Entrevista

EL VOLUNTARIAT
AMPARO AINSA
En el marc del projecte de custòdia del territori aplicat en
l’àmbit agrari “Sembrant Custòdia”, apareixen les jornades
de voluntariat agrari, una de les aportacions que el GOB fa
a les finques que han adquirit un compromís ambiental en
signar l’Acord de pràctiques agràries sostenibles. Amparo
Ainsa és una de les voluntàries que, d’una manera molt
fidel, participa a les jornades de voluntariat agrari.
Treballadora de l’Ajuntament de Maó, n’Amparo cedeix el
seu temps, forces i entusiasme, alguns diumenges al matí,
per realitzar diverses tasques a les finques en custòdia.
Com i quan vas començar a ser voluntària del GOB?
Per què vas escollir el voluntariat agrari?
Vaig començar el setembre del 2008 a anar a les excursions dels diumenges i allà vaig sentir rallar del voluntariat
agrari i en va fer il·lusió. I això que vaig dir que no sabia
gaire cosa del camp, però que ganes de fer feina en tenia
moltes ... N’hi havia prou.
Les finques on feim aquestes tasques de voluntariat
han adquirit un compromís ambiental amb la seva
gestió signant un acord de custòdia. Com valores
aquesta gestió agrària respectuosa amb el medi
ambient?
Molt positiva.
S’han realitzat diferents jornades de voluntariat amb
feines molt diverses, desbrossar, collir olives, arranjar una era, netejar boscarrons... Explica’ns alguna
que t’hagi agradat especialment.
La primera vegada que van anar a collir olives, tenia curiositat per veure els arbres, per saber com hauríem de fer
la feina, pentinar les branques amb els rastrells, sentir les

N’Amparo, amb moltes energies.
olives dalt el cap quan estava acotada i veure tot es procés de fer l’oli .... una passada.
A vegades fa un poc de vessa aixecar-se un diumenge matí per anar a fer feines al camp... Què us anima
al grup de voluntaris a venir de manera incondicional a totes les jornades?
El fet de passar un diumenge ben diferent dels altres,
trobar-te amb gent molt diversa, fer una feina que no
s’assembla de res a la que fas durant tota la setmana,
aprendre coses noves i passar-ho bé.
Alguna cosa més per afegir...
Animar la gent que tengui aquestes inquietuds perquè
s’hi apunti.

N’Amparo, molt atenta a les explicacions d’en Biel Barceló
sobre com s’elabora l’oli.
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Moltes gràcies, Amparo. ■

