COMUNICAT DE PREMSA
ASSUMPTE: Ses Feixes i la incompetència
Amics de la Terra vol expressar la ràbia i indignació sobre la noticia apareguda en els
mitjans sobre la pèrdua de 4 milions d’euros per projectes a Eivissa, un dels quals
destinava 2 milions per a la recuperació de ses Feixes!
No és de rebut aquesta noticia que mostra i la competència i manca d’interès en
temes ambiental. No deixa de ser increïble que projectes tant emblemàtics per tots
nosaltres es deixin caure d’una manera tant poc elegant i transparent. Com ha set que
s’han deixat passar els terminis?, no s’haurien de demanar responsabilitats tècniques,
polítiques? No pot ser, i consideram intolerable, que quan hi ha sous i possibilitats per
executar projectes de caire ambiental es perdi una oportunitat que pot ser mai més hi
tornarà a ser i presentar-se. S’hagués actuat de la mateixa manera si els projectes
haguessin tingut relació amb un passeig marítim, en l’ampliació d’una carretera o
similar? Tenim seriosos dubtes que ens entristeixen.
El calendari d’inacció absoluta intercalada amb accions positives i resolutives va
començar fa més de 20 anys. Els fets parlen i poden deixar en evidència a les persones
que han fet més feina positiva, o accions encaminades en protegir, millorar i estimar la
nostra terra, el seu paisatge i el seu patrimoni natural, cultural, històric.... aquí uns
exemples que donen algunes idees pels actuals responsables de les institucions
implicades:
2000: Fanny Tur, consellera de medi ambient del Consell d’Eivissa va encarregar la
redacció d’un pla parcial de ses Feixes
2002: Es presenta el Pla Parcial que consisteix de 11 volums. L’ajuntament de Vila no
va aprovar el pla
2004: L’ajuntament de Vila amb Lourdes Costa d’alcaldessa va aprovar inicialment el
seu Pla General, deixant una franja des Prat de ses Monges con urbà
2006: Ses Feixes són declarades BIC (Be d’interès Cultural)
2009: Albert Prats, conseller de medi ambient del Consell d’Eivissa, va organitzar una
neteja total des Prat de ses Monges, drenatge de canals i retirada de enderrocs i
vehicles abandonats a més de la reparació dels portals.
2010: Albert Prats i Marga Torres (Consellera de Cultura del Consell) va aconseguir 2
milions de l’estat per el projecte de recuperació de ses Feixes

Amics de la Terra és un grup local d’Amigos de la Tierra España i forma part d’Amigos de la Tierra Internacional [FOE], una
federació d’organitzacions actives en tot el món per protegir el medi ambient i crear societats solidàries i sostenibles.

2011: Albert Prats, conseller de medi ambient, va presentar el projecte de recuperació
del sistema hidràulic des Prat de ses Monges
2019: Els ajuntaments de Santa Eulària i de Vila van aprovar el Pla especial de ses
Feixes
2020: El Consell anuncia que ha perdut els 2 milions d’euros per al projecte presentat
al 2010.
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