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Introducció

Amb aquest document volem marcar ses línies generals a seguir durant es següents 4 anys. Amb
aquestes línies volem fer incís en es temes que ens preocupen i intentar aportar solucions a aquest
problemes que ens inquieten.

Noves generacions de Eivissa comença una nova etapa, es temps d´una nova generació. Som
joves amb entusiasme i ganes de conèixer en primera persona es món de sa política a sa nostra
Illa, que s’apropen as Partit Popular per es seus principis, idees i valors.

Som una nova generació que creu en polítiques reformistes que s´adaptin als nostres temps i que
facin créixer s'economia i es món laboral en s’entorn insular.

Avui en dia hi ha que donar gran importància a sa comunicació en xarxes socials, tan interior com
exterior, ja que pensam que es clau per fer política dia a dia i son es mitjans mitjançant es quals
es pot propagar millor sa informació.

Volem aportar idees i millorar es programes per ser sa veu jove dins ses campanyes electorals.
Volem demostrar que som sa millor opció juvenil que vertaderament es preocupa per es
problemes que viuen es joves d’Eivissa.

Creim en un turisme més ampli que doni cabuda a nous contractes de feina i que englobi a molts
sectors de treball, on es joves hem de ser un percentatge significatiu per poder tenir més pes dins
un mercat laboral que creix cada dia.

Defensam una educació lliure i sense adoctrinament amb finalitats polítiques o ieològiques.
Defensam una lliure elecció de llengua i que tothom pugui ser respectat independentment de ses
seves idees. S’educació ha de ser un instrument per aconseguir que sa societat pugui avançar, però
mai ha de ser utilitzada com a arma política.
També i seguim defensant sa nostra modalitat lingüística reconeguda per s’Estatut d’Autonomia,
s’eivissenc.
Consideram que tant des de Noves Generacions, com des de es Partit Popular d’Eivissa, hem
d’estar presents as carrer i as teixit associatiu de cada poble.
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1. Essència de NNGG
Noves Generacions d’Eivissa, és sa principal organització política juvenil de sa nostra illa, que
està formada per joves d’Eivissa, i creim i defensam es principis i valors des Partit Popular.

Som una organització política juvenil de centre-dreta, reformista i liberal. Es pilars fonamentals
sobre es quals es basa sa nostra organització són es progrés, sa llibertat individual, sa igualtat,
justícia i defensa d'Espanya, ses Illes Balears.

Aquesta organització va sorgir per donar cabuda a tots es joves en sa vida política i fer-los
partícips de s'activitat pública i política de joventut. Ses nostres propostes i accions han estat i
estaran dirigides a resoldre es problemes reals que preocupen as joves d’Eivissa, i així intentar
millorar sa societat juvenil de sa nostra illa.

Es joves des partit volem fer feina per sa nostra illa, volem ser s'instrument en es servei de sa
societat i des ciutadans de s'illa, especialment de tots es joves, tant per es qui hi resideixen com
per es qui es troben fora, sense distinció de nacionalitat, naixement, afiliació, cultura, religió o
qualsevol altra condició.

Pensam i confiam en sa política a peu de carrer. Volem donar importància a sa relació dels
representants polítics amb es diferents sectors que es relacionen amb sa societat jove de s´illa. Per
això en aquesta nova etapa de Noves Generacions d’Eivissa, volem recalcar sa importància de sa
comunicació tan interna com externa des nostre partit. Pensam i defensam que sa comunicació es
imprescindible pes bon funcionament de sa nova etapa política que encaram.

Des de Noves Generacions del Partit Popular apostam perquè ses administracions inverteixin per
afavorir sa implantació i es desenvolupament de ses noves tecnologies, per així, estar a
s'avantguarda de sa tecnologia.
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2. Noves tecnologies i xarxes socials

En ple segle XXI, i en un món cada vegada més canviant i globalitzat, és necessari que Balears i
Espanya en general, tenguin un posicionament estratègic en inversió, investigació i innovació en
desenvolupament de tecnologia, per situar a sa nostra comunitat com una potència emergent.
Apostam per una transmissió eficaç des coneixement per saber comunicar, perquè de res serveix
formar, innovar i transmetre si, després, no som capaços de revertir aquest coneixement com a
funció de desenvolupament i progres al conjunt de la societat.

