
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTAT D’EXECUCIÓ  

DEL PLA D’ACCIÓ  DE 
L’AGENDA LOCAL21 

DEL MUNICIPI 
D’EIVISSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCIONS INCLOSES DINS DEL PLA D’ACCIÓ PER A 
L’ANY 2010 

 
LINEA ESTRATÈGICA : GOBERNABILITAT 
 
ACCIÓ 1.3  
Explicar l’Agenda 21 als barris  
Vam aprofitar la celebració del Dia de la Terra per donar a conèixer l’Agenda 21, 
informar als visitants d’algunes de les accions que l’ajuntament vol posar en marxa 
pròximament, com són la implantació del servei públic de préstec de bicicletes al 
municipi i l’adequació d'un terreny municipal a Ca n'Escandell per a  la creació d’horts 
urbans en concessió, a més  de convidar-los a participar en un sorteig d’una cistella de 
productes del camp eivissenc. Com vam fer aquest dia, continuarem aprofitant alguns 
dies assenyalats per a difondre que s’està fen respecte l’Agenda 21. 
 

 
 
 

 
 
 



LINEA ESTRATÈGICA : BENS NATURALS I COMUNS 
ACCIÓ  3.6 
Creació de jardins i horts urbans públics  
Estem preparant el plec per a l’adjudicació de concessions de parcel·les per a la seva 
utilització com a horts a un terreny municipal a Ca n’Escandell. 
 
LINEA ESTRATÈGICA: CONSUM I ELECCIÓ D’ESTILS DE VIDA RESPONSABLES 
ACCIÓ 4.11 
Enllumenat públic utilitzant energies renovables  
Ja s’havien instal·lat equips d’energía solar tèrmica en les instal·lacions esportives 
municipals com camps de futbol, pistes d’atletisme i poliesportiu municipal. A cada 
camp de futbol, així com en les pistes d’atletisme es van instal·lar col·lectors per a la 
producció d’aigua calent. A les noves piscines d’Es Viver també s’estan instal·lant 
equips d’energia solar tèrmica. 
  
Hem substituït les instal·lacions d’enllumenat públic del camí coster de Platja d’en 
Bossa i de la passarel·la de Talamanca per nous fanals d’energia solar.  
 
 

 
 
Seguint amb l’objectiu d’aquest ajuntament per millorar l’eficiència de les instal·lacions 
d’enllumenat públic del municipi s’estan substituint els antics fanals per nous fanals 
amb lluminàries LED’s 
 

 
 
 



LINEA ESTRATÈGICA :URBANISME I DISSENY 
ACCIÓ 5.3 
Ajudes i incentius per a què s’apliquin criteris de sostenibilitat en la construcció 
 
L’atorgament d’ajudes no és viable però sí estem preparant l’organització de cursos 
d’arquitectura bioclimàtica per a arquitectes i aparelladors, també tenim previst 
realitzar un recorregut amb gent interessada del sector de la construcció pel centres de 
gestió de residus de l’illa.  
 
 
 
LINEA ESTRATÈGICA: MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT 
ACCIÓ  6.1 
implementar el pla de mobilitat 

Hem realitzat un projecte de senyalització per a la millora de la seguretat vial i de 
l’accessibilitat de vianants i ciclistes en el nucli del 
municipi, aquest projecte preveu la reducció de la 
velocitat a 30 Km/hora en un conjunt de vies del centre del 
municipi, les quals constituiran una zona de 
circulació homogènia, on la velocitat és limitada i on les 
entrades i sortides s’anuncien amb senyalització 
específica, aquest projecte garantirà la seguretat dels 
vianants i ciclistes. 

 
 

També hem regulat la circulació de la bicicleta modificant l’ordenança de circulació 
vigent que  iniciarà els tràmits per a la seua aprovació en breu.  

. 

 

Com a mesura per a facilitar la circulació en bicicletes hem instal·lat 27 
aparcaments nous per a bicicletes, al passeig de Figueretes, a Platja 
d’en Bossa, zona de la Marina y altres carrers del nucli urbà. 

