
De totes les propostes recollides, la ciutadania ha
seleccionat les següents accions a desenvolupar
al llarg de l’any 2010. Aquest Pla d’Acció que es va
redactar en el marc de la participació ciutadana es
va presentar a la ciutadania el dia 11 de febrer
juntament amb el vídeo elaborat per a la difusió
d’aquest programa:
Governabilitat
  1.3. Explicar l’Agenda 21 als barris
Gestió local cap a la sostenibilitat
  2.5 Inclusió de criteris de sostenibilitat en
l’administració
Béns naturals i comuns
  3.6 Creació de jardins i horts urbans públics
Consum i elecció d’estils de vida responsables
  4.11 Enllumenat públic utilitzant energies renovables

Urbanisme i disseny
  5.3 Ajudes i incentius per a que s’apliquin criteris
de sostenibilitat en la construcció
Millor mobilitat, menys trànsit
  6.1 Implementar el pla de mobilitat
Acció local per a la salut
  7.4 Promoció d’hàbits d’alimentació saludables
Una economia local activa i sostenible
  8.12 Donar incentius per a què les empreses
promocionin els productes autòctons de l’illa
Igualtat social i justícia
  9.9 Portar a terme l’Agenda 21 escolar
Del local al global
  10.2 Campanya informativa sobre l’Agenda 21 dirigida
a la ciutadania

...ara es tracta de impulsar-ho i posar en marxa
totes les actuacions recollides i per això treballarem
de la següent forma:

· Aprovant en el ple municipal el Pla d’Acció de
l’Agenda 21 d’Eivissa
· Enviarem el Pla d’Acció de l’Agenda 21 al comitè
insular especialitzat d’Agendes 21 per a la seva
validació.
· Farem un seguiment  de cadascuna de les actuacions
a desenvolupar
· Implementarem un pla de comunicació i difusió
que permeti  mantenir informats a tots els ciutadans
de l’evolució de les  diferents actuacions

· Continuarem recollint propostes ciutadanes i
impulsant la participació

La Fundació Deixalles és una entitat sense afany
de lucre que té com a objectiu principal la inserció
sociolaboral de persones en risc d’exclusió. La
Fundació Deixalles és una entitat que treballa a
les illes de Mallorca i Eivissa des de fa més de
vint anys.
A més de desenvolupar el seu Programa d’inserció
per a les persones més desfavorides, la nostra
entitat desenvolupa tasques de difusió i
sensibilització en relació al comerç just i el consum
responsable, activitats d’educació ambiental i
accions de sensibilització per a la implantació de
la responsabilitat social empresarial al projecte
Eivissa Crea.
Volem remarcar que la Fundació Deixalles ofereix
tot tipus de serveis de gestió de infraestructures
de residus i diferents serveis de neteja d’immobles
i neteja d’espais naturals especialment adreçats
a les administracions públiques. Aquestes activitats
empresarials que ja fa a Mallorca des de fa anys
(per exemple, la gestió de les plantes de selecció
de residus).
La Fundació Deixalles és coneguda per la seua tasca
d’inserció sociolaboral, que  es desenvolupa
mitjançant diferents activitats ambientals: Gestió
de residus voluminosos (recollida domiciliària de
mobles i electrodomèstics per a la seva reutilització
i recuperació en el nostre mercat de segona mà) i
des de l’any 2009 també a través d’activitats de
gestió i neteja d’espais naturals.
La Fundació Deixalles disposa d’un servei gratuït
de recollida domiciliària de mobles i electrodomèstics
en bon estat. També recollim coses útils com objectes
de decoració, cuina i llibres i CD’s (no recollim cap
tipus de material informàtic o electrodomèstics
industrials). S’ha que demanar cita al 971 19 11 18
extensió 1 (cal tenir en compte que tenim
aproximadament una setmana d’espera).

La Fundació Deixalles a Eivissa té seu pròpia des
del 2003, amb el naixement de la Botiga Solidària.
La nostra entitat a la nostra illa té tres centres de
treball:
· La Botiga Solidària (avinguda d’Espanya 52, davant
el Consell Insular), on podeu trobar informació de
comerç just i consum responsable, a més d’una
àmplia gama de productes de comerç just (alimentació
i artesania)
· Nau: Tallers de Reutilització i Mercat de Segona
Mà (Polígon de Montecristo, carretera Eivissa – Sant
Antoni, al mateix carrer que Acciona) On estan els
tallers de electrodomèstics i fusteria, a més d’una
exposició oberta al públic de mobles i
electrodomèstics de segona mà.
· SOL (Servei d’orientació laboral), al carrer Gaudí
de Sant Antoni, on les persones que es troben amb
una especial problemàtica per a trobar feina, poden
disposar de l’assessorament especialitzat de les
nostres tècniques d’orientació laboral.

