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Des del teu punt de vista, quins creus que són els 
principals problemes ambientals de Menorca?
El que és especial de Menorca és la seva bellesa,  el seus 
monuments prehistòrics, la tranquil·litat i la manera com 
la cuiden aquells que l'estimen i desitgen preservar-la per 
a futures generacions. El que és preocupant és la facilitat 
amb què tot això podria desaparèixer per causa de les 
actituds negligents, cobejoses,  de l'especulació. Tant pro-
jectes de construcció sense sentit en zones protegides, 
com la modernització de carreteres, cosa que no només 
és desproporcionada pel tamany de l'illa sinó també per 
les necessitats de la població, podrien fer malbé Menorca. 
L'argument que aquesta modernització generaria rique-
sa no té fonaments, tot al contrari. Els visitants o turis-
tes de qui depèn la illa  no voldran visitar Menorca quan 
el seu atractiu s'hagi perdut en nom de l'economia. Per 
altra banda, les generacions futures tampoc no es 
podrien beneficiar d'una zona de gran valor a nivell inter-
nacional com és una Reserva de Biosfera.

Com a resident britànica i menorquina d’adopció,  
quin paper creus que pot tenir la comunitat anglesa 
de Menorca en la problemàtica ambiental de l’illa?
Em sorprenc quan sento que no recolzen el GOB i pen-
so que és perquè no coneixen prou bé els objectius del 
grup. No se n'adonen que és precisament el GOB qui ha 
lluitat per conservar els trets únics i diferenciadors pels 
quals ells mateixos es van sentir atrets des d'un principi. 
El que fa falta és entrar més en contacte amb els residents 
britànics i fer-los entendre que és el GOB qui promou la 
sostenibilitat de l'illa, i qui fa arribar bons arguments als 
polítics perquè se n'adonin del risc de perjudicar l’illa i la 
seva població.

Estaria bé tenir més voluntaris que parlessin anglès per, 
potser, poder organitzar grups de debat i explicar la feina 
que fa el GOB, acompanyar-los d'excursió per explicar-los 
la fauna i flora de Menorca, parlar sobre la situació, els 
jardins, el reciclatge d'aigua, les plantes autòctones, parlar 
sobre les platges, el mar i la seva conservació.. i moltes 
altres coses. Podrien ser de gran ajuda als treballadors 
del GOB, que tenen una sobrecàrrega de feina. Arribar 
a persones obcecades en idees preconcebudes és sem-
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“Durant vora quaranta anys he anat viatjant a Menorca des d’Anglaterra 
per visitar els meus pares i passar vacances curtes aquí. No va ser fins que 
vaig venir per cuidar-los, abans de la seva mort, que em vaig adonar que 
Menorca s'havia de convertir en casa meva. Quina sort afrontar nous reptes 
un cop jubilada, aprendre un idioma nou, apreciar una altra cultura i ser tan 
ben rebuda pel GOB”.

pre molt complicat, però articles a revistes o pàgines web 
com Menorcalife, xerrades, esdeveniments com el del 
Cricket Club l'any passat... ajuden a obrir el ulls. Jo intento 
animar la gent perquè visitin el Molí i que les dificultats 
per comunicar-se no els espantin. Sempre hi ha algú que 
pot ajudar. Si cada membre del GOB aconseguís que un 
britànic es fes membre, tant el nombre de membres com 
l'interès augmentaria.

Com vas conèixer el GOB i què et va motivar a col-
laborar amb l’entitat?
Coneixia el GOB gràcies al meu pare, un dels primers 
socis. Ell va participar en la protesta que va paralitzar la 
construcció en cadena al voltant de l'illa durant els anys 
70. Tinc una placa a casa que commemora els seus es-
forços per aconseguir l’obertura del Camí de Cavalls a la 
comunitat i estic molt orgullosa del Premi Prats que li va 
atorgar el GOB. Tota la vida el meu pare, científic, em va 
fer prendre consciència dels problemes ambientals, així 
que quan en Carlos Coll em va demanar si volia fer-me 
voluntària li vaig dir que naturalment que sí. Ara escric 
sobre el GOB per a la revista anglesa Roqueta i d'aquí a 
poc oferiré una xerrada a un grup d'anglesos. No m'havia 
adonat fins quin punt em podia sentir identificada amb el 
GOB i n'estic molt agraïda al Carlos.

Quina recomanació faries a les persones més joves 
per animar-les a ser voluntàries del GOB?
Pens que ser voluntari del GOB, jove o d'avançada edat, 
enriqueix l'experiència de vida. Pens que un jove es pot 
beneficiar de l’ambient de convivència que es respira 
al GOB, de l'actitud democràtica amb què afronta els 
conflictes i, sobretot, d'aprofitar l'oportunitat d'aprendre 
sobre els problemes ambientals amb profunditat. Sé 
que hi ha hagut joves que han gaudit cuidant pollets del 
Centre de Recuperació per després alliberar-los.  Si es 
donessin més a conèixer els cursos organitzats pel GOB 
així com les activitats voluntàrie, es despertaria l'interès 
dels joves. Als joves que actualment es troben sense 
feina, ser voluntaris els proporcionaria un gran  i necessari 
sentiment de satisfacció personal.

Moltes gràcies Chita! ■


