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Com va ser el teu primer contacte amb el GOB?  
Quan vaig començar a venir de vacances a l’illa, ara fa 
molts anys, sentia parlar del GOB als meus coneguts i 
en llegia notícies a la premsa. Recordo que un estiu uns 
amics em van portar a la festa d’aniversari del GOB as 
Mercadal. La feina del GOB em despertava curiositat i ad-
miració, però mai no hauria imaginat que hi acabaria tre-
ballant. I això és el que va succeir. La primavera del 2009 
vaig presentar el meu currículum a una oferta de feina 
pel projecte de Custòdia Pesquera i vaig resultar selec-
cionada. 

Què tal l'experiència de treballar a l'entitat?
La meva valoració és totalment positiva. En l’aspecte labo-
ral, vaig conèixer un món molt interessant, el de la pesca i 
el de la custòdia del territori. Però, més important encara, 
vaig aprendre com treballa una entitat del tercer sector, 
de l’àmbit de la conservació, i en vaig extreure algunes 
conclusions interessants. Per exemple, vaig aprendre que, 
a diferència de treballar per objectius purament econò-
mics a favor d’un propietari, en aquesta feina treballava 
per uns objectius més amplis i difusos, per la natura i per 
la societat en general. Els resultats de la feina de consci-
enciació, conservació i protecció de la natura o el fet de 
canviar tendències socials no es veuen immediatament i 
pot ser una tasca frustrant que requereix d’una forta per-
severança i paciència. 

A més, vull destacar que he fet molts bons amics i ami-
gues entre els meus companys de feina!

I després vas passar a ser voluntària... t'ha enganxat 
el GOB?
La veritat és que sí, m’hi he enganxat! Penso que he viscut 
tan intensament la feina amb l’entitat que m’hi he acabat 
identificant i he adoptat els seus objectius. Ara m’agrada 
dedicar part del meu temps a ajudar voluntàriament. Els 
voluntaris són fonamentals per tirar endavant moltes de 
les iniciatives del GOB i crec que és important col·laborar, 
cadascú com pugui i vulgui.

Participes al grup de treball per dinamitzar la 
campanya de territori. Com veus la situació actual? 
Costarà mobilitzar la gent?

Entrevista

EL VOLUNtARiAt
BEGO PIQUé

Na Bego Piqué va néixer a la Pobla de Segur a Lleida, però les voltes de la 
vida la van dur, ja fa uns anys, cap a Menorca. Ha estat la responsable del 
projecte de custòdia pesquera del GOB i, actualment, és voluntària com a 
membre de la Junta Directiva i en diferents àrees de l'entitat. 

Em sembla preocupant. Crec que les modificacions del 
Pla Territorial plantejades pel Consell podrien destruir el 
paisatge i els valors naturals de Menorca i hipotecar-nos 
per molts anys, i em sembla greu que el govern propo-
si desprotegir espais mentre públicament declara tot el 
contrari. 
I responent a la segona pregunta, no, crec que no costarà 
mobilitzar la gent. A Menorca, tenim la sort que hi ha una 
forta consciència social sobre les agressions al territori. Es-
tic convençuda que si cal, i tot indica que sí que caldrà, 
ens mobilitzarem i farem sentir la nostra veu.

Com animaries la gent a apropar-se al GOB?
Els diria que participar a les activitats del GOB o fer-se 
voluntari és una manera molt gratificant d’aprendre coses 
sobre el nostre entorn i com viure respectant la natura. 
I no només això, també et sents útil, contribueixes a la 
conservació de l’illa i pots conèixer gent molt interessant.

Moltes gràcies Bego! ■


