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C

armen Castillo va néixer a
Granada el 28 d’agost de
1941. El sentiment solidari l’hereta de la seva mare, ja que de
petita ajudava en les tasques
solidàries que es desenvolupaven a casa seva: acollien gent
oferint-li allotjament, li donaven
dinar... En aquells anys eren
molts els desfavorits que havien
estat ajudats per la família Castillo Pérez.
L’any 1973 va arribar a Tarragona i va començar a treballar
com a cuinera a l’escola San
Rafael, en la qual sempre intentava que els nens i les nenes
fossin el més feliços possible.
De fet, els caps de setmana
s’enduia cap a casa seva alguns d’aquells infants perquè
estiguessin junt amb els seus
quatre fills; i així els oferia la
possibilitat de sentir-se en família, ja que li preocupava que
aquestes criatures creixessin en
un entorn poc familiar.
L’any 1977 va obrir l’establiment Casa Carmen, un humil
hostal, el qual va començar
essent un negoci que va anar
creixent. Sempre va tenir l’objectiu que tothom se sentís com
a casa seva, però amb lloc per
als més desfavorits.
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A mesura que van passar els
anys, el seu cor solidari va voler
involucrar-se al màxim: acollia
per iniciativa pròpia els indigents que trobava per la ciutat
i els oferia menjar, un llit i, fins
i tot, roba.
Actualment, col·labora activament amb la Fundació Bonanit,
tot i que sempre està disposada
a donar un cop de mà a qui li ho
demani –i a qui no li ho demani,
si s’escau, també.
Lluitant contra les desigualtats
socials; sempre treballant per a
les persones amb situacions precàries de la ciutat; obrint les portes de casa seva per donar un
plat de menjar, un llit on poder
dormir i refugiar-se de les fredes
i humides nits, els que gaudeixen del seu afecte se l’estimen
molt i li agraeixen eternament la
seva tasca social.

