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Participa i dissenya
amb nosaltres el
model
, de municipi
on t agradaria viure
l’Agenda 21
Local comenca
una nova etapa
Incentivació dels
processos
participatius
Creació d’una
Oficina de Mobilitat
Implicació dels ciutadans
en la neteja de la nostra ciutat
Col.laboració amb Instituts
en Projectes de Medi Ambient
Foment de l’ús de la bicicleta

La necessitat de revisar l’estat
d’implantació i compliment del Pla
d’acció de l’Agenda 21 Local, que
va ser aprovat pel Ple de la
Corporació el 27 de març de l’any
2003, i de valorar el funcionament
del Fòrum d’Agenda 21 Local, va
portar a la Regidoria de Medi
Ambient, com a responsable d’aquest
programa, a plantejar la importància
d’obrir la participació ciutadana al
màxim de ciutadans dels diferents

sectors representatius de la nostra
societat i sobretot a trobar noves
fórmules dirigides a incentivar
aquesta participació com a eix
fonamental per aconseguir els
objectius d’un programa d’aquest
tipus.
Amb aquesta finalitat es va
convocar, el passat dia 17 de març
a Can Ventosa, un taller de treball
amb una nova dinàmica de treball en

grups. La sessió de treball amb el
Fòrum d’Agenda 21 s’estructurà en
dues parts:
- A la primera va tenir lloc una
xerrada sobre la mobilitat urbana,
vies ciclistes i promoció de la bicicleta.
- A la segona part es va realitzar
un taller participatiu per valorar i fer
propostes per al Fòrum Agenda 21.

El taller perseguia dos objectius:
Valorar el funcionament
del fòrum, tenint en
compte, qui ha participat
fins ara, quines han estat
les temàtiques tractades,
quines son les eines que
s’han emprat per a la
seua dinamització, com
s’han organitzat les
reunions del fòrum,...

Recollir propostes per al funcionament futur del
fòrum, atenent als següents aspectes: Com creieu
que hauria de ser aquest espai de trobada? Es
podrien incorporar accions formatives en el marc
del fòrum? Sobre quins temes? Àmbits? Aspectes?
Com haurien de ser les dinàmiques de treball?
El fòrum, grups de treball, buscar temes de
referència/eix central anual, com feríeu per
incorporar a nous participants? I quins temes creieu
que hauríem de tractar?

En el taller els assistents es varen
dividir en 4 grups de treball per tal
d’assolir els objectius assenyalats:
Valorar el funcionament del Fòrum
d’Agenda 21 i recollir propostes per
al seu funcionament futur, i va acabar
compartint la informació i el treball

realitzat en cadascun dels grups.
El dia 7 de juny es realitzà un altre
taller que va començar amb una petita
presentació d’un Video sobre l’estat
de compliment del Pla d’Acció on
s’han recollit NOVES PROPOSTES
D’ACTUACIÓ.

Pots trobar les conclusions
d’aquest informe penjades
a la web de l’Ajuntament:
www.eivissa.es

L’Ajuntament ha editat unes “Guies de Civisme” amb
petis gestos quotidians que ens ajudaran a mantenir
la nostra ciutat més neta.
La guia està dividida en diferents parts amb
consells sobre:

Paper i Cartó

Coses que podem fer al carrer:

Contenidor Blau
RECORDA
- No escopir o realitzar necessitats fisiològiques
- No deixar les deposicions d’animals domèstics al
carrer o a les jardineres
- No realitzar escampadissa de fulls de publicitat o altres
o enganxar anuncis a les parets
- No llençar llosques de cigarrets als carres i a les
clavegueres
- No deixar les bosses de fems fora o al costat del
contenidor

Envasos
Contenidor Groc

També hi ha consells de Coses que podem fer a casa
i a la feina:
RECORDA
- Evitar mesclar els residus que generam
- Generar menys residus
- Separar els residus i portar el paper i cartó, el vidre i
els envasos als contenidors de reciclatge

Vidre
Contenidor Verd

Dipositeu sempre la bossa
dins del contenidor o de la
bústia de recollida soterrada.
Horari per baixar els fems
de 20 a 23 hores

Aquests fulletons estan personalitzats per barris.

