
	

NOM:________________________ 

DATA: _______________________ 

CONEIX LA NOSTRA BIODIVERSITAT I PATRIMONI 
SES FEIXES 

 
 

SABIES QUE: Ses Feixes: En temps dels 
nostres regüelos, el pla de Vila conegut com 
Ses Feixes, era ple d'horts cultivats.  

Gràcies a la fertilitat d'aquestes terres i 
l'aigua de pluges que baixava de les 
muntanyes, els horts donaven de menjar amb 
productes frescs a tota la ciutat. Melons i 
xíndries, patates, moniatos, mongetes, 
tomates, cebes i un llarg etcètera.  

Amb el turisme es van abandonar els cultius i damunt una bona part de la zona de 
Ses Feixes es van construir cases, hotels, apartaments, carreteres i carrers i la 
central de GESA. Avui, només queden 2 indrets,  es Prat de Vila, i el Prat de Ses 
Monges. Els antics horts (feixes) estan plens de canyes i només es veuen alguns 
portals que han resistit el pas del temps.  

1. Quina era la finalitat tradicional de Ses Feixes? 
 
 
 
 

2. Penses que Ses Feixes eren un paisatge natural o modificat pels 
humans? 
 
 
VALORS DE SES FEIXES: Avui Ses Feixes té zones amb aigües dolces i 
semi-salobres que, juntament amb les antigues zones de cultiu, proporcionen 
una gran varietat d'ambients i refugi, fet que es tradueix en una gran 
diversitat de fauna i flora 
 

3. Marca al menys 2 tipus d’ambient que creus que es donen a Ses Feixes? 
-de muntanya  -forestal 
-de dunes   -d’aigües dolces  
-palustre   -Comunitat vegetal de saladars 



	

 
 

 
SABIES QUE: Ses Feixes és un àrea molt, 
molt interessant! Per la seua història, la 
seua construcció i la seua diversitat 
ambiental. Però degut a la influència de 
l'activitat humana, moltes de les aigües dels 
canals s’han salinitzat. 

 
 

4. Avui dia, a Ses Feixes la vegetació presentarà una variació molt 
determinada per... (marca totes les correctes): 

 
a) Els gradients de salinitat  c) El pendent 
 
b) Les activitats de pastura   d) Les activitats humanes 

 
 
SABIES QUE: entre els animals vertebrats que destaquen a Ses Feixes, es 
troben les ratapinyades, de les quals s'han observat 7 espècies a la zona... 
 

5. Saps quina dieta tenen les ratapinyades que trobam a Ses Feixes? 
 

a) Herbívora    c) Carnívora 
 
b) Insectívora    d) Totes les anteriors 

 
 
SI TENS BONA CONNEXIÓ D’INTERNET pots veure aquest vídeo que van 
fer a Amics de la Terra per imaginar un futur per Ses Feixes...: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fpLUWRKFI7U 
 

6. Com t’agradaria a tu veure Ses Feixes en un futur pròxim? 
 
 

MÉS INFORMACIÓ:  

https://amicsdelaterraeivissa.org/ca/archivos/2956	
 


