AMICS DE LA TERRA
EIVISSA
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2019

Formem part d’Amics de la Terra Espanya i de Amics de la Terra Internacional, una de les xarxes
ecologistes més extenses del món. El nostre grup a Eivissa compta amb socis, voluntaris i un equip
de tècnics professionals. La nostra intenció és fer una aportació significativa per al medi ambient i
la comunitat local.
Els nostres projectes i actuacions s’impulsen des de 6 àrees específiques, que portam a terme
mitjançant activitats de sensibilització d’adults i escolars, aprofitant la comunicació a la web i
xarxes socials per difondre els nostres valors. La defensa del territori i valors ambientals es
realitza amb la presentació de denúncies i al·legacions, comunicats de premsa i actuacions al
carrer.
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DEFENSAM:
LA SOBIRANIA ALIMENTARIA- el consum de productes de proximitat i de temporada, productes
propers que no hagin viatjat llargues distàncies, l’autonomia i autosuficiència.
UN NOU MODEL ENERGÈTIC - la implantació de les energies renovables, l’estalvi energètic,
l’implentació de la llei de canvi climàtic i la producció d’energia per part dels ciutadans.
REDUCCIÓ I APROFITAMENT DELS RESIDUS – les illes lliures de plàstic, la promoció de
solucions pràctiques de reducció i aprofitament de residus com l’elaboració de compost.
DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL -Treballam en dos eixos per defensar els valors naturals i
patrimonials de l'illa: la sensibilització i les denúncies i pressió política.
DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ- Amics de la Terra treballa per difondre les activitats, alternatives i
solucions als problemes ambientals que ens afecten.
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EDUCACIÓ AMBIENTAL D’ADULTS
ALIMENTACIÓ/AGRICULTURA: Per promoure l’autonomia i cultiu propi, oferim tallers
d’hort, de poda i l’aprofitament d’arbres fruiters, la reparació de parets de pedra seca i
manteniment d’elements de conservació de la terra fèrtil.
Amb l’objectiu de fomentar la
compra de proximitat, de
qualitat,
i
promoure
la
campanya
“MenysCarnMillorCarn”, que es
tracta de fomentar una reducció
del consum de carn, vam
realitzar 2 visites a finques de
producció
ecològica
de
ramaderia, amb la participació
de 45 persones.

Per conèixer les problemàtiques
de la conservació de les races
autòctones, vam organitzar un
debat a la nostra oficina amb el
president de Races Autòctones d’Eivissa i Formentera.
Conèixer més sobre el paper dels insectes pol·linitzadors, importants per a l’agricultura era
l’objectiu de la visita la finca de Can Toni d’en Jaume Negre a Sant Llorenç amb l’apicultor
Hans Salewski. Varen participar 11 persones.
Com a novetat i embarcats amb un projecte de Amigos de la Tierra vam muntar un curs
d’agricultura del mètode biointensiu al centre de formació agrària de Can Marines en el que
varen participar 22 persones.
Als dos tallers de poda van participar 39 persones, i al de reparació de parets de pedra seca 35
persones.
PATRIMONI NATURAL: Vam fer 5 sortides guiades d’interpretació del medi natural a diversos
indrets de l’illa amb la participació de 450 persones, dos de les quals eren amb l’escola d’adults
d’Eivissa i Formentera. A les 2 enquestes on-line que tenen l’objectiu que el públic investigui i
s’informi sobre la biodiversitat que tenim, van rebre una molt bona resposta amb la
participació de 208 persones.
REDUCCIÓ DE RESIDUS: A les fires oferim jocs per investigar i informar al públic en temes de
residus. Vam muntar taules a 5 fires en diferents municipis de l’illa. Les 2 enquestes on-line
que tenen l’objectiu d’informar el públic sobre temes de residus van rebre una molt bona
resposta amb la participació de 187 persones.
Durant l’any hem realitzat 2 tallers de compost als municipis de Sant Josep de Sa Talaia i Vila,
amb 42 participants amb la novetatat d’oferir el llombricompostatge.
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Una fita important ha set la realització de tallers de formació sobre residus i alternatives als
envasos de plàstics d’un sol ús, de tot el personal hoteler d’Eivissa i Formentera de l’empresa
hotelera Insotel. En total van realitzar el taller 374 treballadors i treballadores.
ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
Celebram la aprovació de la nova llei de canvi climàtic que contempla la reducció d’emissions
de gasos d’efecte hivernacle al 40% al 2030 i el 90% a l’any 2050.
Vam oferir una xerrada sobre sostenibilitat en anglès a l’Escola de Turisme amb la assistencia
de 50 alumnes.

