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Aina, per què vas decidir col·laborar amb el GOB?
Sempre m'ha agradat la feina que fa el GOB i la influència 
que ha tingut en moments decisius de l”illa (reordena-
ment urbanístic, aigua, custòdia agrària, etc.). Les tasques 
d'informació, difusió i denúncia que realitza contribueixen 
al fet que la ciutadania sigui més conscient i responsable 
amb el seu entorn.

Què n'opina una sociòloga com tu del voluntariat?
Entenc el voluntariat com un acte de participació ciutada-
na important. És una manera  d'estar actiu dins de la nos-
tra societat. Tots i totes hem de ser protagonistes de viure 
com creiem que és més just. El voluntariat contribueix als 
canvis i alternatives que volem per a la nostra comunitat. 
Aporta un gran valor a la nostra qualitat de vida.

Com ha influenciat el voluntariat la teva vida? Tu has 
tingut la sort de viatjar i col·laborar amb altres asso-
ciacions de defensa de la naturalesa...
En el passat he tingut la sort de participar com a volun-
tària a Amèrica Llatina. He estat en comunitats rurals i in-
dígenes. Em van ensenyar molt. Per elles, l’organització i 
participació dins de la comunitat és una qüestió de su-
pervivència. En la majoria de casos no tenen cap mena 
de suport institucional i disposen d’uns recursos molt li-
mitats. Llavors, l’organització i la implicació de tothom per 
treballar en les seves necessitats i millorar les condicions 
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EL VOLUNTARIAT
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N'Aina Tejero Orfila ha començat a col·laborar enguany amb el GOB amb 
molta empenta. Participa en el grup de treball de Voluntariat aportant idees, 
esforç i bon rotllo per tal que el voluntariat sigui una àrea decisiva a l'entitat. 
Ella és sociòloga i té molta experiència en el món de la participació ciuta-
dana. Va ser l'encarregada de desenvolupar el pla per a les associacions de 
Menorca i ha estat assessorant les entitats sense ànim de lucre a AELIB du-
rant dos anys. Enguany també s'ha estrenat com a nou membre de la junta 
directiva del GOB.

de vida són un compromís diari. Els resultats són increï-
bles. El que més em va sorprendre va ser adonar-me que 
tenim molts més coneixements dels que ens pensem 
i, per tant, possibilitats de definir nosaltres mateixos la 
societat. Aquí i en un context de crisi tan profund ens ho 
hem de creure, podem ser més responsables i actius per 
provocar els canvis que volem. El que està clar és que no 
podem viure posant la naturalesa al nostre servei sense 
límits. No hi ha benestar ni futur possible.

Què fas dins el Grup de Treball de Voluntariat?
Fem feina conjunta perquè el voluntariat es trobi a gust 
col·laborant amb el GOB. Ens agradaria comptar amb les 
seves idees i el seu esforç per seguir amb les activitats. La 
millora i l’adaptació a noves situacions és possible des de 
l’intercanvi i el diàleg amb totes les persones voluntàries. 

Què els diries als joves de la teva edat per tal que col-
laboressin amb una entitat com el GOB?
Crec que cadascú ha de trobar l'àmbit de participació que 
més li agradi i amb el que se senti identificat. Però està en 
les nostres mans construir un futur més just i sostenible.
Ens hem de comprometre i valorar l'illa on vivim. L'orga-
nització amb entitats com el GOB és una forma de te-
nir-ne cura, conèixer-la i fer-la una mica més nostra.

Moltes gràcies Aina! ■


