, e un sentimento crecente 
de desprotección social. Inevitablemente, todas elas son 
circunstancias que afectan dunha maneira máis drástica ás 
persoas cando estamos a pasar situacións de dificultade.

A análise derivada deste escenario e as aprendizaxes 
acumuladas a partir da experiencia práctica dunha longa 
traxectoria institucional envorcada na loita contra a 
exclusión social, situou a Emaús ante a necesidade dun 
cambio de modelo de atención. A necesidade de tender 
cara a un modelo de atención innovador baseado nos 
dereitos, capaz de poñer ás persoas no centro de todas as 
actuacións, definido en clave de calidade de vida, igualdade 
de oportunidades e orientado a fomentar a participación 
social na vida pública como estratexia para lograr a 
autodeterminación e o exercicio da cidadanía activa e plena. 
Convencidas de que a vulnerabilidade é un factor inherente 
ao ser humano e de que vivimos nunha sociedade de risco 
e de constantes cambios que nos fan aínda máis fráxiles, 
faise tamén evidente a necesidade social de fortalecer entre 
a cidadanía a capacidade do coidado colectivo e de apoio 
mutuo. 

É por todo iso que en Emaús levamos tempo traballando 
por interiorizar as lóxicas do traballo comunitario, 
dedicando esforzos á creación de vínculos coa veciñanza, 
con outras entidades sociais e axentes do barrio, da cidade, 
e con persoas comprometidas que mostran a capacidade 
ilimitada da cidadanía para lograr comunidades máis xustas 
e cohesionadas. Este camiño levounos ata o Proxecto 
PARTICIPA, unha viaxe iniciada a principios de 2019 
por Emaús Galicia co apoio da Obra Social “la Caixa” e 
a Xunta de Galicia que busca favorecer a construción 
participada dunha sociedade inclusiva e cohesionada en 
Vigo, fomentando experiencias de encontro e de xeración 
de vínculos entre diferentes persoas e axentes do municipio, 
poñendo especial atención nas necesidades diferenciadas 
de mulleres e homes que se atopan en situación de exclusión 
social.

Así, estamos a avanzar na creación de encontros 
improbables, espazos que posibilitan o encontro, a 
relación, a convivencia, o coñecemento mutuo e o posible 
establecemento de vínculos entre persoas con historias, 
orixes e situacións vitais diversas, que sería moi difícil que 
se coñecesen se non facemos algo por fomentalo.

Encontros como “CANTAMAÑÁS” no que teñen cabida todo 
tipo de voces, persoas e estilos e que é posible todos os 
xoves en Emaús grazas á colaboración da artista galega Su 
Garrido Pombo. “No do FÚTBOL” que é unha pachanga, como 
as de antes, aberta a quen lle apeteza pasar un bo intre no 
barrio e que se celebra todos os martes nas instalacións 
do colexio Salesianos de Vigo. E outros que celebramos 
ao longo deste ano na praza do barrio, como un torneo de 
petanca e un desfile de moda con roupa reutilizada.

Porque necesitamos avanzar na deconstrucción dos 
estereotipos e prexuízos asociados á exclusión social, 
no recoñecemento lexítimo das nosas diferenzas como 
factor enriquecedor da convivencia. Ademais, máis aló do 
exercicio dos nosos dereitos, temos a convicción de que o 
desenvolvemento de vínculos relacionais e afectivos son o 
combustible imprescindible para activar o motor do cambio, 
da xustiza e a cohesión social á que aspiramos. E porque os 
vínculos, os afectos, o respecto, o coidado mutuo e o sentido 
de pertenza son combustible imprescindible para contribuír 
á recreación da identidade persoal, á ideación de soños e á 
construción de proxectos de vida e felicidade.

As nosas “olladas inclusivas” falan de todo isto. Poñen de 
relevo os bens materiais e relacionais que son necesarios 
para ter unha boa vida, para ser felices, para alcanzar unha 
inclusión social plena e real. A través da xenerosidade, 
as miradas, as experiencias compartidas, os logros, as 
ilusións, desexos e aspiracións das nosas veciñas e veciños, 
da nosa xente colaboradora e das mulleres e homes que 
acompañamos a diario e que son un exemplo de superación 
constante. Todas elas son o orgullo e a razón de ser de 
Emaús Galicia. 