Informació de contacte
Flor Dell’Agnolo (coordinadora)
tel. 971 19 11 18
deixalleseivissa@deixalles.org
deixalles@deixalles.org

{ L’Agenda Local 21 }

Pla d’acció de l’Agenda Local 21

Vídeo de l’Agenda Local 21

La Fundació Deixalles

Exposició de CO2 i canvi climàtic

L’Ajuntament Informa
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{ Les Entitats Informen... }

L’idea de realitzar un vídeo participatiu va sorgir
del Fòrum de l’Agenda 21 amb la finalitat de difondre
i explicar què és i en què consisteix l’Agenda 21 i
el guió es va consensuar entre tots.
Hi mostram exemples reals del que s’ha fet en el
municipi d’Eivissa a través de l’Agenda 21 i es va
animar a tothom a participar.
En el vídeo han participat diferents entitats i
ciutadans de l’illa que s’han implicat en el procés
de participació ciutadana i es va presentar a la
ciutadania, junt amb el pla d’acció per a l’any 2010,
el passat mes de febrer.
Podeu visualitzar el vídeo a la pàgina web de
l’Ajuntament dins l’Agenda Local 21.

{ Què hem fet... }

A partir del mes d’abril les persones que desitgin
desprendre’s d’un residu voluminós o d’un RAEE
s’haurien de posar en contacte amb l’empresa
concessionària del servei, CESPA, a través d’una
línia telefònica gratuïta que s’habilitarà i
promocionarà a aquest efecte, mentre es posa en
funcionament aquesta línia els avisos es poden
fer arribar al telèfon 971 191 175.
Es podrà comunicar també la voluntat de
desprendre’s d’aquests residus emplenant el
formulari que es trobaran a la seua disposició
en la pàgina web de l’Ajuntament (www.eivissa.es).
En cas d’utilitzar la via del formulari, en un termini
màxim de 24 hores rebran contestació indicant-
los el dia que poden dipositar el seu residu. Des
que es comuniqui la voluntat de desprendre’s
d’un residu fins al dia que aquesta persona pugui
baixar-lo al carrer per a la seva recollida passassin
com a màxim 48 hores. Aquest servei estarà
operatiu de dilluns a dijous excepte festius i
sempre previ avís.

La Fundació Deixalles a Eivissa

{ Com continuarem... }
Ja tenim un nou Pla d’Acció...

Vídeo participatiu

Canvi en el servei de
recollida de trastos vells

Un nou Pla d’Acció de l’Agenda 21 de la ciutat d’Eivissa per a l’any 2010



L’objectiu del Programa Thao és inculcar en els
nens i les seues famílies comportaments saludables,
per a que aquests els asumeixin per a tota la vida,
han d’aconseguir uns hàbits nutricionals i d’activitat
física adequats per a millorar la qualitat de vida
i salut.

El Programa a Eivissa
va començar el mes
de novembre en “El
Día del Pedal”, després
d’un recorregut en bici

per la ciutat, els participants varen gaudir d’un
esmorzar saludable, se’ls va donar fruita, barretes
de cereals i fruits secs proporcionats per empreses
de la illa, a més als nens se’ls va repartir el Deca-
Thao un decàleg d’alimentació saludable i promoció
d’activitat física.
En la nostra ciutat hem començat a realitzar accions
durant el curs escolar 2009-2010, la primera fase
ha consistit a amidar l’alçària, pes i circumferència
de nens/as d’entre 3 i 12 anys escolaritzats en 6
col·legis del municipi, els quals han decidit formar

part d’aquest programa que té prevista una durada
de 4 anys. Les dades obtingudes ens han servit
per a informar de manera personalitzada als pares
de com és l’estat del seu fill/a (pes normal,
sobrecàrrega, obesitat o sota pes) i en cas que el
nivell fos superior al recomanat se’ls demanava

que acudissin al pediatre perquè aquest pogués
fer un seguiment. Per altra banda, les dades
recopilades de forma anònima entraran dintre d’un
estudi a nivell nacional per a esbrinar com és la
prevalença d’obesitat infantil en el nostre país.
El Programa Thao funciona per temporades, cada
6 mesos hi ha una temàtica on se li dóna
importància a un grup d’aliments (fruita, verdura,
aigua, lactis, cereals) o a l’activitat física. Des del
mes de març i fins a octubre estem en la temporada
d’Activitat Física, portarem a terme diferents
activitats a nivell escolar i en la ciutat perquè tota
la població pugui formar part d’aquest projecte.

