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Fa quatre anys vàrem canviar el rumb de la ciutat, començant a revertir una gestió municipal 
caòtica i unes polítiques de dretes que han portat Eivissa a una situació límit. Avui podem dir 
que s’han fet algunes coses bé, però som crítics i queda molt per fer. Per això Ara Eivissa 
presentam una llista de persones ben preparades i un programa d’esquerres, feminista, ecolo-
gista i valent. Aquests són alguns punts importants:

  HABITATGE DIGNE PER A TOTHOM. Som partidaris de regular els preus dels lloguers i establir subvencions 
específiques per les rendes més baixes i pels joves. Vila no necessita més construccions per donar solució 
residencial a tots els residents, necessita polítiques valentes.

  PROU PISOS BUITS. Farem un cens municipal de pisos buits i establirem un recàrrec en l’IBI dels habitatges 
desocupats tot l’any. Subvencionarem els propietaris que vulguin rehabilitar i adequar energèticament els 
immobles. Demanarem al Govern que converteixi l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) en una veritable 
oficina de l’habitatge, amb serveis de garantia i intermediació entre propietaris i llogaters.

  UNA CIUTAT FEMINISTA I SOLIDÀRIA. Aplicarem polítiques feministes, d’igualtat de gènere i de drets LGTBIQ. 
Fomentarem l’ús del llenguatge inclusiu i augmentarem l’aportació al Fons Pitiús de Cooperació, entre altres 
mesures per extendre la justícia social.

  UNA CIUTAT SENSE CONTAMINACIÓ. Exigirem que la central de GESA no utilitzi fuel oil com a combustible i 
que es comenci a plantejar canviar d'ubicació la central. Farem complir la normativa relativa a la contaminació 
sonora i lumínica.

  UNA CIUTAT ACCESSIBLE. Transport públic gratuït per als residents, amb minibusos per la ciutat i aparca-
ment al centre restringit als residents. Augmentarem els carrils bici a totes les grans avingudes de la ciutat i 
connectarem amb carril bici Cas Serres, Ca n’Escandell, Can Misses, Sant Jordi, Puig d’en Valls i Jesús. Millora-
rem la xarxa peatonal i connectarem els aparcaments dissuasoris amb el bus.

  DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA. Ajudarem a impulsar totes aquelles activitats econòmiques innovadores o 
tradicionals que suposin deslligar-se del monocultiu turístic, ens enforteixin econòmicament i ens permetin  
preservar el paisatge tradicional com element patrimonial i generador de riquesa.

  EXCEL·LÈNCIA EN DESPESA SOCIAL. Augmentarem les ràtios de despesa i de personal professional en 
Serveis Socials Essencials del nostre municipi. Hi dedicarem un mínim del 12% del pressupost i seguirem 
treballant per augmentar la xarxa de recursos i d’intervenció comunitària. Augmentarem el Servei d’Ajuda a 
Domicili amb més més personal per cobrir el 100% de la demanda.

  GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS MUNICIPALS. Promourem la creació d’una empresa pública per portar la 
gestió de l’aigua i que sigui susceptible d'assolir més competències quan siguin necessàries

  ATENCIÓ ALS JOVES. Crearem un Observatori de la Joventut i impulsarem fòrums de participació juvenil en 
diverses àrees: urbanisme, esport, art, cooperació, voluntariat... Obrirem espais de creació artística dins els 
Centres Juvenils, com pintura, música, creació audiovisual i teatre. 

  RECUPERAR LA CULTURA I LA LLENGUA. Com a marc de la convivència intercultural i cohesió social. 
Bonificarem els comerços que retolin en català i promourem el seu ús a l’administració, assegurant que 
qualsevol ciutadana o ciutadà pugui ser atès en qualsevol moment en la seva llengua. 

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!

«Una ciutat per 
viure i conviure»

D’esquerra a dreta: Joan Ribas. Professional de la música (1), Jordi Escandell. Professor. (2), Laura Ribes. 
Administrativa. (3), Xavi Llobet. Arquitecte. (4), Mariví Mengual. Professora. (5), Marisol Torres. Professora (6).


