Per a fer compostatge hem de recollir
en un poal, tot separant-los de la resta
de fems, les restes de fruita i verdures,
clovelles d’ou i pòsits d’infusions, però
mai les restes de menjar cuinat, ni
d’animals morts, ni de diaris. Per altra
banda recollirem els materials llenyosos
que contenen carboni tal com: les
branques, fulles seques, serradís,
virutes i palla. El compost pot fer-se
també en un gran cub fixo on
introduirem, inclòs cada dia, diferents
materials. En aquest cas, el munt té
alhora diferents graus d’elaboració en
els seus diferents estrats.

Serà necessari fer trossos de les
branques en bocins més petits de 10
cm, per facilitar la seva degradació. Els
materials humits i llenyosos es
col·loquen estratificadament en capes
alternatives d’uns 10 cm, amb la idea
de facilitar la seva descomposició
aeròbia (amb la intervenció d’oxigen)
que és més ràpida alhora d’existir un
equilibri adequat entre nitrogen i
carboni. Convé remoure regularment
els estrats superiors i mitjans, amb una
barra esmicoladora i vigilar la seva
temperatura i humitat. És necessari
cobrir el compost per facilitar la seva

descomposició i per protegir-lo tant de
la dessecació com de quedar xop. En
els llocs oberts (de filferro o fusta) el
podem protegir de la pluja amb una
tapa, una planxa metàl·lica, una manta
o una estora vella, d’aquesta manera
es retindrà la humitat. Si posam una
protecció lateral a les voreres del munt
(que pot ser de canyes, cartó, plàstic
perforat, bruc o sacs de jute) dificultarem
el seu dessecament.
Al cap de 4 o 5 mesos podem
començar a extreure’n compost ja
elaborat dels estrats inferiors del cub,
aixecant-lo o a través d'una tapa.

El programa d’educació de la Regidoria neix amb la vocació de col·laborar
en la millora ambiental des d’una perspectiva ampla i com a un intent de
resoldre els problemes ambientals, o millor encara, prevenir-los, la qual cosa
implica la necessitat d’anar canviant les accions de forma que es modifiquin
els efectes de la nostra activitat i puguem dirigir-nos cap a la sostenibilitat.
Des de la Regidoria de Medi Ambient s’han ofertat als col·legis i Instituts per
aquest curs 2005-2006 diverses campanyes relacionades amb la gestió dels
residus, l’estalvi de recursos, la qualitat de l’aire, el coneixement de la flora i
fauna de la nostra illa i dels nostres valors culturals i naturals.

L’estratègia de la campanya de l’aigua és augmentar la
conscienciació i reduir el consum de litres per habitant i dia.
Aquest any 2006 la campanya s’ha dirigit
als col·legis i han participat també els
Instituts. L’objectiu d’aquesta campanya
és augmentar la consciència de la
necessitat de promoure l’estalvi del
consum d’aquest escàs recurs i conèixer

el cicle de l’aigua a la nostra illa per a la
qual cosa s’han visitat les estacions
depuradora i dessaladora on els
estudiants han rebut una explicació del
funcionament d’aquestes plantes.

Podeu consultar aquest
Butlletí i fer els vostres
suggeriments a la web de
l’Ajuntament d’Eivissa:
www.eivissa.es

Els estudiants realitzen, amb monitors
del GEN, un recorregut per la zona a fi
de conèixer els valors culturals i naturals
de la zona així com els usos i activitats
als quals estaven destinades les feixes
durant l’antiguitat. Aquesta activitat ha
estat organitzada amb la Fundació Sa
Nostra i es va a iniciar en gener
prolongant-se fins després de setmana
santa.

Els alumnes de l’escola taller
realitzaren també una visita a la zona
el passat dia 2 de febrer coincidint amb
el DIA MUNDIAL DE LES ZONES
HUMIDES.
Ses Feixes són una zona d’aiguamoll
que rodeja part de la badia d’Eivissa i
que ha suposat un tret característic del
paisatge del Pla de Vila. L’indret estava
originàriament dividit en tres parts, Ses

Feixes des Prat de Vila, ses Feixes des
Prat de ses Monges i es Prat,
actualment desaparegut, que unia les
dues anteriors. Constitueixen la segona
zona aquàtica més important de les
Pitiüses que ha estat declarada Bé
d’Interès Cultural (BIC), amb la tipologia
de Lloc d’Interès Etnològic, i inclosa en
el Decret de Zones Humides del Govern
Balear.

Ses Feixes són una zona d’aiguamoll que rodeja la badia d’Eivissa
i que ha suposat un tret característic del paisatge del Pla de Vila.

L’Ajuntament d’Eivissa aposta per una ciutat més neta
i compromesa amb el reciclatge
RECORDA:
A casa:
- Evita barrejar els residus que generis.
- Genera menys residus; utilitzant paper
reciclat, recuperant envasos reutilitzables,
evitant l’ús de bosses de plàstic, safates
de porexpan i embolcalls innecessaris.
- Porta el paper i cartró, el vidre i els
envasos als contenidors de reciclatge.
El paper i cartró ben plegat i sense bossa
dins del contenidor blau, el vidre dins
del contenidor verd i els envasos dins

Contenidor Gris
Residus no reutilitzables

del contenidor groc.
- Diposita els residus que no són
reutilitzables ni es poden reciclar (papers
i plàstics bruts, paper d’alumini, restes
d’escombrar, cendra i burilles de
cigarrets...) a la bossa convencional, ben
lligada, dins dels contenidors
d’escombraries del barri.
- Truca al 971 19 11 75 (CESPA) o al
971 191118 (Fundació Deixalles) per a
la retirada de mobles i trastos vells.

Contenidor Blau
Paper i cartró

Al carrer:
Separa les deixalles que generes i portales cadascuna al seu lloc:
- El paper i cartró ben plegat i sense bossa
dins del contenidor blau.
- El vidre (ampolles, pots de conserva...)
dins del contenidor verd.
- Els envasos (refrescos, aigua mineral,
suavizants i detergents, llaunes, brics....)
dins del contenidor groc.

Contenidor Groc
Plàstic, llaunes, tetra brik

Contenidor Verd
Envasos de vidre

Totes les persones podem col·laborar per a no embrutar
la ciutat i mantenir-la neta amb coses senzilles com:
- Dipositar les petites deixalles (papers, embolcalls o xiclets)
a les papereres.
- No escopir o realitzar necessitats fisiològiques al carrer.
- No deixar les deposicions d’animals domèstics al carrer
- Evitar l’escampadissa de fulls de publicitat o altres.
- Evitar deixar les bosses d’escombraries fora o al costat dels
contenidors.
- Baixar les escombraries de 20 a 23 hores del vespre.

El pla d’acció de l’Agenda 21 es va aprovar l’any 2003
i des de aleshores hem anat completant les accions
proposades.
Ara es el moment d’analitzar novament la situació
ambiental del municipi i elaborar un NOU PLA D’ACCIÓ
que ens permeti, ENTRE TOTS, dissenyar el model de
Municipi que volem, per a la qual cosa la teva participació
no TAN SOLS ÉS IMPORTANT SINÓ FONAMENTAL
PERQUÈ SENSE TU NO PODREM FER-HO.
Aquest FORUM d’Agenda 21 no serà únicament un
espai per a fer les teves propostes sinó un lloc on
podràs participar en accions formatives en diverses
matèries de tipus ambiental que esperam siguin del teu
interès.

Podeu visitar la web del Projecte Ritmo:
www.projectritmo.net/Esp/Presentacio.htm
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