Des de Noves Generacions apostam perquè ses administracions inverteixin per afavorir sa
implantació i es desenvolupament de ses noves tecnologies, per així, estar a s'avantguarda en
aquest aspecte. Per tant, creim important s'ús de ses noves tecnologies i mostrar a sa ciutadania
com emprar-les per a gestionar sa majoria de tràmits burocràtics actuals i així fer-los més
eficients. D’aquesta manera, amb ses plataformes online, es ciutadans podran evitar
desplaçaments i temps ja que no hauran de fer es tràmits presencialment a s’administració. També,
es tràmits administratius podran ser més àgils ja que es podria eliminar part de sa burocràcia
actual.

Proposarem emprar ses xarxes socials com a via de comunicació per arribar millor as ciutadans i,
així, fomentar sa seua participació amb una relació directa amb ses institucions. D’aquesta
manera, podrem estar en constant comunicació amb sa ciutadania d’una forma bidireccional i així
conèixer millor ses seues preocupacions i dificultats, de forma que poguem donar solucions a
aquestes intranquil·litats de forma ràpida i eficaç. Sempre serà més fàcil conèixer una opinió
immediatament gràcies a una xarxa social.

Facebook:

Avui en dia, una de ses eines més utilitzades per sa població i on més repercussió social tenen ses
notícies. Per tant, hem d'utilitzar aquest medi per difondre notícies de s'actualitat política i tot el
que fan es polítics a ses institucions (oposició o govern).

Twitter:

Aquesta xarxa social és útil, ja que es poden fer petits comentaris, però clars, juntament amb
notícies (hipervincles). A més de poder compartirles a Facebook i d'aquesta manera poder tenir
més repercussió a sa societat.
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Whatsapp:

Aquesta eina de missatgeria gratuïta és molt important, ja que es poden difondre moltes notícies
entre es nostres contactes i grups. A més, es una via de comunicació directa entre es nostres
contactes per on ens poden transmetre es seus problemes i inquietuds.
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3. Estratègies electorals

Sa campanya electoral és un procés que s'ha de construir dia a dia i no deixar-ho només per es
moment en què es ciutadans tenen una cita electoral. Per tant, és important que des de
s'organització de NNGG s'impulsi sa participació activa en els diferents àmbits de sa societat.

És important informar de ses activitats que es duen a terme i que serveixin i tenguin s'esperit
d'apropar a tots es joves a sa política, sent clau es bon ús de ses xarxes socials i es correu electrònic
com a eines de comunicació diàries. No hi ha que olvidar sa comunicació en premsa, de manera
rutinària.

Volem ser sa punta de llança de comunicació des Partit Popular, sa veu jove des partit que ha de
tenir un discurs atractiu, motivador i proper a sa joventut de la nostra illa.

Per desenvolupar aquestes pràctiques s'han de posar a prova i articular noves formes de
comunicació, emprant noves eines que complementàriament amb ses xarxes socials poden posar
en marxa ses estratègies de comunicació. Destacam ses notes de premsa, un recurs que hauríem
de canalitzar constantment i de forma habitual.

En definitiva hem d'intentar estar presents en tot tipus d'actes de partit i actes externs, d'entitats,
associacions, col·lectius.
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4. Turisme, esports, economia i comerç

És obligatori fer referència a sa turismofòbia existent, molt habitual des partits extremistes
d'esquerres que ens governen i que reben es suport del PSOE. No volen turisme i malauradament,
en aquests moments són els qui gestionen es principal motor econòmic de ses Illes Balears.

Aquest fet es perjudica a si mateix, ja que des de s'administració en comptes d'erradicar aquestes
males praxis, sembla que ho potencien i reforcen exagerant una massificació realment inexistent
i que no ajuda a potenciar es nostre turisme, cap a un turisme de qualitat.

A Eivissa hem de tenir molt clar que hem de lluitar per un turisme de qualitat, com es turisme
familiar i de congressos, i evitar els excessos que es produeixen en determinades zones i municipis
de ses nostres illes i que perjudiquen negativament sa nostra imatge com a destinació turística
avalada internacionalment.

Confiam amb es potencial de ses nostres Illes i dels nostres ciutadans per potenciar un model de
sostenibilitat mediambiental i situar Eivissa com a referent en es respecte amb es medi ambient i
manteniment des paisatge.