EDUCACIÓ AMBIENTAL D’ESCOLAR
Oferim tallers en 4 temàtiques: Reducció de residus, energia i canvi climàtic, alimentació i
agricultura i patrimoni natural adaptats a totes les edats.

RESIDUS
RECICLA AMB SENY: El taller de compost és el més
popular, constituint una eina pràctica per aprofitar els
residus orgànics generats als centres. Aquest any hem
realitzat 22 tallers amb la participació de 498
alumnes en total.
LA “R” OBLIDADA es centre en la reducció de residus,
amb un total de 12 tallers i 276 alumnes, mentres
que per a alumnes d’instituts, oferim el video/debat
OBSOLESCÈNCIA I CONSUM RESPONSABLE,
activitat en la que han participat 100 alumnes.
TORNAM LA VIDA A LA MAR: A les fires, vam convidar els nens i nenes a colorar dibuixos
d’animals marins i substituir els residus plàstics de la mar pels animals, simbolitzant la
problemàtic dels plàstics d’un sol ús per a la fauna marina.

ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
El taller més demandat dins aquesta temàtica ha set “CASA
, CASA DOLENTA”, taller
oferit als més petits on es mostren les diferències entre una casa no eficient, on es malbarata
l’energia i els recursos naturals i una casa eficient on es te cura de la despesa energètica,
l’aigua, el reciclatge dels residus i els seus beneficis pel medi ambient. Aquest any hem
realitzat 10 tallers amb 213 alumnes.
En la projecció i debat del documental “DEMAIN” per 2 grups de secundària, van participar
51 alumnes.
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“SOS CLIMA, CALCULA LA TEUA PETJADA
DE CARBONI” es centra en les mesures per
reduir emissions i el canvi climàtic, amb 2
tallers a 45 alumnes.
Al Palau de Congressos vam inventar una
ginkana per involucrar a 600 alumnes en les
renovables i canvi climàtic que organitzà

l’oficina d’Agenda 21.
Al taller participatiu entretingut i productiu
per a joves d’intercanvi de casals de joventut
sobre canvi climàtic a la casa de Can Tomeu
van participar 27 persones.

ALIMENTACIÓ I AGRICULTURA
L’objectiu dels 2 tallers per a primària es ensenyar com cultivar i cuidar els aliments,
muntant i cuidant l’hort escolar: L’HORT ESCOLAR” amb 25 alumnes.
El taller “PLANTA I MENJA” es tracta de plantar i cuidar llavors utilitzant el compost, amb la
participació de 25 alumnes .
Mentres la projecció/debat “QUINS SECRETS AMAGUEN ELS NOSTRES ALIMENTS?” es
centra en la problemàtica de la producció industrial dels aliments, el seu transport i
impactes. Van participar 100 alumnes.

PATRIMONI NATURAL
Oferim 2 tallers en aquesta temàtica. En “EL TRESOR
DE POSIDÓ”, els alumnes investiguen diferents
elements que podem trobar a les nostres platges i
amb un joc d’equip descobreixen l’important paper de
la posidònia. Vam realitzar 4 tallers amb 100
alumnes.
“L’ARBRE VIU” es centra en el paper de l’arbre a la
naturalesa i la importància d’evitar incendis forestals;
hem fet 2 tallers amb 51 alumnes.
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DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL
VIDEO SES FEIXES: Vam realitzar un vídeo reivindicatiu que transmet la situació fictícia de la
restauració ambiental de ses Feixes des Prat de Vila. L’objectiu del vídeo va ser il·lusionar al
públic sobre les possibilitats que aquesta restauració suposaria per als turisme alternatiu i
per als residents de la ciutat. Va rebre una resposta ràpida amb més 1.000 visualitzacions (a
final de l’any ,1.557).
ENTREGA DE PREMIS AMIC-ENEMIC: Aquest any Amics de la Terra Eivissa ha decidit donar
el premi Amic de la Terra 2019 al col·lectiu de vesines i vesins de “JESÚS EN TRANSICIÓ” per
la seua gran feina de promoció, dinamització pràctica envers el canvi de model social i
ecològic del municipi i del poble de Jesús. Es va celebrar l’acte al restaurant Celler can Pere,
amb més de 40 socis i simpatitzants.
DIVERSES DENUNCIES SOBRE L’ESTAT DE SES FEIXES I SES SALINES, aompanyat de
reportatges fotogràfics.
PROPOSTES ALS PARTITS POLÍTICS: Amb motiu de les eleccions municipals i insulars que
es varen celebrar aquest any, i com fem en cada convocatòria d’eleccions, vam fer arribar a
tots els partits polítics 176 propostes per incloure-les en els seus programes electorals.