Estas”olladas inclusivas”  non serían posible sen a 
colaboración incansable da nosa veciña Laura Fontán, 
á que coñecemos nun dos nosos primeiros encontros 
improbables. Un día na praza da Ronda de Don Bosco 
de Vigo, o lugar de encontro máis concorrido do barrio, 
presentounos ao noso veciño fotógrafo Víctor Lagone 
que coa súa cámara e unha boa dose de esmero, talento, 
creatividade, paciencia, sensibilidade e moito compromiso, 
permítenos compartir as nosas “olladas inclusivas”.

Grazas a todas elas, porque nos fan máis grandes!



JANDRO 
Aquí estou eu coa miña cinta métrica. Encántame. Representa 
a miña paixón: os meus momentos de creación, de realización, 
de innovación, de deseño…en definitiva, os meus momentos 
de goce que considero esenciais para o desenvolvemento 
humano. Con esa cinta e unha boa dose de imaxinación e 
traballo en equipo, organizamos unha pasarela na Ronda -no 
barrio de Emaús- para celebrar a Semana da moda sostenible 
con outros colectivos. Foi un desfile de estilismos non 
convencionais creados con pezas doadas e recuperadas en 
Emaús, no que participaron veciñas, veciños, modelos e, por 
suposto, esa xente de Emaús que tanto me gusta. 

Aínda que non vivo no barrio, teño grandes amigas nel e 
frecuéntoo moito. Estou orgulloso da maxia e a festa que 
fomos capaces de crear ese día. Así que, en Emaús poden 
volver contar comigo e coa miña cinta métrica cando queiran. 
Poñamos de moda a inclusión!

REGINA 
A verdade é que non pensei que coñecería algo como Emaús. 
Sempre me gustou pelexar as miñas batallas soa, afeita a un 
mundo frío e mecanizado. O certo é que se me romperon os 
esquemas. Atopei unha humanidade que cría perdida no tempo. 
Por primeira vez na vida entendín o que é un equipo. Creo que 
a maior lección aprendida é que non é tan malo confiar no ser 
humano despois de todo. 

Descoñezo o que é contar cunha vivenda estable. Estamos 
centradas en que poida formar un fogar. O que non tiven nunca 
e que, a miúdo, sinto que non lograrei. Quizais en equipo 
consigámolo. Grazas!
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CARMELA E ANA
Coñecímonos en Cantamañás. Nos ensaios, os xoves pola tarde 
en Emaús, xuntámonos co resto e cada vez afinamos mellor. 

Pero onde estamos máis afinadas, sen dúbida, é no directo. 
Aí collémonos do brazo e xa non hai quen nos separe, non hai 
quen nos pare. Ese lazo apórtanos seguridade e proximidade e 
fai que cantemos máis forte e mellor. 

Pero o lazo non queda aí... Cada vez está máis presente noutros 
momentos da nosa vida! Coma cando imos tomar café ao saír 
dos ensaios ou ao remate dunha actuación. Mesmo tamén 
cando nos agasallamos polo Nadal e aniversarios. 

É certo que pode que a nosa voz aínda poida mellorar a súa 
afinación. Pero a nosa sintonía é inmellorable.

AARON 
A miña manta é o meu refuxio. A manta tápame para durmir 
cando fai frío, tamén a utilizo de almofada cando me fai falta; 
pódoa despregar coma se fose a alfombra de Aladín ou a 
utilizo para refuxiarme da noite se decido fabricar un tipi con 
ela. Tamén me serve de mantel para un picnic improvisado, 
cóbreme de roupaxe como poncho, vestido ou saia. O máis 
importante: xera un espazo que me facilita entrar en min 
mesmo cando ma poño sobre os ombreiros e medito…  

E con todo isto, léome a manta á cabeza e coa calor, seguridade, 
protección, privacidade e benestar que me achega, átoa a un 
pau e sigo camiñando. Como toda esa xente de Emaús coa 
que pasei tan bos intres compartindo as miñas experiencias e 
filosofía de vida.

SU 
De pequena aprendín a cantar coa miña avoa e coa xente ó 
meu redor, a xente da aldea. Non fai moito, a xente cantaba 
para facer máis levadeiro o traballo, cantaba nas celebracións 
para divertirse ou para aliviar as penas, cantáballe ós seus 
deuses, cantaba para durmir ós seus pequenos. Cando e por 
que deixamos de cantar? 

Para min cantar non é parte dun espectáculo, é parte da vida. 
Non é un acto individual, é comunitario. É un regalo que 
temos e que fai que a vida sexa máis fermosa. Por iso cada 
xoves síntome moi afortunada por poder cantar, escoitar e 
compartir cantos e contos coas compañeiras e compañeiros de 
Cantamañás en Emaús, porque eu creo que non hai boas nin 
malas voces, que tódalas voces teñen algo que cantarnos.

