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ENTREVISTA A LUCÍA ECHEGOYEN  (PRESIDENTA DE CÀRITAS LLORET DE MAR)

“La crisi econòmica no s’ha acabat i el nombre 
d’usuaris de Càritas Lloret de Mar s’ha incrementat”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Càritas Lloret de Mar acaba de 
celebrar els 25 anys de vida amb 
més compromisos socials que mai. 
Actualment porta a terme 15 pro-
jectes d‘atenció a diferents col·lec-
tius amb necessitats bàsiques. Fa 
tres anys que Lucía Echegoyen 
és la presidenta de Càritas Lloret 
de Mar. Al 2003 va deixar l’alcal-
dia de Lloret de Mar i al 2007 es 
va acomiadar de la política...Bé, 
això que faig ara també és política, 
perquè política és treballar per a 
les persones”, puntualitza als seus 
73 anys i amb una llarga experi-
ència amb les relacions socials. En 
aquests moments Càritas compta 
a Lloret amb dues seus: una ubi-
cada en un edifici de la parròquia 
(pl. Església, 4, baixos), on hi ha  
el rober, els despatxos i les aules, i 
l’altra al número 63 del carrer Gi-
rona, on s’ha instal·lat el Centre de 
Distribució d’Aliments (CDA).

Com ha evolucionat Càritas 
Lloret de Mar en aquests 25 anys 
d’existència?
Quan va començar Càritas, fa 25 
anys, el pressupost no arribava 
als 4.500 euros i aquest any és de 
prop de 300.000 euros. Va néixer 
fonamentalment per donar ali-
ments i roba.

Com s’organitzava llavors?
De manera molt casolana. Sor 
Maria Gràcia feia entrepans i els 
entregava als necessitats. Cap a 
l’any 1996 va arribar una allau de 
russos i van veure que els entre-
pans no eren suficients, i va de-
manar suport d’aliments a la Creu 
Roja i als hotelers, que van entre-
gar productes de primera neces-
sitat. Més endavant, unes quan-
tes persones es van distribuir les 
funcions, però uns anys després 
van veure que havien de tenir 
una organització més completa. 
El primer pas important va ser 
signar un acord-conveni per al 
Centre de Distribució d’Aliments. 
A partir d’aquell moment, Càritas 
va anar agafant l’estructura actual: 
amb voluntaris i tècnics. 

Com funciona el Centre de Dis-
tribució d’Aliments?
Benestar Social valora qui neces-
sita l’ajuda i els dona punts per 
poder gastar. Cada 15 dies poden 
anar amb aquests punts al CDA a 
comprar com si fos un supermer-
cat: ous, llet, arròs, iogurts, entre 
d’altres... Poden adquirir una ali-
mentació bàsica, però això no ha 
de solucionar tots els problemes 
de la família. Quan es fan cam-
panyes de recapte podem entre-
gar aliments extra, com natilles o 
torró, per exemple. D’altra banda, 
tenim un conveni amb l’Ajunta-
ment a través del qual, a més, en-
treguen a les famílies en situació 
de precarietat alimentària un val 
per adquirir productes frescos al 
mercat municipal: carn, peix, i 
verdures. Aquest model que fem 
a Lloret és únic en aquesta zona. 

D’on provenen els aliments?
De l’Ajuntament, del Banc d’Ali-
ments, dels excedents alimentaris 
de les empreses i dels hotels. L’any 
2018 es van beneficiar del servei 
prop de 2.000 persones.

Us ajuden altres entitats o em-
preses?
Sí. Per exemple, la Confraria de 
Santa Cristina ens entrega fa anys 
l’euro que cada participant paga 
per fer la seva processó, enguany 

hem recollit prop de 800 euros. 
Per la seva banda, l’Associació de 
Comerciants de Lloret també en-
tregarà enguany la recaptació dels 
mocadors que es van adquirir per 
a la processó de Santa Cristina. 

Quants voluntaris teniu actual-
ment?
Més de vuitanta, amb edats molt 
distanciades: o molt joves o molt 
grans. La majoria de voluntaris 
tenen una mitjana de més de sei-
xanta anys, però hi ha un grup de 
joves de 3r d’ESO que realitza el 
projecte Apadrina un avi.

