Eivissa, cap de fila en el projecte de xarxa d’illes turístiques del
Mediterrani occidental per la promoció d’un model de mobilitat
sostenible i segura (Projecte RITMO) finançat per la UE.

El mes de setembre de 2004,
l’Ajuntament d’Eivissa va elaborar el
projecte RITMO (Xarxa d’Illes Turístiques
del Mediterrani occidental per la
promoció d’un model de mobilitat
sostenible i segura) per concórrer a la
tercera convocatòria del programa
Interreg IIIB-Medocc promoguda pel
Ministeri d’Infraestructures i Transport
d’Itàlia, per finançar projectes mitjançant
els fons FEDER de la UE.
El projecte RITMO està integrat per
l’Ajuntament d’Eivissa (cap de fila del

projecte), la Regió Autònoma de
Sardenya (soci italià), la Regió de l’Egeu
Sud (soci grec), i l’Ajuntament
d’Hersonissos a l’illa de Creta (soci grec)
i fou presentat en el marc de l’eix
d’actuació 3.2 (Promoció de modes de
transport més respectuosos amb el medi
ambient).
El projecte RITMO encapçalat per
l’Ajuntament d’Eivissa ha estat un
dels 26 projectes finalment
seleccionats per la UE per ser finançat
durant el període 2005-2007. D’aquests

26 projectes, tan sols 4 tenen un cap de
fila espanyol. D’ençà la coneixença
d’aquesta bona notícia per a la ciutat i
l’illa d’Eivissa, des de la Regidoria de
Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa,
promotora del projecte, s’han iniciat els
treballs per programar el
desenvolupament del projecte RITMO
al llarg dels propers dos anys.
En aquest sentit la primera de les
accions ha estat la celebració, els dies
12 i 13 de juliol a Vila, d’una reunió de
treball entre tots els socis del projecte.

La Regidoria de Medi Ambient ha realitzat
per primera vegada i amb col·laboració
amb GESA-ENDESA, una campanya
educativa sobre contaminació atmosfèrica
per als alumnes d’instituts del municipi
d’Eivissa, en la qual s’han visitat l’estació
mesuradora situada a Can Misses i també
s’han fet visites a la central de Gesa.
Aquestes visites han estat dirigides per
un tècnic especialitzat que ha explicat
als estudiants quin tipus de contaminants

es mesuren en aquesta estació i com es
realitza el control per determinar els nivells
de contaminació que suporta l’aire.
Les estacions mesuradores estan
dotades dels necessaris analitzadors que
mesuren la contaminació en una sèrie
de zones del municipi i remeten les dades
a una estació en la qual es processen i
emmagatzemen.
Les dades sobre qualitat de l’aire es
penjaran a la web de la corporació.

Podeu consultar aquest
Butlletí i fer els vostres
suggeriments a la web de
l’Ajuntament d’Eivissa

L’Ajuntament d’Eivissa ha creat a la zona de la platja de ses
Figueretes el primer punt d’accessibilitat total a l’illa.

A fi de afavorir l’accés i el gaudiment de
la platja a les persones amb discapacitats,
l’Ajuntament d’Eivissa ha creat a la zona
de la platja de ses Figueretes el primer
punt d’accessibilitat total a l’illa, per a la
qual cosa s’ha construït una passarel·la
de fusta que permet arribar fins a l’aigua
on les persones amb minusvalies podran

gaudir dels beneficis de l’aigua de la mar
gràcies a una cadira amfíbia i l’ajuda d’un
monitor.
Amb aquesta actuació l’Ajuntament
comença una línia de treball que permetrà
dotar totes les platges del municipi d’un
servei que faciliti el gaudiment de les
persones discapacitades.

Dins de la campanya iniciada per
l’Ajuntament per incrementar la
consciència dels propietaris i
responsables d’animals a l’hora de
mantenir la ciutat neta i impedir la
deposició d’excrements en àrees de

trànsit de vianants o rodat, parcs i
jardins i qualsevol altre on
expressament sigui prohibit, i en un
intent d’incidir i afavorir aquesta, la
Regidoria de Medi Ambient ha adquirit
més dispensadors de bosses que

pròximament s’instal·laran als punts
més conflictius del municipi (passeig
de ses Pitiüses, etc...) seguint el model
ja instal·lat però amb incorporació d’una
paperera per facilitar les eines de dipòsit
dels excrements.

l’Ajuntament ha adquirit més dispensadors de
bosses que pròximament s’instal·laran als punts
més conflictius del municipi.

S’ha creat una zona d’ombra i plantació de plantes
entapissants amb poca necessitat d’aigua, davant del col·legi
Sa Blanca Dona.
A fi de dotar d’un espai d’esbarjo i
descans per als estudiants, s’ha creat
una zona d’ombra i plantació de plantes
entapissants amb poca necessitat
d’aigua, davant del col·legi Sa Blanca
Dona.
En aquest projecte s’han intentat
incorporar elements paisatgístics a fi
d’integrar aquesta actuació dins d’un
projecte més ampli de millora del
municipi i s’ha incorporat un sistema
subterrani de reg per a aprofitament
màxim dels recursos hídrics.
Aprofitant la plantació de diferents
espècies s’ha portat a terme una activitat
educativa amb l’objectiu d’implicar els
estudiants en la creació i manteniment
dels espais verds municipals i educarlos en el respecte a la naturalesa.

Eivissa disposa d’una
ordenança que obliga a
incorporar sistemes de
captació d’energia solar
tèrmica per a la producció
d’aigua calenta i l’escalfament
de piscines als edificis i
construccions situats al nostre
terme municipal.
Però què es això de la captació solar
tèrmica?
· No és res més que captar la calor que
el sol ens envia amb la col.locació d’uns
equips especials.
Aquesta calor la podem aprofitar per
escalfar l’aigua que utilitzam per dutxarnos, per rentar els plats o la roba. La
podem utilitzar a casa, a l’escola o a la
feina.
L’energía tèrmica pot suposar un bon
estalvi en la calefacció dels nostres
edificis. El sol també ens permet escalfar
l’aigua de les piscines i pot significar un
gran estalvi per a les indústries que
treballen amb fluids calents.

Recorda:
• L’horari de baixada de fems:
de 20 a 23 hores.
• Està prohibit baixar mobles i
deixailles domèstiques al carrer
sense avisar prèviament els serveis
municipals al telèfon 971 191 175
i dipositau-los divendres a la nit.
• La Fundació Deixalles se’n fa
càrrec també de la recolllida
d’estris, mobles i electrodomèstics.
Crida al telèfon 971 191 118.

EDITA

Ajuntament d’Eivissa
Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
Tel. 971 39 75 00
www.eivissa.es