Aprofitant aquest aspecte és important deixar de focalitzar ses nostres energies en s'anomenat
"turisme de sol i platja" ja que és purament estacional i altres destinacions poden oferir-ho tot
s'any. S'han de posar ses bases perquè es turisme de congressos, cultural, gastronòmic, esportiu,
familiar, jove o de descans, entre altres, implica s'arribada de visitants durant es 365 dies a s'any
de forma constant i regular, tenint un efecte més que positiu en s'ocupació local. Promocionar es
turisme, també produeix un increment des nombre de places de treball entre sa població jove.

Quan ens referim as turisme cal evitar sa idea que els agents turístics només són ses cadenes
hoteleres. És molt més: restaurants, locals d'oci, comerços, agències d'excursions, transport i en
definitiva totes aquelles empreses que directament o indirectament viuen per i des turisme. Tots
ells influeixen i per tant, s'han de tenir en compte a s'hora de prendre decisions que corresponen
as sector.

III Congrés Insular de Noves Generacions d’Eivissa – Ponència Política

5. Educació i feina

Educació i formació són sinònims de llibertat i prosperitat, i sa base principal de sa igualtat entre
es espanyols, per això sa millora permanent de sa qualitat des sistema educatiu constitueix sa
garantia perquè avancem cap a una igualtat real en tots es sentits.
Com a joves que som, volem introduir sa importància de s’educació amb sa feina. Pensam que a
dia d´avui és una gran preocupació pes joves de sa nostra illa. Tots es joves estudien per
aconseguir un futur i una bona feina vinculada a la seva formació.

Una bona educació situa a sa persona en es centre des sistema, i aquesta ha de ser sa principal
base des seu desenvolupament com a persona. Té com a principal funció, garantir a ses noves
generacions s’accés complet as coneixements, habilitats i principis que es dia de demà els
permetin ser persones lliures, capacitades i responsables.

Hem de garantir es dret des pares a triar es tipus d'educació que volen per as seus fills, o persones
que estiguin sota sa seva tutela, és per això que es poders públics tenen s’obligació de garantir sa
veritable llibertat d'ensenyament i elecció de llengua.

S'existència d'una oferta plural d'institucions educatives, públiques i concertades, és positiva i
constitueix un símptoma d'obertura a ses iniciatives d'una societat d'avantguarda. Des de Noves
Generacions d’Eivissa sempre recolzarem as pares que optin per qualsevol tipus d'institució
educativa. Limitar sa capacitat d'elecció des pares redueix sa igualtat d'oportunitats entre
ciutadans i afecta principalment, com sempre, a qui té menys recursos.

A Europa sa Formació Professional és tan demandada o més que els estudis universitaris, però a
Espanya sempre s'ha tendit a identificar sa Formació Professional com una educació destinada as
alumnes amb baix rendiment. Sobra dir que aquesta identificació no correspon en absolut amb sa
realitat. Sa Formació Professional aporta as seus estudiants una gran qualificació pràctica i
contribueix en gran mesura, a una major especialització professional, que permet a s'estudiant
partir d'una millor posició a s'hora de sortir as mercat laboral. Per tant des de Noves Generacions
Eivissa, defensam una formació professional de qualitat.
Des de Noves Generacions d’Eivissa consideram que s'aprenentatge en anglès és imprescindible,
per sa qual cosa instam a ses autoritats educatives de sa nostra illa es fet que ampliïn es catàleg
de col·legis trilingües.
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És important que ses institucions regionals i insulars facin un esforç econòmic per dotar a ses
nostres universitats d'unes millors infraestructures i recursos. Sense infraestructures, recursos i
finançament és impossible canviar es model actual d'Universitat.

També s'ha de potenciar sa relació Universitat-Empresa, sense obviar que sa Universitat és sa seu
de sa transmissió des coneixement i sempre s'ha de regir per principis acadèmics. Aquesta relació
és fonamental a s'hora d'establir projectes conjunts i sa cooperació entre aquestes dues ha de ser
habitual i imprescindible. Sa universitat com a motor d'ocupació directa ha de mantenir una forta
i sana relació amb es món empresarial.

Exigim una veritable educació de qualitat, excel·lència en educació, una millora en sa mobilitat
entre estudiants i docents i investigadors, s'homogeneïtzació de títols entre universitats europees
i una forta inversió en R+D+I.

Estam en contra de qualsevol adoctrinament, amb independència des principis, valors i idees sobre
es quals se sustenti, defensam una educació plural.

Creim en unes condicions òptimes de feina i horaris que fomentin s’ocupació i s’ajuda a prosperar
per tenir un bon futur professional.
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6. Voluntariat, solidaritat i cooperació.

