“AMICS DE LA TERRA”
2017: El moviment PROU, per les seues innovadores accions per
defensa l’ús pùblic de les platges.
2016: l’associació “SOSH2O, per a la seua feina en defensa dels
aquifers. MENCIÓ ESPECIAL: L’associació de voluntaris.
2015: A Biocam, Camarógrafos por el CamBio, pel seu documental
‘Ibiza y Formentera 100% Renovable’.
2014: La Cooperativa Integral d’Eivissa, pel el seu gran projecte ecosocial de canvi i transformació.
2013: Ibiza Antipetrolífera, pel seu esforç, el seu compromís amb l'illa i
el medi ambient, per la seva obstinació, ganes, energia i gran treball en
la seva lluita contra les prospeccions petrolíferes.
2012: Sergio Oller pel seu projecte de pastura amb cabres contra els
incendis..
2011: Plataforma ciutadana RIP POSIDÒNIA FORMENTERA, per la seua
lluita en la preservació de la Posidonia oceanica de Formentera.
MENCIÓ ESPECIAL: Peter Brantschen per la exemplar gestió del
Agroturisme Can Martí.
2010: Associació per a la Recuperació i Foment de les Varietats
Autòctones d’Eivissa i Formentera (president Jordi Serra Cardona“Jordi Berri”) i l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica
d’Eivissa i Formentera (presidenta María Marí Colomar- “Maria
Musson”)
2009: Rosalina Marí per les seues iniciatives a favor de la recuperació
de les activitats agràries de l’illa
MENCIÓ ESPECIAL: Fundació Deixalles per la seua important funció
ambiental i social
2008: Les persones que han defensat el projecte alternatiu menys
impactant que el macro port que defensa l’Autoritat Portuària
2007: Els advocats i procuradors que han defensat les persones
denunciades o detingudes durant la lluita contra els autopistes
2006: La Associació Amics de ses Figueretes, per la seva lluita contra el
port esportiu DES VIVER.
2005: La plataforma "NO VOLEM AUTOPISTA”
2004: La plataforma "NO VOLEM AUTOPISTA" per la seua magnífica
feina en l’organització de les protestes contra les autopistes
innecessàries.
2003: L'Associació d’Apicultors de les Pitiüses, per la seua labor de
potenciació d’aquesta activitat tan necessària per al medi ambient i el
medi rural.
MENCIÓ ESPECIAL: El periodista Joan Lluís Ferrer en reconeixement a la
gran labor informativa realitzada en l'àrea d’urbanisme i la defensa del
medi ambient.
2002: El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN/GOB) per la seua
excepcional trajectòria de 20 anys de lluita per la conservació de l’illa,
sent justament enguany l’aniversari de la seua creació
2001: Els veterinaris Lorenzo Córdoba i Javier Serra per la seua
implicació en la recuperació de tortugues ferides.
2000: Manu San Félix, biòleg marí, per divulgar l’important paper de la
planta marina posidònia oceànica en la conservació de les platges i
l’ecosistema marí.
MENCIÓ ESPECIAL: Jordi Monterde, guarda forestal per la seua

“ENEMICS DE LA TERRA”
2017: El Govern Balear per no implementar mesures efectives per evitar
l’entrada de serps a l’illa, que suposa una gran amenaça per a les
sargantanes.
2016: Autoritat Portuaria de Balears per no controlar els fondejos dins
l’àmbit del port d’Eivissa.
2015: El Ministre d'Indústria del Govern d'Espanya, José Manuel Soria
López per la seua política en contra de les energíes renovables.
2014: Matthias Kühn, propietari d’illot de Tagomago, pel seu despreu cap
als valors medioambientals d’aquest illot protegit.
2013: El Ministre d'Indústria del Govern d'Espanya, José Manuel Soria
López pel seu nul interés a defensar els interessos públics i, per contra,
total entrega als interessos de les multinacionals petrolieres.
2012: El Conseller de Medi Ambient del Govern Balear, Gabriel Company
per la seva inadequada protecció de les praderies de posidònia, patrimoni
de la Humanitat.
2011: L’Ex-Conseller de Vivenda i Obres Públiques del Govern Balear,
Jaume Carbonero, per la seua inoperància davant les terres dipositades a
una finca privada il·legalment.

2010: El Partit Popular per la seva campanya en contra del Pla Territorial
Insular (PTE)

2009: Els promotors que varen violar la moratòria urbanística, causant
danys a la muntanya de cala Benirràs

2008: El PSOE de Eivissa per la seua defensa del projecte del macro-port
d’Eivissa
2007: ISCOMAR, propietari del buc “Don Pedro” que es va enfonsar
davant el port de Vila i prop del parc natural de ses Salines, per no assumir
la seva responsabilitat de reflotar el buc.
2006: Pere Palau, per donar–nos 4 anys “d’ecoinfern”
2005: La consellera d’Obres Públiques Stella Matutes i el seu pare Abel,
com a responsables de les obres de les macrocarreteres.
2004: La consellera d’Obres Públiques Stella Matutes, per promoure els
projectes d’autopistes i per a la seua actitud poca democràtica.
2003: Pere Palau, president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, pel
conjunt de mesures negatives per al medi ambient, adoptades en els seus
primers mesos de mandat en matèria urbanística: la reforma de la Llei
d’espais naturals (LEN), l’anul·lació del Parc Natural de Cala d’Hort i la
recuperació de sòls urbanitzables a la costa.

2002: El senador Enrique Fajarnés per la seua defensa de l’ampliació de
l’aeroport d'Eivissa, en contra la voluntat de la població, i el
desenvolupament sostenible ja, que permetrà l’entrada de 3 milions de
turistes addicionals durant els mesos de major saturació turística
2001: El PP i el Pacte Progressista de l'Ajuntament de Santa Eulària, per les
irregularitats urbanístiques que el PP ha propiciat i la oposició ha
consentit
2000: Vicent Guasch Tur (alcalde de Santa Eulària) per autoritzar la
urbanització des Pouet, sense que es compleixin els requisits ambientals

implicació excepcional a favor de la protecció dels espais naturals
1999: La plataforma cívica contra el camp de golf de Cala d’Hort
1998: Manolo Benticuaga per muntar un centre de recuperació d’aus
ferides
1997: El Projecte de promoció de productes ecològics 'Can Sort'
1996 El Camp d’Aprenentatge de sa Cala
1995: La Coordinadora en contra de l’ampliació del port d'Eivissa

1999: L’Autoritat Portuària per promoure activament el projecte del dic
des Botafoc
1998: L’alcalde de Sant Josep per la seua col·laboració amb els promotors
del projecte del camp de golf de Cala d’Hort
1997: GESA i el Govern Balear per promoure/permetre els projectes de
línies aèries d’alta tensió
1996: Gabriel Cañellas, el polític mallorquí, per obstaculitzar la protecció
de ses Salines
1995: El president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera Mari Calbet.
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