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Josep Antoni Prats Serra. Can Martines. Sant Jordi (1) / Mercè Chumillas Heredia. Sa Vinyeta. Sant Agustí (2) / Arnau X. Mañas 
Florit. Sa Carroca. Sant Jordi (3) / Cristina Ruiz Lozano. Cala de Bou. Sant Agustí (4) / Jonathan Marí Thomas. Can Miquel 
Francisco. Es Cubells (5) / A. Xavier Ribas Tur. Can Xinxó. Sant Agustí (6) / Mireia Rota Font. Sant Jordi (7) / Xico Sala Tur. Can 
Catalines. Sant Josep (8) / Anna Marí Llorens. Can Jordi. Sant Josep (9) / Xico Marí Ribas. Can Manyà. Es Cubells (10) / Hèctor 
Casas Font. Sant Agustí (11) / Esperança Tur Tur. Can Vergeret. Es Cubells (12) / Felip Cabrera Miralles. Cala de Bou. Sant Agustí. 
(13) / Elsa Mayol Sanmateu. Cas Marins. Sant Josep (14) / Jeroni Marí Alfonso. Can Jeroni. Sant Josep / Marina Ibáñez López. 
Davall sa Serra. Es Cubells / Xavier Llobet Buscató. Cala de Bou. Sant Agustí (15) / Montserrat Montés Montés. Sant Jordi (16) / 
Vicent Marí Torres. Can Jordi. Sant Josep (17) / Maria Cardona Marí. Can Pujoletí. Sant Agustí (18) / Mar Prats Montés. Sant Jordi 
(19) / Santiago López Gaspar. Platja d'en Bossa. Sant Jordi.

«La força de 
la nostra llista 
es troba en 
les persones 
que la formen»

Et demanam la teua confiança perquè som gent honesta, treballadora, valenta, compromesa 
amb els nostres pobles i amb la nostra gent, i perquè tenim molta il·lusió. Il·lusió per millorar el 
nostre entorn, per ajudar a tothom que ho necessiti, per oferir bons serveis públics, perquè 
volem que totes i tots us sentiu orgullosos del nostre municipi.

Aquests són alguns dels punts importants del nostre programa:

  Fer que es compleixi la normativa sobre soroll.
  Assegurar el manteniment dels espais públics dels nuclis urbans.
  Garantir l’accés i l’obertura dels passos públics tradicionals a la costa.
  Aconseguir que l’aigua bona arribi a totes les cases i que la xarxa tingui unes pèrdues mínimes.
  Participar en la millora de la gestió del Parc Natural de Ses Salines i la Reserva dels Illots de Ponent.
  Iniciar el soterrament de totes les esteses aèries de dins el Parc Natural.
  Elaboració i implantació dels plans de gestió de les àrees protegides del municipi.
  Assegurar el manteniment de l’entorn natural i del paisatge.
  Impedir l’aparició de noves urbanitzacions.
  Dotar les àrees urbanes de zones verdes i espais per equipaments públics.
  Obertura d’un centre cultural a Sant Jordi.
  Acabament del centre cultural de Cala de Bou i gestió centrada en les necessitats del barri.
  Instal·lació d’un passeig integrat en l’entorn entre Port des Torrent i Sant Antoni.
  Ajudar la gent del camp a mantenir les seues finques, posar-les en producció
 i evitar la degradació del paisatge que suposa el seu abandonament.
  Augmentar la plantilla i els serveis que s’ofereixen des de les unitats de serveis socials municipals.
  Convertir en una prioritat l’educació, que ha de ser pública, de qualitat i integradora. 
 Col·laborar amb les escoles i instituts, augmentar les beques i millorar la formació d’adults.
  Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions.
  Donar suport i recursos als joves perquè gestionin els seus espais i estableixin les seues necessitats.
  Contribuir a la cura i manteniment de la nostra llengua, manifestacions culturals i patrimoni.

Pots consultar el programa complet a ARAEIVISSA.COM

Estam disposats a invertir temps i esforços per millorar el nostre municipi. Som gent amb 
ideals, que estimam aquesta terra i no la volem veure destruïda, ni volem veure com es perden 
els nostres senyals d’identitat: el paisatge, la cultura, la llengua... i dedicarem tots els nostres 
esforços a evitar-ho.

Molts de nosaltres som gent jove, disposats a implicar-nos en millorar els nostres pobles amb 
una nova perspectiva. I també hi ha gent amb més experiència, que ha treballat o encara 
treballa voluntàriament en associacions culturals, de veïns, sindicats i altres.

A Sant Josep també és l’hora d’Ara Eivissa!
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