En què consisteix?
Durant tot l’any, cada divendres 
a la tarda, aquests joves van a un 
centre residencial i acompanyen 
un avi: tots dos s’expliquen la seva 
vida. Els avis estan molt contents 
perquè se senten acompanyats i 
els joves no perden les seves ar-
rels i aprenen molt de les perso-
nes grans.

Quin és el perfil dels usuaris de 
Càritas Lloret de Mar?
Hi ha de tot, sobretot moltes fa-
mílies monoparentals amb la 
mare; monoparentals de pare 
costa més que arribin a Càritas. 
Contràriament al que pensa la 
majoria, més del 50% dels usua-
ris són espanyols. Tenim un gran 

percentatge de gent que treballa 
però que amb els seus ingressos 
no arriba a final de mes: és la cara 
B de la població. La renda mitja-
na catalana és d’aproximadament 
16.000 euros, i a Lloret de Mar és 
de 10.400 euros: som els pobrets 
de la província! Tot i que hi ha ha-
gut moments en què Lloret havia 
sigut un poble potent. 

A què és degut aquest declivi?
Molta gent pensa que la crisi ja 
ha passat, però no és veritat. La 
crisi econòmica no s’ha acabat 
i el nombre d’usuaris de Càritas 
Lloret s’ha incrementat. Ara hi 
ha més gent que treballa, però en 
feines que duren molt poc temps; 
tenim hotels que només obren 
dos mesos l’any, i molts treballa-
dors no tenen dret a l’atur perquè 
són contractes curts.

Quines necessitats té actual-
ment Càritas?
A Lloret necessitem voluntaris, 
però també ingressos per poder 
pagar els tècnics que dirigeixin els 
diferents serveis que oferim: per 
l’acollida, per anar als instituts a 
cercar els voluntaris de l’apadri-
nament d’un avi i coordinar l’ac-
tivitat, per organitzar els aliments 
correctament i comprovar què 
falta, per l’orientació laboral, i pel 
servei d’intervenció educativa. 

Què ofereix el Servei d’Interven-
ció Educativa (SIE)?
És un servei molt important per-
què el tècnic va a l’institut i marca 
quin criteri hem de compartir per-
què ens derivin alumnes. Els que 
arriben aquí no venen del carrer, 
sinó derivats dels instituts. Al llarg 
de tot el curs es fa un seguiment i 
els preparem pels exàmens. A més 
de la vessant intel·lectual també es 
treballa l’aspecte educatiu de com 
s’ha d’estar en grup i com conviure 
amb els altres. 

Una gran feina!
Sí, fem feines allà on no arriben 
les institucions. Per això dema-
nem més col·laboració, sobretot 
de les empreses que puguin fer 
alguna aportació econòmica per 
poder ampliar les cobertures.

D’on provenen els ingressos eco-
nòmics que rebeu?
El 69,9% dels ingressos ens arri-
ben de fons públics i el 30,10% 
de fons privats.

Lucía, per què va començar a 
Càritas?
Perquè una persona em va agafar 
un dia pel carrer i em va convi-
dar a veure què feien... i t’hi en-
ganxes! Vaig començar al Ser-
vei d’Acollida, després al Servei 
d’Orientació Educativa i al Ser-
vei d’Orientació Laboral. 

Havia tingut algun contacte 
amb Càritas anteriorment?
No! No és una cosa que tingués 
sempre al cap. De fet, la meva 
mare era molt de missa i jo sem-
pre li deia que a mi no em veuria 
mai a Càritas... Si visqués la meva 
mare i em veiés que sóc la presi-
denta riuria fins a no poder més!

Què és el que més li aporta 
aquesta feina que desenvolupa 
dins l’entitat?
A Càritas veus les necessitats de 
molta gent i, llavors, et mires a tu 
mateix i et preguntes: de què em 
puc queixar? yy
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Lucía Echegoyen fa tres anys que és la presidenta de Càritas Lloret de Mar. Foto: Almudena Montaño


