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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

EN RELACIÓ A PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS GRATUÏTES PER A LA 

PRACTICA D’ESPORT A LA PLATJA. 

 

 

Pocs llocs en el món ofereixen tantes possibilitats per a la pràctica d'esports a 

l'aire lliure com la nostra illa. Envoltada de mar, amb molts quilòmetres de platja, 

la nostra illa disposa d'un gran nombre d'espais naturals susceptibles per a la 

pràctica esportiva i que ens donen la possibilitat de realitzar tot tipus d'esports 

en un marc natural incomparable. 

 

La nostra illa disposa de meravelloses platges de sorra fina i fàcil accés amb 

excel·lents condicions per a la pràctica esportiva sobre la sorra o al costat de la 

mar, llocs idonis per la pràctica d’esports de platja. Hi ha molts motius per a 

practicar esport o activitats a la platja, no solament és bo a nivell físic, sinó que 

ens ajuda a mantenir-nos molt més estables i feliços psicològica i 

emocionalment. 

 

Aprofitant aquests avantatges, que ofereix la possibilitat de fer esport a l'aire 

lliure, hem de començar a reprendre l'activitat esportiva i ajudar a reactivar 

l'activitat econòmica esportiva de la nostra illa, introduint a poc a poc la nova 

normalitat  esportiva dels usuaris a la nostra illa.  

 

Dins de les competències pròpies del Consell Insular en relació amb les matèries 

de foment i promoció d'activitats esportives en tots els àmbits i de facilitar els 

mitjans que permetin practicar-ho, amb la finalitat d'obtenir una millor qualitat de 

vida i un major benestar social i també un benefici per a la salut, una gran aposta 

seria la posada en marxa d'activitats esportives gratuïtes a les platges dels cinc 

municipis de l'illa on tant veïns com a visitants de totes les edats puguin gaudir 

de entre altres activitats esportives, per exemple del (bàdminton platja, tenis 

platja, futbol platja, rugby platja, handbol platja, vòlei platja, ioga, tai-txi, pilates, 

entre d’altres…). 

 

Al darrer Ple celebrat al Consell d’Eivissa, el dia 28 de maig, és va presentar 

aquesta mateixa proposta, que si bé va estar rebutjada, el Conseller del 

Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventuts; és va 

pronunciar amb el sentit de que aquesta iniciativa hauria se venir des dels 

ajuntaments per tal de procedir convenientment. 
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Per tot el abans exposat, el grup municipal socialista presenta per a la seva 

aprovació al Ple de la corporació, la següent PROPOSTA D’ACORD: 

 

1.- L’ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda instar al Consell Insular 

d’Eivissa per a l’elaboració conjuntament amb els cinc ajuntaments de l’illa 

d’Eivissa, d’un cens d’espais naturals a la nostra illa, (senders, rutes, platges, 

etc.) susceptibles per a la pràctica esportiva. 

 

2.- L’ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda instar al Consell Insular per a 

la posada en marxa d’un programa de activitats esportives a la platja, durant els 

mesos d’estiu, promogudes pel Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, 

Esports i Joventut en coordinació amb els cinc ajuntaments de l'illa, les 

federacions esportives, les entitats esportives i els gimnasos dels diferents 

municipis; programa que tindrà la condició de ser gratuït i les podran gaudir tant 

veïns i veïnes, com les persones visitants de totes les edats, sense necessitat 

d'inscripció prèvia, a no ser que sigui recomanable per motius de seguretat i 

mesures anti Covid-19. En tots els casos, aquestes activitats es realitzaran 

prenent totes les mesures de seguretat necessàries per a evitar contagis. 

 
 
 
 

 

Santa Eulària des Riu, 15 de juny de 2021 

 

 
Vicente Torres Ferrer 

Portaveu grup socialista 

 

 

 

 

 

 

Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’ajuntament de Santa Eulària des Riu 
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