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Entrevista

EL VOLuNTARIAT

trobes que els menorquins coneixem prou la nostra 
illa? Creus que les excursions del gob ajuden a sensi-
bilitzar la població envers la seva conservació?
	 •	No.	 En	 aquests	darrers	 anys,	 sí	 que	 s’ha	notat	 una	
major presència de gent a l’hora de recórrer alguns trams 
de l’illa, però encara queden molts menorquins que la 
desconeixen. 
	 •	Sense	cap	dubte,	els	temes	que	s’aborden,	el	donar	
a conèixer els racons, camins, barrancs, tot plegat es 
converteix en una experiència de coneixement; qui coneix 
l’illa no la destrueix, açò està clar. 

i per últim, si haguessis d'anomenar el teu racó predi-
lecte de l'illa, amb quin et quedaries?hi ha algun racó 
de l'illa que encara no hagis trepitjat?quedaries? hi ha 
algun racó de l'illa que encara no hagis trepitjat?
	 •	Hi	ha	molts	racons	predilectes,	l’illa	n’és	plena,	però	
em quedaria amb favàritx.
	 •	Ara	mateix	no	record	cap	racó	que	no	hagi	visitat,	tot	
serà que un dia en descobreixi un de nou.

Moltes gràcies Paco per la teva ajuda, et continuarem 
seguint els passos! ■

Pregunta obligada Paco; com t'ho has fet per saber 
tantes coses sobre la història i la cultura popular de 
l'illa?
Quan tenia catorze anys, em vam regalar un llibre sobre 
la història de Menorca. D’aleshores ençà, he anat estu-
diant tot allò que fa referència a l’illa, sobretot de caire 
històric i popular, el que m’ha portat a escriure alguns 
llibres i molts articles en diaris i revistes. 

Com és que vas decidir començar a col·laborar amb el 
gob Menorca? des de quan hi tens relació i quines 
coses t'ha aportat?
	 •	La	meva	col·laboració	amb	el	GOB	no	ha	estat	mai	
una decisió, més tost una inclinació dins una entitat que 
lluita per la defensa del territori i tot allò que s’hi 
aproximi.
	 •	La	relació	amb	el	grup	ecologista	 jo	diria	que	 ja	ve	
des de sempre.
	 •	M’ha	aportat	molts	coneixements	sobre	l’illa,	sobre-
tot pel que fa referència a la defensa del territori i la 
natura. Així mateix, un bon grup de bons companys amb 
els quals m’hi identific, possiblement per les formes 
properes de pensar.

PACO CARRERAS
En Paco Carreras és col·laborador del GOB Menorca des de fa alguns anys. Està dins 
de la Comissió “A peu”, la qual s'encarrega de buscar itineraris atractius per fer les 
excursions del programa “A peu per Menorca” , que realitza el GOB cada primer cap 
de setmana de mes. Els que estigueu familiaritzats amb les nostres excursions de ben 
segur que el coneixereu, és un pou de saviesa popular i històrica, i no hi ha excursió 
en què no ens deleixi amb alguna de les seves explicacions sobre Menorca.
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