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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER 

INSTAR A L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU A MILLORAR EL 

CONTROL DE SERPS A PARCS INFANTILS, CENTRES DE JARDINERIA I 

AUMENTAR COL·LABORACIÓ CONSELL D’EIVISSA 

 

Exposició de motius 

 

L'any 2003 es va detectar la primera serp de ferradura a Port des Torrent. Durant 
els anys següents, en el triangle entre Sant Llorenç, Santa Gertrudis i Santa 
Eulària, van aparèixer nombrosos casos que es van anar estenent sobretot pel 
nord de l'illa. Ara segueixen la seva "colonització" cap al sud, arribant ja de forma 
massiva a es Puig d'en Valls i Jesús. Els avistaments d'aquests ofidis són cada 
cop més freqüents, tant a les trampes col·locades per ciutadans i ciutadanes 
anònims, com als voltants de camins a on vesins i vesines caminen habitualment. 
Fins i tot als voltants de parcs infantils. 

 
La colonització cap al sud del nostre municipi i de l'illa d'aquesta plaga d'ofidis 
pareix que no s'atura. Aquestes serps continuen arribant a Eivissa i Santa Eulària 
des de diferents punts d'Andalusia principalment, amagades a ses oliveres 
d'importació durant la seva hibernació, quan aquestes espècies s'amaguen del 
fred. 

 
Totes les Institucions estan intentant aturar aquesta expansió, però pareix que 
els esforços no són suficients. A més, zones situades a prop de parcs infantils 
comencen a tenir una alarmant presència de serps la qual cosa preocupa a les 
famílies que porten els seus petits a jugar a aquests centres d'oci infantil públics. 
Si bé és veritat que de moment no s'han detectat espècies verinoses, si mostren 
reaccions agressives que podrien ser especialment perilloses pels petits. 

 
A més, actualment hi ha un moviment ciutadà que cerca protegir la sargantana 
eivissenca de l'extinció que alguns informes preveuen per a l'any 2030 si no es 
prenen les mesures adequades per aturar l'expansió de les serps. 

 
Davant l'alarmant creixement de serps als voltants dels parcs infantils, l'arribada 
durant els mesos d'hivern d'arbres, principalment oliveres, a on s'amaguen els 
ofidis i la progressiva desaparició de sargantanes, aquest grup municipal 
considera que l'Ajuntament de Santa Eulària, així com la resta d'institucions, ha 
d'actuar de forma decidida per lluitar contra les serps. 

 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'ajuntament de Santa Eulària des 
Riu, formula la següent PROPOSTA D'ACORD per a la seva aprovació pel Ple 
de la Corporació: 
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1.- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, acorda posar en marxa, de forma 
immediata, una xarxa de trampes per a serps als votants dels parcs infantils del 
municipi i el seu interior per tractar d'aturar l'entrada d'aquests ofidis i donar 
seguretat als petits i les seves famílies. 

 
2.- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, acorda posar-se en contacte amb els 
centres de jardineria i vivers del municipi, en especial dels que operen amb 
aquest ajuntament, per tractar d'evitar que introdueixin arbres com les oliveres 
durant els mesos d'hibernació de les espècies de serps que solen entrar per 
aquesta via al nostre municipi i a la nostra illa. 

 
3.- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda instar al Consell d'Eivissa a 
augmentar el pressupost de la lluita contra les serps amb una línia de 
subvencions per col·laborar amb el finançament de les activitats organitzades 
pels ajuntaments. 

 
 

Santa Eulària des Riu, 6 de juny de 2021 

 
Vicent Torres Ferrer 

Portaveu grup PSOE 
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