
Com vas anar a parar al GOB?
Al tornar a Menorca després de viure uns anys a 
Anglaterra, vaig decidir de fer alguna cosa útil per a la 
comunitat i cercava per fer de voluntari. Primer vaig 
anar al parc natural des Grau i allà em van adreçar al 
GOB, on primer vaig començar fent de voluntari amb el 
grup de custòdia agrària un cop al mes, més o manco, i 
en una d’aquestes jornades vam anar as Viver i allà vaig 
començar a fer de voluntari de dimarts a divendres.

Per què fer de voluntari?
M’agrada el camp i estar entretingut i, estar a casa sen-
se fer res, no m’hi ser estar. El fet d’haver ja participat 
abans com a voluntari a Anglaterra em va fer decidir del 
tot que volia continuar-ho essent.

Ens pots explicar una mica l’experiència de fer 
de voluntari a Anglaterra?
Un dia, per casualitat, en un mercat de diumenge hi 
havia un estand de la National Trust, que estava cer-
cant voluntaris i em vaig parar a demanar informació. 

CLIMENT OLIVER

“En Climent Oliver, nascut a 
Maó, és una persona amb 
una llarga experiència de 
voluntari. Després d'haver 
viscut a Anglaterra, ara ajuda 
al medi ambient i a la socie-
tat dedicant part del seu 
temps al GOB”.

D’allà en va sortir un acord per anar-los a ajudar un 
cop per setmana, en un embarcador al costat d’un 
riu fent feines de manteniment. Realment la cosa em 
va agradar molt, ja que era una forma molt útil de 
conèixer de primera mà un mica més el país i la seva 
gent. Com que la cosa m’agradava, vaig mirar de fer 
qualque cosa més dins aquesta entitat tant important 
al Regne Unit. Vaig saber que no gaire lluny d’on vivia 
hi havia uns boscos que estaven gestionats per ells 
i vaig demanar de col·laborar-hi més freqüentment. 
En aquest parc hi anava tres cops per setmana, de 8 
del matí a 4 del capvespre. En aquests boscos sí que 
vaig disfrutar de veritat, per a mi era una cosa molt 
nova i la gent que m’hi vaig trobar em van acollir com 
a un més a la colla. La feina era molt variada, des de 
neteja, manteniment de les instal·lacions, desbros-
sar, fer anar la moto-serra per tallar arbres, cuidar 
els ponis que pasturaven per la finca, fer bancs de 
fusta, arreglar i fer nous rètols de senyalització, i fins i 
tot organitzar i controlar jornades de voluntariat que 
s’organitzaven de tant en tant. Una vegada vam ser 
més de 100 voluntaris marcant noves rutes per fer a 
peu pel bosc... realment va ser una molt bona expe-
riència que va durar sis anys. 

I per acabar, què diries a la gent a favor del vo-
luntariat?
Doncs que és una de les millors experiències que 
es poden viure, ja que estàs fent un servei per a la 
comunitat i et sents útil i agraït per això.
Per altra banda, de normal hi ha molt bona gent al 
darrere d’aquestes iniciatives amb qui acabes fent 
amistat i tot. I què millor que ocupar el temps lliure 
passant una bona estona, aprenent i en un lloc tant 
bonic com Menorca! 