 



Hem habilitat per als vianants els carrers Doctor Fleming i Toni Sendic, renovant el 
paviment i les instal·lacions. També s’ha remodelat el tram de carrer Bisbe González 
Albarca, compresa entre el carrer del  Bisbe Abad i Lasierra i el carrer d’ Extremadura, 
renovant les instal·lacions, fent les voreres més amples de manera que seguin més 
adequades i transitables para als vianants, i l’adaptació de les voreres acomplint amb 
la normativa vigent en Supressió de Barreres Arquitectòniques 

 

Aquí teniu una foto del carrer abans de les obres 

 
 

I aquí després 

 

 
 

Hem instal·lat tres pàrkings dissuasoris a les zones de Cas Dominguets (antic casino), 
Es Gorg () i Sa Joveria (av. de la Pau), conectades amb el centre per un servei 
d’autobusos que pasa amb una ferqüència de 20 minuts i circula pels carrers Cas 
Dominguets, Pare Josep Manxarell, Alcalde Bartomeu Rosselló Sala fins a la rontonda 



del Port, continua per l'av. de Santa Eulària fins a l'av. de Bartolomé Rosselló, av. 
d'Isidor Macabich fins a l'av. de la Pau i d’aquí a la rotonda, agafa la carretera de Sant 
Antoni per tornar al carrer de Cas Dominguets. 

 

 

 
 

 
També podeu consultar el Pla de Mobilitat de l’Ajuntament d’Eivissa: 
 
http://www.eivissa.es/portal/PMUS/index.htm 
 
LÍNEA ESTRATÈGICA: ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT 
ACCIÓ  7.4 
Promoció d’hàbits d’alimentació saludables 
Estem promocionant els productes de temporada amb uns imans que regalem quan 
sortim a difondre l’Agenda 21 i fent sortejos de productes locals. 
D’altra banda s’està treballant amb les escoles des del programa THAO per a prevenir 
l’obesitat i el sobrepès entre els escolars. El Thao és un programa d’intervenció 
municipal sobre la ciutadania i les famílies, per arribar als nens, l’objectiu és inculcar 
en els nens i les seves famílies la part positiva dels comportaments saludables, per a 
que aquests els assumeixin per a tota la vida.  

 
Aquest programa va arrencar amb la cel·lebració del “Día 
del Pedal”, en acabar el recorregut en bici per la ciutat, 
els participants van gaudir d’una peça de fruita i una 
barreta de cereals i fruits secs proporcionats per 
empreses de la illa, a més es va repartir un decàleg 

d’alimentació saludable. Un altre dia es va cel·lebrar el Patina-Thao al Bulevard Abel 
Matutes, aquest dia es va realitzar una activitat on nens, nenes, joves i pares es van 
poder iniciar en el món del patinatge. Van haver tallers de hoquei en patins, eslàlom, 
rampes i circuit d’educació vial; tot això acompanyat d’accions per a fomentar 
l’alimentació equilibrada. 
 
Podeu trobar fotos d’aquestes activitats a l’últim butlletí d’Agenda 21. 
 
http://www.eivissa.es/portal/images/stories/pdf/1003Boletin_AgLoc21.pdf 



 
El programa Thao s’estén a les escoles d’estiu 

 
Les escoles d'estiu organitzades per 
l'Ajuntament d'Eivissa estan treballant amb el 
programa Thao de prevenció de l'obesitat 
infantil i de promoció d'una nutrició saludable. 
En total, està previst que durant aquest estiu 
400 infants del municipi puguin participar en 
alguna activitat Thao. 
 
A l'Escola d'Estiu dirigida als infants de 3 a 12 

anys s'ha donat formació als monitors perquè durant tota la temporada treballin tant en 
l'àmbit de la nutrició com en el de l'activitat física. Una d'aquestes iniciatives es 
l'anomenada “El patio de mi cole”, on es realitzen jocs i activitats tradicionals per a 
infants a l'aire lliure. A més a més, nutricionistes-dietistes imparteixen el “Taller 
d'alimentació saludable”, on principalment es treballa l'esmorzar equilibrat i se'ls donen 
opcions perquè sigui una dieta sana, variada i divertida. Els boixos i boixes elaboren 
batuts, fruits naturals, pinxos de fruita, pa amb tomàquet...Aquesta activitat es 
desenvolupa amb el suport de la finca de Can Marines del Consell d'Eivissa, que dona 
fruita fresca. 
 
