
 
 

Fanny Tur Riera 
 

Nascuda a Sant Miquel de Balansat (Eivissa) i llicenciada en Filosofia i Lletres, 
secció Geografia i Història, per la Universitat de Còrdova. 
 
Accedí per oposició a la plaça de tècnica arxivera-bibliotecària de l’Ajuntament 
d’Eivissa l’any 1987, organitzà el fons de l’Arxiu Històric d’Eivissa i l’Hemeroteca 
Municipal, que fou inaugurat el juny de 1989. L’any anterior, havia posat en marxa 
la primera Biblioteca Municipal de la ciutat, sent inaugurada el novembre de 1988. 
És des d’aleshores Directora de l’Arxiu Històric, Arxiu d’Imatge i So, Hemeroteca i 
Biblioteca Municipal, exceptuant una excedència de quasi 6 anys en que es dedicà 
a la política. Des de maig de 2007 és cap de servei de Documentació, càrrec del 
que va passar en comissió de serveis al de directora de Serveis Culturals de 
l’Ajuntament d’Eivissa. Coordinadora de l’Any Portmany (2006) i de l’Any Rei 
Jaume I a Eivissa (2008). 
 
Professora de l’Escola Universitària de Turisme d’Eivissa i Formentera des del curs 
1987/84 fins al primer trimestre del curs 1994/95. 
 
Fou durant 7 anys membre de la Comissió Executiva de l’Institut d’Estudis 
Eivissencs (1993-2000) així com una de les fundadores de la Plataforma per la 
Llengua a Eivissa. Cofundadora i vicepresidenta fins al 1999 de l’Arxiu de Cultura 
Popular. Fou també durant 9 anys membre de la Junta Directiva del grup 
ecologista GEN-GOB Eivissa (1990-1999) del qual fou secretària i portaveu a partir 
de 1995, així com membre i una de les portaveus de la Plataforma Antiautopistes 
d’Eivissa. 
 
Ha col·laborat en diferents publicacions periòdiques: Serra d’Or, Lluc, El Pitiüs i la 
revista Eivissa. Directora de diferents col·leccions: s’Espardell, editada per 
Mediterrània-Eivissa; i Monografies de la memòria. És codirectora de les 
col·leccions Mirador i Monuments i edificis singulars. Coordinadora i coautora de 
l’obra Corsaris, dins la col·lecció Mirador i autora d’El Mercat de fruites i verdures i 
El Monument als corsaris, dins Monuments i edificis singulars, entre d’altres obres. 
 
Ha col·laborat en altres publicacions, com ara Dones a les Illes i Dones i èpoques: 
aproximació històrica al món de la dona a les Illes Balears, editats tots dos pel 
Govern de les Illes Balears.  
 
Consellera de Cultura, Patrimoni i Joventut de 1999 a 2003, assumí també la 
Conselleria de Medi Ambient l’any 2000. Durant aquella legislatura exercí de 



Presidenta de la Comissió de Patrimoni i del Patronat de la Enciclopèdia així com 
del Patronat de l’Escola de Turisme. En aquell temps es va crear l’Arxiu d’Imatge i 
So del Consell, la Xarxa de Biblioteques d’Eivissa i Formentera i la Xarxa de parcs i 
jardins. Es va impulsar la compra i restauració del molí d'en Simó a Sant Antoni de 
Portmany, per convertir-lo en espai cultural, la rehabilitació de bona part de les 
esglésies rurals de l’illa així com altres elements del patrimoni rural i etnològic de 
les Pitiüses, la rehabilitació de la Casa de la Ciutat, un dels edificis principals del 
conjunt Castell-Almudaina d’Eivissa avui en mans de Paradores per conventir-lo en 
un establiment turístic, etc. Dimití el desembre de 2004 per discrepàncies amb 
l’aprovació del Pla General del municipi d’Eivissa. 
 
L’any 2007 fou una de les creadores d’Eivissa pel Canvi (ExC), formació de la qual 
exercí de portaveu durant el primer any. 
 
Col·laboradora des del primer volum de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, fou 
membre de l’equip de correcció fins a 1999. Actualment és vicepresidenta de 
l’associació Dones Progressistes d’Eivissa i Formentera. 
 
Ha estat comissària i autora del catàleg de diferents exposicions, algunes de les 
quals son: 
 
Premsa antiga (1987) 
Mostra de pintura local (1988) 
L’Eivissa antiga en fotos (1989) 
August Vallmitjana i Eivissa (1991) 
Llibres antics, facsímils i primeres edicions (1992) 
Cartografia Pitiüsa (1992) 
Postals antigues d’Eivissa (1996) 
Joan Costa Ferrer “Picarol” (1992 i 1996) 
Vara de Rey i l’Eivissa de 1898 (1998) 
Postals antigues (2005) 
Narcís Puget, fotògraf (2006) 
Portmany i l’Eivissa del seu temps I i II (2006) 
En memòria de Portmany (2006) 
Corsaris (comissariat compartit amb Anna Colomar) (2006) 
Sa Penya, ahir i avui (2007) 
El mite d’Eivissa i els escriptors (2008) dins el marc de la I Trobada Internacional 
de literatura Un mar de lletres. 
Jaume I, 800 anys (amb fotografies de Guillem Ferrer) (2008) 


