Entrevista

EL VOLUNTARIAT
MAGDA SEOANE
Na Magda Seoane, nascuda a Maó, fa molts anys
que és sòcia del GOB i que col·labora amb
l’associació. Na Magda sempre ha estat una persona
inquieta i li agrada molt sortir al camp. Forma part de
la Comissió de Botànica i també és membre de la
Junta Directiva.

Magda, explica’ns quina és la teva vinculació amb
l’entitat. Des de quan hi col·labores?
Som sòcia i formo part de la Junta i també del grup de
botànica. A més, vaig a les reunions d’Agenda 21 de
l’Ajuntament de Sant Lluís, com a representant del
GOB.
La botànica sempre t’ha agradat molt. En quins
projectes has participat?
He aportat qualque granet en alguns dels projectes
que s’han desenvolupat dins el grup de botànica com,
per exemple, els inventaris. La veritat és que poder
participar en aquestes coses per jo ha estat com una
loteria. Quan vaig fer un petit curset amb en Guiem
Orfila per descobrir les plantes de Menorca, vaig sentir
la necessitat de conèixer les més simples herbes i
males herbes que creixien pels racons i els descampats
de Menorca! Aprofito per agrair al grup tot el que he
pogut seguir!!
A la revista S’Auba vaig fer articles durant tretze anys
parlant de plantes en general, tant si es troben o no a
Menorca, enfocats a les propietats curatives i usos tradicionals. Una petita col·laboració.
Com valores la teva participació com a voluntària?
Per jo és satisfactòria, perquè faig el que puc. De vegades he tingut més temps i he pogut col·laborar més, i
darrerament no n’he tingut gaire.
A més de les plantes, dins el GOB, en quines altres
coses t’agrada participar i col·laborar?
En compartir idees, per exemple. Formar part de la
Junta per jo és important, perquè hi ha pluges d’idees,
amb les quals jo agaf informació, a part dels temes que
s’exposen. Expresses els teus punts de vista i, de cara
a l’exterior, pots parlar amb més criteri. Hi ha gent molt
diversa i això ajuda molt. També m’agrada molt anar a
les excursions i sortir amb el tenderol per la festa del
llibre!
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Com que tot sempre es pot millorar, què ens recomanes per millorar la participació del voluntariat
dins l’entitat?
La veritat és que aquest tema es duu molt bé. No s’ha
de descansar d’intentar innovar per no caure en la rutina i tenir clar que se li ha de donar un sentit lúdic,
aprendre coses i conèixer gent, ja que això és molt
valid per a la gent jove i gran. I tenir la satisfacció que
formam part d’un projecte important i esteim ajudant
ho és molt.
Finalment, com animaries la gent perquè col·labori
amb el GOB?
El medi ambient és un respecte a nosaltres mateixos i
un puntal dins la societat. És qüestió de salut! Com he
dit abans coneixes gent, aprens i jo també ho veig com
un tribut que està bé que paguem, ja que per viure
hem de consumir en menys o mes grau, o sigui que
destruïm una mica. El planeta es mereix aquesta contribució. Ens ha donat les condicions necessàries perquè hi puguem viure. ■