 
D'altra banda, les activitats del Casal de Joves, dirigit a persones d'entre 12 i 16 anys, 
preveuen també tallers setmanals impartits per nutricionistes-dietistes. Cada setmana 
es treballa una temàtica: esmorzars equilibrats, aprendre a llegir i interpretar les 
etiquetes dels aliments, trastorns de la conducta alimentària, aprendre a fer la compra i 
a cuina sa...Totes els tallers estan enfocats a que els adolescents participin en la seua 
alimentació diària i li donin la importància que realment té pel seu desenvolupament. 
 
Finalment, a l'Escola d'Aventura, dirigida adolescents d'entre 12 i 16 anys, també 
s'està impartint un taller d'alimentació saludable perquè els participants aprenguin a 
esmorzar correctament i aprenen a preparar-se  sucs, batuts, llimonada natural, 
iogurts, pa amb tomàquet triturat...Un cop dels joves hagin rebut la formació es realitza 
un gimcama saludable, a final de mes, on als participants se'ls faran proves de 
preguntes, d'endevinar sabors, menjar fruites, omplir cubs d'aigua on l'objectiu serà 
aconseguir el major nombre de fitxes d'aliments possibles, per després completar una 
piràmide alimentària a escala real. El nutricionistes els explicaran la piràmide 
alimentària i com han de menjar diàriament 
 
 
LÍNEA ESTRATÈGICA:  IGUALTAT SOCIAL I JUSTICIA 
ACCIÓ 9.9 
Portar a terme l’Agenda 21 escolar(Acció inclosa dins del Pla d’acció de l’any 
2010) 
 
Estam establint contactes amb els centres escolars amb l’objectiu de recopilar 
informació sobre quines activitats d’educació ambiental realitzen duran tel curs escolar 
i oferir la col·laboració de l’ajuntament per impulsar l’agenda escolar 21, amb l’objectiu 
que al començament del proper curs escolar la major part dels centres comencin a 
treballar en l’agenda escolar 21. 

 

 



ALTRES ACCIONS 

A més d’aquestes accions també s’ha treballat en altres  com: 

LINEA ESTRATÈGICA : BENS NATURALS I COMUNS 
Acció 3.1 

Neteja i creació d’un Centre d’Interpretació a “ses Feixes” 

El passat estiu es va signar un conveni entre el Consell d’Eivissa, l’Ajuntament 
d’Eivissa i l’ajuntament de Santa Eulària per portar a terme una actuació de 
recuperació ambiental i neteja de la zona de ses Feixes des Prat de ses Monges. 
�

Aquests treballs van consistir, entre d’altres, en la retirada de residus, la neteja dels 
canals, la retirada de matèria vegetal, l’acondicionament dels camins i la reconstrucció 
dels portals de feixa.  

 

Acció 3.2 

Crear zones verdes a la ciutat amb zones d’oci i esbarjo 

Ja tenim arbres fruitals a alguns carrers de vila (palmeres datileres, tarongers de 
taronges amargues, granados, però el seu ús és molt limitat ja que els seus fruits 
creen molèsties i perills per als vianants.  

 
Acció 3.5 

Manteniment al Parc de la Pau 

Hem remodelat el Parc de la Pau ampliant la zona de jocs infantils. Les millores que 
s’han introduit en l'actualitat se centren en els següents punts: 

- Col·locació de nova tanca similar a l'existent per a unificar la zona de jocs nova amb 
la zona de jocs actual. 

- Realització de solera de formigó amb acabat imprès per a unificar tota la zona de 
jocs.  

- Col·locació de paviment de cautxú en àrea d'impacte dels jocs.  

- Col·locació de nous jocs infantils. 

