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C/ Gremi Boneters, 35
Palma de Matlorca, Illes Balears

Assumpte: incompliment de les obligacions de neteia a les platges del
Parc Natural de ses Salines d'Eivissa.

Davant ia indignacid de rnolts usuaris de les platges del litoral del Parc Natural de
ses Salines d'Eivissa, transmesa a Arnics de la Terra Eivissa i el GEN-GOB peis
propis socis i voiuntaris, volem transmetre la nost.ra preocupaci6 davant eis fets
que s'esrnenten a continuaci6 i reglamar l'adopci6 de mesures urgents,

Les platges del Parc Natural cie ses Salines d'Eivissa pateixen una gran pressi6 de
visitants, especiahnent durant els mesos d'estin, que es tradueix en una gran
quantitat de residtis acumulats a l'interior del parc. Tot i que la soluci6 al
problema resulta flcil i 6s eviclent, realitzar una neteja freqtient i eficient, queda
rnolt clar que aquesta neteja ni es porta a terme ni resulta una prioritat.

A diferencia d'altres platges de la nostra illa on es realitza una gesti6 respectuosa
amb el medi ambient, ies platges i els voltants de ses Salines es mostren
degradades i brutes. Es troben envasos abandanats a la platja i a les &rees dunars,
bosses de r"esidus an-runtegades; les papereres, a la entrada i Ia sortida de les
platges, estan desbordades i anrb residus de tota mena apilats al seu voitant.

Entenem que a qualsevoi espai natural, protegit o no, 6s obligacid dels usuaris
emportar-se els residus per dipcsitar-los als contenidors corresponents. Perd a la
falta de sensibilitzacid de la societat, aqu[, al litorai del parc natural, cal remarcar
dos situacir:ns agreujants: la falta la col'laboracid deis cclncessionaris a l'hora
d'informar els usuaris i assegurar el compliment de les seues obligacions i, d'altra
banda, l'incompliment del conveni signat entre IBtrFOR, que t6 l'obligaci6 de
mantenir aquestes u$nes netes, i I'Ajuntarnent cle Sant ]osep de sa Talaia.

Amies de la Terra ds un grup local d'Amigos de la Tierra Espafta i forma part d'Amigos de la Tiena lnternacional IFOIL una
federxcid d'organitacions actives en tot el mdn per protegir el medi ambient i crear societats solidAries i sostenibles.
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IBIFOR a la seua web s'auto promociona aixi:

Toda el equipo de lbifar nos sentimos privilegiados y agradecidos de pader
desarrollqr nuestras distintas actividades en este entorno tan maravilloso, Ias lslas
Baleares.

Islas que han marcada desde el inicio de nuestro trabajo el camino a seguir, y a las
que hemos vfsfo lig*dos y carnprometidos tanto nuestro pasatla, coma nuestro
presente y futuro. Es, si cobe, ailn mds estrecha nuestra relaci1n can lbiza y
Formentera.

Espacios de cuya mfrno hemos crecido, y a {os que hemos pretendido aportar nuestro
granita de arena a la hara de canvertirse en referentes mundiales de la oferta
turistica de calidad.

Sirvqn estas lineas de agradecimienta a este privilegiado entorna al que ilesde 1"972

esperamos haberle devuelto con nuestro esfwerzo, dedicacifn y comprofttiso todo lo
que nas ha daclo a la hora de reslizar la gestian de nuestra patrimonio.

Resulta evident que aixd no s6n m6s que paraules. La realitat, a hores d'ara, mostra
com IBIFOR ofereix una imatge de deixadesa i cap respecte amb l'entorn.

Per mostrar la gravetat dels fets esmentats, una usuiria de la platja de Migjorn, o
platja de ses Saiines, Carolina Fitzgerald, va reaiitzar un reportatge fotogrlfic
[adjunt a aquest documentJ, el passat diumenge 25 d'agost, entre les 18 i les 21 h.

Mitjangant aqilesta documentaci6, les entitats sota signants volem denunciar la
gravetat dels fets constatats" Tamb6, evidentrnent, reclarnam la urgent posada en
marxa deis canvis necessaris per a que aquesta situaci6 no es repeteixi en un futur.
Aquest valuds espai bd ho mereixl

F::;:M Ioan Carles
President

Eivissa, 27 d'agast de 2019

Amics de la Tera €s un grup local d'Amigos de la Tieria Espaffa i forma part d'Amigos de la Tierra lnternacional [FOE],'una
federaci6 d'organitracions actives en tot el mdn per protegir el medi ambient i crear societats solidiries i sostenibles,


