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Pau, quina és la teva vinculació amb el GOB i com 
vas decidir de començar a col·laborar-hi més estre-
tament?
La relació amb el GOB em ve de fa molt temps. No recor-
do exactament però crec que era adolescent quan vaig 
decidir de fer-me’n soci. Tant a ca mon pare com a ca ma 
mare sempre vaig mamar una certa consciència ambien-
tal, i com que m’estim l’illa i sé que el GOB treballa per 
la seva conservació no em va costar gaire de prendre la 
decisió de fer-me soci. Però, a part de pagar la quota cada 
any i seguir les notícies, no havia col·laborat gaire més. 
Ara, en canvi, he tornat a Menorca i tinc molt de temps 
perquè, com molts altres joves, estic a l’atur. Tenia moltes 
ganes de fer alguna cosa a més de pagar i el voluntariat 
em va molt bé.

Havies fet abans de voluntari? Com valores l'experi-
ència?
Durant l’estiu de 2004 vaig fer un camp de voluntariat a 
la finca de La Trapa, propietat del GOB, a Mallorca. Va ser 
una experiència molt polida, erem un grup de jovenets 
que no ens coneixíem abans i a part de feina també fe-
iem jocs i altres activitats per perdre la vergonya i conèi-
xer-nos millor. També he col·laborat durant els últims anys 
amb l’Agrupació de Defensa Forestal de Girona, on feiem 
neteja i senyalització de camins forestals entre d’altres. 
Una feina també molt bonica vinculada amb la prevenció 
d’incendis forestals i protecció dels boscos amb un gran 
grup humà.

Quines feines fas i com les valores?
El ventall de feines que hi ha as Viver és molt ampli. Tant 
és així, que cada dia és diferent i no hi ha cap por d’avor-
rir-se. A part de plantar llavors, esqueixos i fer transplan-
taments, hi ha una gran feina de manteniment. A més, 
actualment s’estan fent molts canvis i és molt estimulant 
veure com poc a poc anam transformant l’espai. M’agra-
da perquè aprens moltes coses a nivell pràctic, conceptes 
sobre producció de plantes, jardineria, filtres verds, poda, 
etc. Seria molt llarg enumerar una per una totes les tas-
ques que es fan dins i fora des Viver! Per altra banda, en 

Entrevista

EL VOLUNTARIAT
PAU ALBINYANA

En Pau Albinyana és un al·lot de 28 anys fill d'Alaior, llicenciat en Ciències 
Ambientals per la Universitat de Girona. A Girona va viure nou anys, dels 
quals els últims quatre va treballar en una consultoria territorial. Fa encara 
no mig any que ha tornat a Menorca i que ha començat a fer de voluntari 
al GOB, tant en les jornades de custòdia agrària com al viver de plantes 
autòctones.

les jornades de custòdia agrària se solen fer activitats que 
es puguin començar i acabar en un matí, com ara netejar 
un pou o coses així. Està bé perquè coneixes indrets nous 
de s’illa i a més hi ha molt bon ambient.

Com valores la teva aportació al GOB i què diries a la 
gent que s'està pensant de fer de voluntari?
A la gent que s’està pensant de fer-se voluntari els diria 
que no s’ho pensin més, que s’ho passaran bé, aprendran 
coses noves i coneixeran bona gent. Crec que fer de vo-
luntari és molt positiu tant a nivell personal com a nivell 
social. El fet de fer feina sense doblers pel mig facilita dis-
frutar la feina, pel gust de fer-la i els resultats que dóna, i 
a més col·laborar amb el GOB dóna encara més sentit a 
aquesta feina perquè treballes pel futur de Menorca apor-
tant el teu granet d’arena. Òbviament no tothom disposa 
del mateix temps per ajudar, però per poc temps que si-
gui val molt la pena. ■