ORLANDO 
Este café que adoito tomar en Emaús está delicioso, e non só 
polo bo produto que é. O que mellor sabe de todo, sen dúbida, 
son as conversas que van xurdindo coas persoas que alí nos 
xuntamos arredor del: xente que acode buscando atención e 
apoio, as persoas que traballan alí, os voluntarios e voluntarias… 
Mesmo cos magníficos veciños e veciñas do barrio coas que 
compartimos fútbol, petanca, música, mercadiños de segunda 
man e o que faga falta! 

A convivencia, o bo trato, a cercanía e os vínculos séntanme 
xenial. Todos estes ingredientes é o que fan tan sabroso o café 
de Emaús. E non sabes canto quenta!





ROSIÑA 
Fai uns anos topeime con esta figuriña de orixe hindú á venda 
no mercadiño de segundas oportunidades do Emaús Praza. 
Quedei fascinada polo movemento e o equilibrio que acadaba 
a partir da súa construción só con papel maché e uns arames. 
Agora, a coitada, está manca e ten menos mobilidade. Pero 
segue estando comigo porque me lembra a importancia de 
que as pequenas cousas poden facerse con imaxinación, 
vontade e agarimo. Emaús, como a miña boneca, tamén acada 
o movemento e o equilibrio a partir destes tres elementos, os 
seus bens máis prezados.

ANGEL 
Eu quería sacarme a foto con Vane e deixar visible a miña ilusión, 
porque hai moitísimo tempo que non a tiña. Cheguei sen ganas 
a Emaús e, paseniño, ao meu ritmo, case sen decatarme e sen 
esforzo mudei a miña forma de ser. Agora son consciente de 
que baixei o meu escudo de protección, que o levaba a diario 
alí onde estivese ou onde fose. Decateime de que en Emaús 
non me servía de nada, que non o precisaba.  

Estes meses, entre roupa vella e mobles de madeira sentinme 
escoitado e valorado. Síntome mellor persoa e que estou 
recuperando os meus valores. Agora son consciente de que 
teño dereito a recibir unha atención de calidade, á miña 
privacidade e intimidade e a desenvolver o estilo de vida que 
desexe. Así que, como dixen o día da despedida do Proxecto 
Rol: “despedídevos… despedídevos…que eu de aquí xa non me 
vou! ”
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VICKI 
O lecer compartido, os momentos de diversión, de participación 
e de xogo da miña infancia desenterran o dominó dos meus 
recordos. Este xogo acompañaba os meus domingos de nena, 
de irmá, de filla… máis tarde, estando o meu pai enfermo, os 
domingos nos que gozaba co seu neto unha partida tras outra, 
non tiñan fin. Os domingos, os odiosos domingos nos que 
parece que se paraliza o mundo, faise un buraco, e éntrache a 
nostalxia e mesmo te sentes soa. 

Participar en Emaús para min é como xogar ao dominó. É 
participar de algo especial, case familiar. É fomentar os apoios 
necesarios, o coidado, o gozar de intres relaxados tomando un 
café con alguén tan especial como Emilio. O mellor do dominó 
é rirse contando os puntos de cada partida e así deixar de 
contar, aínda que sexa por un intre, os problemas. Problemas 
que temos todas, todos os días e que afloran especialmente os 
domingos, cando estamos soas. Por sorte, para as persoas que 
senten así, o luns xa abre Emaús.

EMILIO 
Levo catro anos vivindo só. Custoume moitísimo adaptarme. O 
sentimento de soidade era tan grande que decidín adoptar a 
Roque. Non me resultou fácil afacerme a vivir con el, era unha 
gran responsabilidade para min. Ambos necesitamos un longo 
período de adaptación. Agora xa non entendo a miña vida sen 
el. É fantástico, cariñoso, alegre, rebuldeiro. Quérolle moito. 
Roque axúdame, faime compañía. Faime feliz. 

Aínda así, a miña última mudanza ao barrio da Ronda de Don 
Bosco resultoume ao principio moi difícil. Seguía sentíndome 
moi só. Despois dun ano e medio todo cambiou. E débollo 
aos meus veciños. Son moi agradables comigo, axúdanme 
cando o necesito, coñécenme todos e saúdanme sempre, 
a min e ao meu can Roque. É unha veciñanza fantástica da 
que xa non me quero mover. Ademais, vivo á beira de Emaús 
e iso achégame tranquilidade porque están ao meu carón 
sempre que o necesito.
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