
 

 

MANIFEST D’AMIC DE LA TERRA 2018 
 

Estem vivint un temps de canvis. Durant massa temps hem oblidat dels recursos i 

sistemes naturals que sustenten les nostres vides com a éssers vius. Recursos i cicles 

naturals que són fonamentals per a l'equilibri entre la natura i les activitats de la 

humanitat. 

 

Com a ciutadans d'aquesta illa mediterrània, vivim en una situació privilegiada 

gràcies al motor de la nostra economia, el turisme, que directament o indirectament, 

alimenta l'economia local. Però aquesta riquesa econòmica ens ha arrossegat per 

camins erronis. La resposta a la demanda ha estat cada vegada més creixement: més 

instal·lacions turístiques, més construcció, més consum del territori i els seus 

recursos. Ens ha fet creure que no hi ha límits al creixement, que és normal ... fins i 

tot positiu! És una política que contradiu qualsevol principi físic-químic i biològic. Si 

hi ha un problema de recursos, la tecnologia es ven com a solució, i no sempre ho és. 

Però hi ha límits que hem superat i ja no té solució fàcil. En aquestes circumstàncies 

se’ns fa obligatori dissenyar una nova ruta, un canvi de rumb i aquests esforços 

només poden donar el seu fruit si tots els actors estan involucrats i busquem un 

objectiu comú. 

 

Per a buscar solucions a uns dels problemes més complexes i importants que tenim, 

l'any 2015, es va crear una nova Aliança, formada per totes les administracions, 

grups ecologistes, empreses, cooperatives agrícoles i entitats implicades. S'ha 

concebut una aliança com a espai per a la participació, difusió i coneixement, amb 

l'objectiu comú de promoure una gestió integrada i sostenible d'un dels recursos 

més importants i vitals: l'aigua. 

 

Des Amics de la Terra valorem i apreciem el gran treball realitzat: 

 

• Ha creat un observatori de l'aigua, que reflecteix la situació actual de l'aigua a les 

nostres illes, que és fàcil de consultar a la seua web 

• Ha emprès una campanya de sensibilització del consum d'aigua en els establiments 

turístics 

• Ha elaborat una estratègia de comunicació en els mitjans perquè el tema de l'aigua 

tingui rellevància, aconseguint espais dedicats a l'aigua en el diario de Ibiza i secció 

radiofònica Onda Cero. 

• Ha creat un equip assessor d'experts per a consultes més tècniques 

• S'ha reunit amb les administracions per promoure solucions als problemes, 

millores en el proveïment d'aigua a les xarxes, ordenances que regulen l'ús de 

l'aigua, substitució dels emissaris i les depuradores 

• Ha realitzat al·legacions al pla hidrològic 



 

 

Per el seu gran esforç, criteri i resultats, és amb una gran alegria que Amics de la 

Terra concedeix el premi Amic de la Terra 2018 a: 

 

La ALIANÇA PER LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L'AIGUA A 

EIVISSA I FORMENTERA 

 