Sonia Torres Abascal
Coordinadora Local Programa Thao

Al llarg de la segona setmana del mes d’Octubre
va tenir lloc a Roquetas de Mar (Almería) el XI
Congrés i Exposició Internacional de platges,
organitzat per ATEGRUS (Associació Tècnica per a
la Gestió de Residus, Lavabo Urbà i Medi ambient).
Es tracta d’una trobada dirigida a municipis
costaners, gestors públics i privats, fabricants
d’equipaments i maquinària i centres d'investigació
entre uns altres, amb la intenció de posar en comú
mètodes de planificació, gestió, conservació i
actuació en les platges i cales de l'Estat Espanyol.
En les últimes edicions d'aquestes trobades
l’associació ATEGRUS va iniciar el concurs obert
de platges amb la finalitat d’atorgar el premi de
banderes ECOPLAYAS, a aquelles platges que es
distingeixin per un ús sostenible del seu espai.
Cada any es distingeixen a 6 platges del territori
nacional amb aquest guardó que després ha de
ser renovat de manera anual. En aquest últim
lliurament, la IV edició, es premiaven als espais
litorals que es distingeixen per la qualitat dels
seus arenals des d’un punt de vista ambiental,
turístic i de sostenibilitat, amb l’objecte de destacar
i difondre els seus esforços, innovacions i
assoliments. Una de les platges que ha resultat
guardonada en aquesta edició ha set la Platja de
Talamanca, a Eivissa, com reconeixement a les
labors realitzades per a compaginar un ús
eminentment turístic amb la conservació dels seus
valors naturals.

{ L’Ajuntament informa... }
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i tu,
participes?

Com puc
participar en
l,Agenda 21
d,Eivissa?

Trucant al
971 19 96 35

o a través de:
agenda21@eivissa.es

Jo també participaré
fent propostes per una
Eivissa més sostenible!!

Promoció d’hàbits d’alimentació saludables.
Programa Thao

Els alumnes de l’IES Sa Blancadona, l’IES Sta. Maria
i l’IES Isidor Macabich varen gaudir de l’exposició
itinerant “CO2 i Canvi Climàtic”, elaborada pel CSIC
i cedida temporalment per la Direcció General de
Canvi Climàtic i Educació Ambiental de la Conselleria
de Medi Ambient del Govern Balear.

{ Ha passat... }

Exposició de CO2 i canvi climàtic

{ Notícies... }

57 Punts més de
recollida selectiva
repartits pel
municipi

L’Ajuntament
guardonat amb la
bandera ecoplatges

Per tal de continuar amb aquesta progressió i
millorar la distribució dels punts de recollida
selectiva, l’Ajuntament mitjançant l’empresa
concessionària CESPA, col·locarà 57 nous punts
de recollida selectiva (formats cadascun per un
contenidor de paper, un contenidor de vidre i un
contenidor d’envasos) al llarg del terme municipal.
Aquesta increment de contenidors es realitzarà
principalment a les zones d’extraradis que són
les que han patit un major creixement durant els
últims anys i on es concentra la major demanda,
no obstant a la zona centre també s’ampliaran el
nombre de punts de recollida selectiva per tal de
garantir un millor accés a aquest contenidors a
tots els veïns del municipi.
El Pla Director Sectorial de Residus Sòlids Urbans
d’Eivissa i Formentera aprovat per la Conselleria
de Medi Ambient l’any 2001 estableix per al municipi
d’Eivissa una proporció d’un punt de recollida
selectiva per cada 400 habitants que equivaldria
aproximadament a uns 125 contenidors per a cada
fracció. En aquests moments l’Ajuntament ja supera
aquest nombre de contenidors i amb la nova
ampliació es disposaran d’aproximadament 162
contenidors per fracció de recollida selectiva.
(un 30% més del que fixava el Pla Director de
Residus).