 



 
 
Acció 3.7 
Realitzar un pla de gestió de platges 
Ja tenim un Pla de Gestió de Platges que podeu consultar a: 
 
http://www.eivissa.es/portal/images/stories/pdf/2010plagestioplatges.pdf 
 
En relació a aquest Pla de Gestió hem fet les següents actuacions: 
 
Prova Pilot de Neteja de Platges i Retirada Manual de Posidònia 

 
L’estiu passat es va desenvolupar, amb la col·laboració de Fundació Deixalles una 
prova pilot per a la neteja i la retirada manual de fulles de posidònia  a un petit tram de 
platja d’en platja d’en Bossa, front l’hotel Torre del Mar, amb l’objectiu de retirar la 
quantitat més petita possible d'arena.  
 
El treball va consistir a: 
 

• Eliminar la retirada mecànica de la posidònia i efectuar una recollida manual. 
• Dipositar la posidònia pel seu transport i eliminació a un punt acordat amb el 

mínim d'arena possible. 
• Utilitzar la part posterior de la platja i la petita platgeta confrontant per diferents 

proves de cara a l’aprofitament de la posidònia com a barrera o dipòsit de sorra 
i facilitar les condicions per recuperar la presència d’espècies vegetals 
psammòfiles.  

• Recollir els residus sòlids que arribin a la platja i els materials flotants propers a 
la vorera, separant al menys els envasos per a la seva valorització. 

• Recollir igualment els residus sòlids que es trobin dipositats a les dues 
esculleres i la zona de trànsit situada a la part posterior de la zona de platja 

• Rasclat de la platja per tal d’aconseguir retirar el màxim possible de residus i 
matèria orgànica per mantenir unes bones condicions higièniques de la platja.  

 
Gràcies a aquesta prova pilot de neteja de les platges, hem estat guardonats enguany 
amb la bandera ECOPLAYAS com a reconeixement a les labors realitzades per a 
compaginar un ús eminentment turístic amb la conservació dels seus valors naturals. 

 



 
 
  
 
Instal·lació d’un sistema de bany adaptat de la platja de Talamanca: Audioplatja 
 
Es tracta d'un dispositiu d'ajuda al bany dirigit principalment al col·lectiu d'invidents i 
deficients visuals, que els permetrà gaudir del bany i de la platja d’una manera més 
segura i tranquil·la. El sistema anomenat “Audioplatja”, s’ha col·locat a la platja de 
Talamanca just davant de la escola de vela, just al costat d’una de las torres de 
salvament de les que disposa la platja. 
El dispositiu és pioner a Balears i converteix la platja de Talamanca en la primera de 
les Illes en aconseguir ser accessible per als invidents i deficients visuals i la segona 
de tot l'Estat després del sistema instal·lat a la platja de València. 
 
Creació de fondejos ecològics 
Hem encarregat un estudi preliminar dels fons marins de les platges de Talamanca i 
ses Figuerets per a definir la millor opció per a regular els fondejos en ambdues 
platges. Amb la informació obtinguda es calcularan el nombre d’amarraments i el tipus 
d’ancoratges més idònis.  
 
 
Potenciar la neteja i l’ús de les platges tot l’any 
El departament de Turisme va posar en marxa l’any passat el projecte Platges Segle 
XXI, aquest és un projecte de dinamització de les platges del municipi durant el mesos 
de temporada baixa dins de la seua política de desestacionalització. 
Aquest projecte pretén la realització de tot un seguit d’actuacions (nàutiques, 
gastronòmiques, lúdiques, d’oci infantil, etc.), a les platges del municipi per oferir tot 
una sèrie d’activitats complementàries al producte cultural d’Eivissa Patrimoni de la 
Humanitat als turistes. 
 
Els objectius específics d’aquest projecte són els següents: 
 
Realitzar activitats que inculquin bones pràctiques mediambientals i coneixements de 
l’entorn, especialment de la planta posidònia i dels béns declarats Eivissa Patrimoni de 
la Humanitat i Biodiversitat. 
Impulsar les activitats nàutiques i aquàtiques (caiac, vela, piragüisme, submarinisme i 
surf) a la platja. 


