PREMIATS – “AMICS DE LA TERRA”
2021: Dean Gallagher, voluntari en la campanya SARGANTANES O SERPS per la seua feina de gestionar les serps capturades dels voluntaris
2020: SALVEM SA BADIA: per la defensa de sa badia de Sant Antoni, la qualitat de l’aigua, protecció de la posidònia i usos pro la comunitat
2019: SES 3 PAGESES EMPRENYADES, per la seua creativitat i efectivitat del teatre i vídeos pro medi ambient. MENCIÓ ESPECIAL: Associació
de voluntaris per la seua dedicació i ajuda
2018: L’ALIANÇA D’AIGUA d’Eivissa i Formentera per al seu esforç per millorar la situació dels recursos hídrics de les Pitiüses.
2017: El moviment PROU, per les seues innovadores accions per defensa l’ús públic de les platges.
2016: l’associació “SOSH2O, per a la seua feina en defensa dels aqüífers.
2015: A BIOCAM, CAMARÓGRAFOS POR EL CAMBIO, pel seu documental ‘Ibiza y Formentera 100% Renovable’.
2014: La COOPERATIVA INTEGRAL D’EIVISSA, pel seu gran projecte eco-social 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 contra los autopistes 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 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
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