


Aquestes neteges consisteixen en,
prèvia retirada dels vehicles, procedir a
realitzar tot tipus de serveis amb les
brigades de neteja: escombrat manual,
escombrat mecànic, aigualeig mixt,
nete ja  d ’emborna ls ,  nete ja  de
senyalitzacions verticals, eliminació
d’herbes als escocells i neteja dels
mateixos, eliminació de taques, etc. Amb
aquesta actuació es pretén realitzar una
neteja profunda de tot el municipi a fi

d’aconseguir una millora general en
l’estat de netedat, però evidentment el
manteniment serà la clau d’aquesta
mesura, per a la qual cosa la
col·laboració ciutadana és fonamental,
sense aquesta col·laboració no es podrà
aconseguir l’objectiu de gaudir d’un
municipi net i acurat.

La implicació ciutadana en la neteja
de la ciutat es presenta una vegada més
com a un eix fonamental.

Hi ha consells de coses que podem fer per evitar embrutar la ciutat.

RECORDA

No escopir o realitzar necessitats fisiològiques al carrer

No deixar les deposicions d’animals domèstics al carrer o a les jardineres

No escampar fulls de publicitat o altres, ni enganxar anuncis a les parets.

No deixar les bosses de fems fora o al costat del contenidor

No llençar llosques de cigarrets als carrers i a les clavegueres (recorda que no són cendrers)

No baixar els fems fora de l’horari estipulat, de 20 a 23 hores del vespre, dipositant sempre la bossa
fora del contenidor o de la bústia de recollida soterrada.

Abandonar el trastos i els mobles vells al costat del contenidor o al mig del carrer sense previ avís.
Recorda, truca abans al 900713878 (atenció al ciutadà) o al 971191175 (CESPA) i diposita’ls els
divendres a la nit. També pots cridar al 971191118 (Fundació Deixalles) i passaran a recollir-los
gratuïtament al teu domicili per tal de reparar-los i donar-los ús novament.

Dipositar les restes de poda i jardineria a la via pública. Recorda, diposita’ls (sempre que siguin
quantitats petites) als contenidors degudament trossejats i dins de bosses.

La Regidoria de Medi Ambient ha començat a
realitzar neteges profundes per tots els barris del
municipi. Aquesta iniciativa va començar al barri
de Sa Capelleta en l’última setmana de gener i
s’estendrà per tot el municipi.





El taller d’hort i compostatge  es va
iniciar el primer dia amb el marcatge
d’un hort de 3 m de llarg per 1,50
d’amplada  del terreny una vegada
eixarmat. Al dia següent es va procedir
a posar l’adob, instal·lació de reg i
sembra i  plantació. Un grup de
voluntaris vigilaran l’evolució d’aquest
hort.

En aquesta trobada es va posar en

marxa un compostatge i es va lliurar
molta bibliografia relacionada amb el
tema. La idea és que el curs es
desenvolupi al llarg de dos jornades,
una dedicada a la instal·lació, i l’altra
al seguiment del volteig del compost,
ambdues realitzades en gener, i
després tres sessions més per al
seguiment de l’hort.

Tot això anirà lligat a un taller de

reproducció de plantes la qual cosa
determinarà un cicle complert, des de
l’elaboració d’adob orgànic, planters i
hort.

El curs ha tingut una gran acollida.
És el primer d’aquestes característiques
a Eivissa i va estar organitzat per
Rosalina Marí Ribas, membre de
l’Associació de productors d’agricultura
ecològica d’Eivissa i Formentera.

El passat mes de novembre (dia 14) va tenir lloc la celebració
del primer curs d’hort ecològic dirigit a professors de tota
l’illa i que va comptar també amb la participació de tota la
gent interessada fins a un total de 24 alumnes.



L’Ajuntament continua realitzant
enjardinaments al municipi utilitzant
la tècnica de la Xerojardineria,
aquesta vegada a la zona de la
clínica Vilàs.

La Xerojardineria és una
adaptació a la llengua catalana del
terme “Xeriscape” que s’ha utilitzat
en Estats Units des de 1981 per
designar un tipus de jardineria que
optimitza el consum d’aigua.

Aquesta necessitat de conservar
l’aigua tenia el seu origen pràctic
en la important sequera soferta en
el sud-est dels Estats Units a finals
dels anys 70, la qual cosa va dur
a l’administració, a les companyies
subministradores d’aigua i als
usuaris de l’aigua a  intentar trobar
solucions al problema.

A Eivissa i a Espanya en general,
patim periòdicament les limitacions
d’aigua pròpies de l’estacionalitat
de les pluges en el cl ima
mediterrani i com a conseqüència
de la sobreexplotació dels aqüífers.

La Regidoria de Medi Ambient va portar a terme una actuació d’intervenció als escocells
per a la millora i embelliment de la ciutat consistent en col·locar un material sintètic que
permet el creixement dels arbres i la filtració d’aigua, i que a més evita l’aparició d’herbes
i els possibles accidents, de la mateixa manera que facilita la neteja dels carrers. La prova
pilot va iniciar-se a la zona de la via Romana i s’estendrà a altres zones de la ciutat.

L’oferta educativa de la Regidoria de
Medi Ambient per aquest curs és ampla
i entre altres activitats destacam el Taller
sobre sistemes de reproducció de plantes:
Les plantes es reprodueixen per llavors
i esqueixos. Els tallers es duen a terme
en grups on tots realitzen els dos tipus
de treballs.

Així els estudiants poden observar la
completa evolució d’un vegetal i els seus
cicles. Aquesta campanya està adreçada
als alumnes del tercer cicle de primària
i té una durada aproximada de 2 hores.



RECORDAU que la Xarxa Ritmo és
una xarxa de ciutats, regions i agents
polítics i privats que neix del resultat de
les reflexions realitzades durant dos anys
de treball a través del projecte RITMO.

El projecte, cofinançat per la iniciativa
europea Interreg IIIB de la UE i impulsat
per l’Ajuntament d’Eivissa, ha comptat
amb la participació de la Regió Autònoma
de la Cerdanya, la Regió de l’Egeo Sud
i la ciutat d’Hersonissos a l’illa de Creta.
Aquest pretén que l’aplicació de
determinades polítiques de planificació i

gestió de la mobilitat als destins turístics
permetin assentar les bases per a
promoure un model de mobilitat sostenible
i segur.

La II Conferència Internacional de la
Xarxa RITMO, organi tzada per
l’Ajuntament d’Eivissa, a través de la
Regidoria de Medi Ambient, volia donar
pas a una nova etapa de treball que
s’inicia amb la conclusió del projecte i la
constitució formal de la nova Xarxa
RITMO.

En aquesta jornada es pretenia donar

a conèixer de primera mà, les
experiències i les polítiques de planificació
i gestió de la mobilitat sostenible en les
destinacions turístiques.

Els dies 15 i 16 de març va tenir lloc a Eivissa
(CAN BOTINO) la II Conferència Internacional de
la Xarxa RITMO sota el títol de “La planificació i
gestió de la mobilitat als destins turístics”

Cartell anunciador
de la Conferència
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