ÀREA DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
30 ANYS!
El desembre del 2019 Amics de la Terra va complir 30 anys de
feina. Per celebrar aquesta ocasió especial, vam dissenyar un logo
específic, vam estrenar la nostra web amb un nou estil, disseny
més dinàmic i modern i per donar a conèixer el nostre 30
aniversari i la llarga trajectoria de lluita ecologista i de
conservació del patrimoni natural que portam, vam llençar a les
xarxes una sèrie de petits vídeos realitzats amb les sòcies i socis
d’Amics de la Terra perquè ens constéssin la seua experiència i lo que els aporta pertanyer a
Amics de la Terra.
Durant l’any hem enviat nombrosos newsletters i ciberaccions a la nostra base de
simpatitzants, amb més de 2.500 contactes.
Les nostres 3 xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) han experimentat un
increment exponencial en nombre de seguidors gràcies a l’esforç específic en aquest
sentit:
-El nombre d'AMICS a FACEBOOK, ha pujat de 3.287 a 3523
- El compte en TWITTER de 1.279 a 1379
- El compte de INSTAGRAM, de 941 seguidors a1172
La nostra visibilitat als mitjans de comunicació ha estat molt positiva, amb nombroses
entrevistes a la televisió autonòmica i ràdios.
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PLATAFORMES, REUNIONS I ALIANÇES
-ALIANZA MAR BLAVA
-ALIANÇA DE l’AIGUA
-EIVISSA SENSE PLÀSTICS
-EIVISSA ILLA EN TRANSICIÓ ENERGÈTIC
-TAULA DE BENESTAR ANIMAL

REUNIONS
Durant el 2019 hem dut a terme diverses reunions amb diferents representants
polítics i tècnics per resoldre dubtes i realitzar peopostes:
•
•
•
•
•
•

Regidora Medi Ambient de Sant Josep, Mónica Fernández
Regidor Medi Ambient de Vila, Jordi Salewski
Segona Tinent d’alcaldessa de Santa Eulària, Antonia Picó
Alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer
Vicepresidenta del Consell d’Eivissa Viviana de Sans
Raúl Luna, tècnic de l’ajuntament de Sant Josep

ASSEMBLEES LOCAL I ESTATAL
El dia 30 de març vam celebrar la assemblea
d’Amics de la Terra Eivissa a la finca de Can
Tomeu de Vila. Allí ens vam reunir per
debatre i exposar les activitats i accions més
destacades i proposar noves idees per l’any
2019.
Hem organitzat i celebrat l’assemblea de
Amigos de la Tierra España a Eivissa, entre el
24 i 26 de maig a l’hotel Cala Blanca a la
platja des Figueral. Tot i les pluges, el temps
va acompanyar i vam poder oferir una
caminata-excursió pels voltants fins la zona
des Pous des Lleó on varem contar de l’història i particularitats ambientals de la zona.
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FINANÇAMENT I AGRAÏMENTS
Agraïm el suport econòmic de:
Fundació Guillem Cifre – Caixa Colonya
Ajuntament de Vila
Ajuntament de Santa Eulària
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Ajuntament de Sant Antoni
Govern de les Illes Balears: Departament de Medi Ambient
Amigos de la Tierra Espanya
Govern de Espanya: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
Fundación Biodiversidad

Per a la realització les nostres campanyes i activitats reivindicatives, depenem del
suport dels socis, donants i voluntàris i voluntàries d’Amics de la Terra
Volem agrair a tots els voluntaris i voluntàries que ens han ajudat en tasques de gestió,
logística i oficina (traduccions, comunicació, inventaris, tasques administratives, arxiu de
fotos, elaboració de vídeos, tasques de fotògraf, participació en plataformes, contactes,
idees, etc.) i en l’organització i desenvolupament d’activitats durant tot l’any (Assemblea
estatal i local, Dia de la Terra, fires, tallers, sortides actives, acciones reivindicatives,
preparació i celebració de les activitats).
Sense el vostre compromís i implicació no podríem arribar tant lluny.
També volem donar les gràcies a totes aquelles entitats, associacions i grups amb els que
hem treballat estretament per a la defensa del medi ambient a Eivissa.
Agrair a totes les persones sòcies i donants que han fet la seua aportació econòmica que
tan necessària és en els temps que estem; i als socis que a més a més us impliqueu i
participeu en les activitats que fem.
Per últim volem agrair a la Junta Directiva i a tot l’equip tècnic la seua tasca laboral.
DESEMBRE 2019
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