
                                                        Aquesta planta submarina
absorbeix 15 vegades més CO2 que la selva amazònica i manté les
nostres aigües cristal·lines. Fondejar vaixells sobre les prades de
posidònia és il·legal i els danys que pots causar tarden segles a
reparar-se.

maneres
de fer que les teves vacances a
Eivissa siguin més sostenibles

                            Valora la possibilitat de no volar i, si és possible, combina transports com el
tren i el ferri. Tria allotjaments i activitats respectuoses amb el medi ambient i utilitza
l'energia, l'aigua i altres recursos de manera responsable. Calcula i compensa les
emissions de CO₂ del teu viatge a través de www.ibizasostenible.com/co2-ciudadanos.

P L A N I F I C A

PROTEGEIX LA POSIDÒNIA

                                        Tria un protector solar ecològic ja que
redueix la contaminació de l'aigua i és molt més respectuosos
amb la vida marina.

MENYS QUÍMICS

                      Redueix la contaminació caminant, muntant en bicicleta i utilitzant
el transport públic. I si necessites vehicle motoritzat, tria’n un d’elèctric. 
(Pots comprovar la qualitat de l'aire de l'illa i triar les opcions de mobilitat
menys contaminants amb la nova eina in-app de Google Maps).

M O U - T E

                                       Eivissa sofreix escassetat d'aigua. Opta
per dutxes curtes en lloc de banys i tanca l'aixeta mentre et
raspalles les dents. Si t'allotges en un hotel, penja i reutilitza
les teves tovalloles per a evitar rentades innecessàries.

ESTALVIA AIGUA

                                                      Porta la teva pròpia ampolla
d'aigua emplenable i bosses reutilitzables per a les teves
compres; compra a granel per a reduir els embolcalls de plàstic
i no demanis palletes en els bars.

ABANDONA EL PLÀSTIC

                                                                                                      Per favor,
neteja el que embrutis. Separa correctament els teus residus i
diposita'ls en els contenidors de reciclatge adequats.

FES-TE CÀRREC DE LES TEVES ESCOMBRARIES

                                                No tiris les burilles a terra i
no les deixis en l’arena de la platja; tarden anys a
degradar-se i alliberen toxines nocives al medi
ambient que en moltes ocasions acaben a la mar.

ATENCIÓ, FUMADORS !

                                                                          Respecta el medi
ambient local assegurant-te de no passar sobre zones
protegides, com les dunes, i no introdueixis ni t'emportis de l'illa
flora ni fauna. Si veus una tortuga o els seus ous a la platja, no els
toquis i telefona al 112 immediatament.

SALVAGUARDA LA BIODIVERSITAT

                                                                                               Informa't sobre la cultura
i les tradicions de l'illa, i tracta sempre la seva gent, la seva llengua i els seus
costums amb respecte. Dona suport als agricultors d'Eivissa visitant els
mercats i les finques agrícoles, i descobreix alguns dels deliciosos productes
locals que s'ofereixen. Més informació en ibizaproduce.org.

RESPECTA L ' ILLA I  TRIA  PRODUCTE LOCAL

DONAR

Segueix-nos en xarxes socials @ibizapreservation @IBZpreservation


