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  Convertirem l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) en una veritable oficina de l’habitatge, amb serveis 
de garantia i intermediació entre propietaris i llogaters.

  Defensem la radicalitat democràtica, amb la qual volem augmentar la participació ciutadana i garantir el 
dret a decidir de la ciutadania, especialment sobre el seu propi futur. Volem una democràcia sense 
súbdits, on no hi hagi monarquia sinó República.

  Demandarem una Policia pròpia per a Balears, l’única manera d’aconseguir un cos democràtic i 
respectuós amb la llengua i cultura pròpies i amb voluntat de servei al poble.

  Atorgarem més competències al Consell d’Eivissa i les dotarem econòmicament de manera adequa-
da. Defensarem l’illa d’Eivissa i reclamarem que tingui un pes adequat dins del Govern de les Illes 
Balears.

  L’interès de l’illa d’Eivissa ha d’estar per sobre dels jocs d’estratègia dels partits que han de rendir 
comptes a Mallorca i per això denunciarem qualsevol intent de furtar als eivissencs el que és de justícia..

  Impulsarem al Parlament de les Illes Balears una nova Llei del Sòl basada en criteris de conservació del 
territori i el paisatge i en evitar l’especulació, segons dictamen de l’estudi de capacitat d’acollida. 
Incorporarem a la nova Llei del Sòl tota la normativa urbanística i de gestió del territori actualment 
dispersa per tal d’aclarir i simplificar el marc normatiu, evitant així que la confusió pugui afavorir 
l’especulació.

  Treballarem per sortir de la infrarrepresentació que pateix la nostra illa a la Cambra balear, augmentant 
el nombre de diputats d’Eivissa d’acord a l’increment de la seva població.

   No podem seguir pagant serveis de segona a preus de primera. Lluitarem per una assignació justa 
dels recursos econòmics als serveis assistencials, per l’augment de les especialitats sanitàries disponi-
bles a l’hospital d’Eivissa i per dimensionar a la població real la dotació sanitària.

  Serem exigents alhora d’aconseguir un nivell d’inversió en infraestructures educatives equiparat a la 
mitjana que reben a la resta de les illes en base a la seva població escolar.

  Evitarem l’augment de les places turístiques, començant pel sòl rústic, i propiciarem la reducció de 
les actualment existents, d’acord amb les premisses i conclusions del estudi de capacitat d’acollida.

  Promourem un ACORD PITIÚS PER A LA TRANSFORMACIÓ ENERGÈTICA per instaurar ordenances 
solars i d’eficiència energètica.

  Reclamem una promoció turística apropiada per Eivissa, amb un finançament adequat i una 
despesa transparent i fiscalitzada socialment, evitant les duplicitats que generen la gran despesa 
inútil que és fins ara.

  Iniciarem un PLA INSULAR DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Pots consultar el programa complet a ARAEIVISSA.COM
Som gent amb ideals, que estimam aquesta terra i no la volem veure destruïda i, si ens confieu el vostre vot, 
dedicarem tots els nostres esforços a fer d’Eivissa un lloc per viure i conviure.
És l’hora d’Ara Eivissa!

Jordi Escandell.
Candidat d’Ara Eivissa al Parlament

Arnau Mañas.
Candidat d’Ara Eivissa al Consell

«És l’hora de l’eivissenquisme 
d’esquerres, també al Consell
i al Parlament Balear»

Propostes d’Ara Eivissa al Consell i al Parlament
  Volem una educació pública, inclusiva i de qualitat, que potenciï valors com la participació, la inclusió i la 

sostenibilitat.
  Impulsarem la creació d’una Escola Insular Professional per la Sostenibilitat, amb la inclusió d’escoles 

d’oficis tradicionals, gastronomia local, energies renovables, agricultura ecològica, gestió d’aigua, rehabilita-
ció d’habitatges, cura i poda forestal, jardineria sostenible, permacultura, etc.

   Proposem el desenvolupament d’un PLA INTEGRAL CULTURAL INSULAR.
  Transformarem el consorci Patrimoni Mundial de la Humanitat en una Agència del Patrimoni Mundial de 

les Pitiüses amb poder executiu en la gestió dels béns protegits per la UNESCO donant veu a totes les 
institucions i amb una dotació econòmica adequada.

  Posarem en valor Ses Feixes d’Eivissa. Crearem un centre d’interpretació i un parc agrícola-cultural, on 
posarem els terrenys a disposició del públic. Aprovarem el Pla Especial de Ses Feixes.

  Implantarem plans de sensibilització i campanyes amb caràcter periòdic i permanent, per tal de conscien-
ciar i eliminar prejudicis i estereotips de gènere, prevenir conductes de violència masclista i fomentar 
una imatge positiva de les dones.

  Declararem els Serveis Socials com a Serveis Essencials per tal d’ampliar-ne la dotació de mitjans 
personals i materials i per defensar l’estat del benestar.

  Mantindrem el compromís en assegurar l’accés a la cobertura de necessitats bàsiques a totes les 
persones de l’illa.

  Impulsarem la creació d’un PLA D’OCUPACIÓ centrat en disminuir l’atur, especialment el juvenil, i en evitar 
la contínua precarització dels llocs de treball. Així mateix, donarem suport als programes ja existents per 
combatre l’atur juvenil i de llarga durada.