Aquest és un recull de les diferents portades.

Les papereres de la via pública
tenen una cabuda limitada. No
llencis a les papereres el que
pots llençar als contenidors de
recollida selectiva.

Sense la teva col·laboració no
podrem millorar el nostre servei.
Evitar de mesclar els residus que
generam.

Dins del Projecte Ritmo (Xarxa d’Illes Turístiques del Mediterrani
Occidental per a la promoció d’un model de mobilitat sostenible i
segura) finançat per la UE i del qual Eivissa es cap de fila, s’ha creat
una Oficina de Mobilitat Sostenible a l’Ajuntament d’Eivissa que ha
començat a funcionar en febrer d’aquest any 2006

Els objectius d’aquesta oficina són
col·laborar per a l’elaboració d’un Pla
de mobilitat al nostre municipi i
coordinar i desenvolupar les accions
proposades en aquest Pla. L’oficina
es troba a les dependències de
l’Ajuntament, a la Plaça d’Espanya i

està integrada per una arquitecta
municipal que realitza funcions de
direcció, i un enginyer que fa les
funcions de tècnic. Des d’aquesta
oficina es coordinaran i impulsaran
totes les accions relacionades amb
la mobilitat al nostre municipi.

Us informam també que els passats
dies 21 i 22 de maig l’Ajuntament
d’Eivissa va assistir a una trobada
amb els seus socis en aquest projecte
“RITMO” que va tenir lloc a
Hersonissos (Municipi de l’illa de
Creta).

L’IES Sta. Maria d’Eivissa coordina un Projecte
Comenius anomenat “Let’s discover each other”
en el qual participen, a més d’aquest centre, altres
instituts de Turquia, Irlanda, Xipe, Noruega i Islàndia.
Aquest projecte tindrà una duració
de tres anys i els temes que es
tracten estan relacionats amb el medi
ambient. El primer any s’ha treballat
l’entorn natural de les Illes (els
boscos, els ecosistemes del Parc
Natural de ses Salines i les praderies
de Posidònia), el proper curs es
treballaran la cultura i tradicions des

d’un punt de vista mediambiental
(molins de vent, sitges, forns de calç,
etc.).
A finals del mes d’abril es va
realitzar una trobada a Islàndia on
van assistir alumnes i professors
representant els països participants
i on els alumnes de l’IES Sta. Maria
d’Eivissa van exposar el seu treball.

L’Ajuntament va establir un acord
amb l’IES Sta. Maria segons el qual
els alumnes havien de portar a
terme una activitat relacionada amb
la cura de l’entorn natural,
concretament han netejat la zona
de Ses Feixes i l’Ajuntament ha
atorgat una aportació econòmica
per al viatge a Islàndia.

Amb aquesta mesura es pretén fomentar l’ús d’un medi de transport
respectuós amb el medi ambient.
L’Ajuntament ha entregat 76 bicis
a diversos hotels del municipi per a
que els seus clients cambien el cotxe
per la bicicleta, fomentant així l’ús
d’aquest vehícle dins de la ciutat.
La iniciativa, que s’extendrà al
Casal de Joves i a la futura Estació
d’Autobusos, té com a objectiú llevar

cotxes d’enmig per aconseguir el
tràfic sigui més fluid en tot el municipi.
El que és pretén es deixar
gratuïtament a disposició de la gent
bicicletes que facilitin la mobilitat per
Eivissa. Els hotels que fins ara s’han
sumat a aquesta iniciativa són: Hotel
Simbad, Ses Figueres, Ibiza Platja,

Rocamar, Victoria, es Molins, Argos
i Ocean Drive.
Aquests projecte es troba inclós
dins del Pla de mobilitat de
l’Ajuntament d’Eivissa. Les bicicletes
prestades lliuran l’adhesiu de la
campanya “més a bici a Eivissa”.

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