COMUNICAT DE PREMSA
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES AMBIENTALS ALS PARTITS POLÍTICS
Amics de la Terra Eivissa ha entregat als principals partits polítics, com és habitual
abans de les eleccions locals i autonòmiques, una sèrie de propostes per millorar la
situació ambiental d’Eivissa.
Són mesures concretes i factibles enfocades en 4 àrees ambientals (Adjuntam els
documents en pdf) i esperam que puguin ser adoptades pels partits que finalment
guanyin les eleccions:
ENERGIA I MOBILITAT, TERRITORI I BIODIVERSITAT, RESIDUS I RECURSOS
NATURALS i ALIMENTACIÓ I AGRICULTURA.
El problema del canvi climàtic és urgent i per tant, consideram que les
mesures relacionades amb energia i mobilitat són de les més importants i
proposam un total de 28 mesures.
Mirant les propostes que vam presentar a l’any 2015, destaca el gran avanç que
suposa l’aprovació de la llei Balear d’energia i transició energètica. Però és
imprescindible elaborar un full de ruta que inclou la integració del plans
generals i a la planificació urbanística els objectius de reducció de
emissions de CO2 i revisar periòdicament els resultats i aplicar mesures
correctives, per aplicar mesures concretes de manera urgent.
Amics de la Terra considera molt pobres els avanços realitzats durant els últims 4
anys. No s’ha fet canvis notables per millorar la situació en aquests temes tan
importants. La mobilitat insular, i en concret el tràfic rodat, suposa un 35% de
les emissions territorials, i queda per aplicar un pla de mobilitat per a tot el
territori insular, que inclogui l’adaptació de normatives i planejaments
urbanístics perquè la gent pugui viure i cobrir les seues necessitats sense
moure’s en cotxe.
Criticam que tots els municipis segueixen facilitant més aparcaments al centre de
nuclis urbans, quan això provoca la contaminació de l’aire i provoca embuts a les
entrades dels nuclis urbans, que repercuteixen en el trànsit en les carreteres
interurbanes, empitjorant la fluïdesa del transit.
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La ciutat ha de ser per a vianants, restringint el vehicle privat dins els nuclis
urbans. Tots els aparcaments nous haurien de ser gratuïts i a les afores, associats
amb un transport públic de vehicles elèctrics petits freqüents i barats o gratuïts.
Com a l’illa veïna de Formentera, s’ha de promoure la limitació progressiva a
l’entrada de vehicles de lloguer i turístics a l’illa.
No podem deixar de citar i criticar el seguir apostant pel creixement
urbanístic a una illa on els recursos més bàsics com l’aigua i el menjar que prové
de l’agricultura no estan per res assegurats amb l’augment de les temperatures
provocades pel canvi climàtic.
Fa anys hauríem d’haver limitat aquest creixement urbanístic que ens portarà, si
no s’atura d’una vegada per totes, a situacions límit de difícil retorn, cosa que els
polítics haurien d’entreveure i començar a actuar.
En l’àmbit dels residus, fem propostes per revertir in extremis un dels límits que
estam a punt d’experimentar, que serà la saturació i clausura del nostre abocador,
que rep tots els fems sense separar i aprofitar els recursos naturals.
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