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Jaume, com vas conèixer el Centre de Recuperació? 
Com vas decidir fer-te voluntari?  
Realment, el GOB el conexia des de petit, però el Cen-
tre de Recuperació no el vaig conèixer fins fa un parell 
d´anys, a través de uns papers que vaig veure penjats pel 
Camí de Maó, en els quals vaig llegir que el Centre de 
Recuperació feia una jornada de portes obertes, i vaig de-
cidir anar-hi perquè m´encanten els animals i la seva pro-
tecció. El dia de portes obertes, van mencionar que els vo-
luntaris tenen un gran paper en el Centre de Recuperació, 
as viver… i jo vaig pensar que seria una gran oportunitat 
per poder apendre moltes coses sobre animals, plantes, 
veure els problemes en primera persona de les espècies 
al·lòctones sobre als animals autòctons… i vaig decidir 
formar part del GOB.     

Quines són les coses que t'agrada més de fer? Com 
compagines els teus estudis amb el voluntariat al 
Centre?
El que més m´agrada de ser voluntari és poder tenir el 
plaer d’estar en contacte amb la natura i poder cuidar ani-
mals que des de petit observava des de lluny. En general 
m´agrada tot: donar el menjar, ajudar a construir gàbies 
noves, fer terraris, manipular animals, alliberar-los, conèi-
xer noves persones, assistir a reunions, en general, el que 
faci falta. A més, que cada dia aprenc una cosa nova i, a 
la vegada, m´agrada perquè és de profit per quan sigui 
major. També haig de compaginar els meus estudis amb 
el voluntariat del Centre alternant el temps entre les dues 
coses, ja que en general vaig al Centre tres dies a la set-
mana, però tenc temps de sobra per dedicar-lo als meus 
estudis i aprovar amb bona nota i per dedicar-me a altres 
activitats.

Ja saps què vols ser de gran?
El GOB m´ha ajudat en part a decidir-me, perquè des de 
petit m´agradaven molt els animals, però no sabia com 
seria tractar-los en realitat; però veig que cada dia que 
passa m´agrada més, és a dir, m´agradaria estudiar biolo-
gia, però també s’ha de dir que m´agrada estudiar les lleis 
que governen la natura: la física, en concret, m´agradaria 
estudiar física teòrica. Sé que serà molt complicat, ja que 
l´economia no acompanya i és molt complicat estudiar 
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una carrera, però si hom té confiança en un mateix, crec 
que pot arribar lluny.

Què en penses de la feina que fa el Centre de Recu-
peració de Fauna Silvestre? 
Que és molt important, ja que sense l´ajuda del GOB la 
fauna menorquina correria un gran perill. Molta gent no 
és capaç d´adonarse´n del perill que corren alguns ani-
mals i sense l´esforç que fa el GOB perdríem molts ani-
mals actualment en perill d´extinció. Jo crec que fan molt 
bona feina, que és molt necessària i per aixó intent ajudar 
en el que puc.

I els teus companys d'escola, què n'opinen de tot 
això?
Els meus companys s´alegren per jo i a la vegada també 
els agraden molt els animals, però no s´atreveixen a ve-
nir, perquè son un poc veçuts i no volen treballar gaire, a 
part que també tenen altres activitads extraescolars. La 
seva opinió respecte del GOB és bona, ja que ells veuen 
perfecte que hi hagi gent interessada a conservar la biodi-
versitat de Menorca.

De ben segur que en Jaume ajudarà molts animals 
a tornar al seu medi natural. Moltes gràcies, Jaume, 
per la teva col·laboració! ■