Es voluntariat tanca una sèrie de valors que per naltrus són essencials en es desenvolupament
humà de sa joventut. Solidaritat, altruisme i es compromís amb sa nostra societat, són valors que
obligatòriament han d'estar ancorats en ets ideals des joves.
Pretenem seguir fomentant es voluntariat i es valors que representa entre sa joventut d’Eivissa.
Per aconseguir s'enfortiment de sa participació juvenil i des voluntariat, Noves Generacions, creu
que s'haurien de dur a terme ses següents actuacions:


Impulsar s'associacionisme, com una via de participació real. Volem que
s'associacionisme es recuperi com a motor dinamitzador de polítiques de joventut, en
col·laboració amb ses administracions.



Augmentar i créixer en es caràcter de voluntariat que sa nostra organització té,
col·laborant sempre amb aquells que més ho necessiten.



Potenciar sa feina de ses organitzacions de voluntariat, promovent que sa seva veu arribi
a tots es llocs, a través de sa utilització d'espais públics que s’Administració disposa.



Facilitar s'autonomia de creació i posterior funcionament de ses ONG´s, evitant en sa
mesura de lo possible s'ús partidista i fictici.

III Congrés Insular de Noves Generacions d’Eivissa – Ponència Política

7. Habitatge

A dia d'avui, un des problemes més transcendentals que afecta majoritàriament a famílies comuns,
i sobretot joves, és s'accés a s'habitatge. Resulta gairebé impossible fer front als elevats preus de
s'habitatge. A més, es suma es problema des lloguers turístics en habitatges plurifamiliars, fet que
provoca que hi hagi una manca d’habitatges que es lloguin a residents a Eivissa i es destinin a
lloguer per setmanes o dies a preus desorbitats a turistes. Per aquest motiu, s’administració hauria
de regular aquest lloguer turístic per que aquests habitatges plurifamiliars es destinin as lloguer a
residents i no a turistes. Així com, controlar sa oferta il·legal d’habitatges turístics.

Des de Noves Generacions, volem reforçar s'idea de que s'IBAVI inverteixi més a Eivissa. Es
Habitatges de Protecció Oficial són un dèficit important. S'han de potenciar els Habitatges de
Protecció Oficial i es preu ha de ser assequible i ha de ser una de les vies que fomenti
l’emancipació dels joves.
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8. Cultura, festes, patrimoni i tradicions
Com a joves involucrats dins es teixit cultural de s´illa d’Eivissa, volem expressar sa nostra
disconformitat amb sa gestió cultural per a sa joventut. Pensam que sa cultura ha arribar a totes
ses persones de sa nostra illa, per tal d´assegurar-li una llarga durada.

Volem aconseguir una millor participació ciutadana i involucrar als joves dins ses diferents
associacions i entitats culturals dels nostres pobles.

Creim en aproximar sa cultura i ses tradicions as carrer, a prop de sa ciutadania, per incentivar
així es moviment des teixit tradicional i sa manifestació de diverses idees com ha comunitat
turística que també som. D’aquesta manera, també podríem donar a conèixer sa cultura i
tradicions eivissenques as turistes que ens visiten any rere any.
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9. Medi Ambient i territori.
S’ha de d’apostar per ses energies renovables, i per sa nostra conscienciació de s’importància de
reciclar i de no malgastar es limitats recursos naturals existents a s’illa, ja que com a illa, tenim
uns recursos i un territori limitats, de forma que hem d’aprofitar as màxim es servei de ses
dessaladores per consumir menys aigua de pous, que cada dia, degut as anys de sequera, es veuen
més maltrets i cada dia es salinitzen més. També, hem de millorar ses depuradores de sa nostra
illa, per que puguin donar a bast a sa càrrega a sa que es veuen sotmeses en es mesos de major
afluència turística.
Des de s’administració s’hauria de potenciar s’ús de ses energies renovables en tots es habitatges
i empreses de sa nostra illa per ser més respectuosos amb es medi ambient i dependre menys des
combustibles fòssils.
Des de Noves Generacions d’Eivissa, apostam clarament per sa modificació des Pla Territorial
Insular. Un nou pla, que sigui consensuat política i socialment amb tots es afectats, de forma que
sigui un pla que es mantengui durant molt de temps, que només s’hi facin modificacions o
correccions puntuals i no sigui canviat a cada legislatura segons es partit polític que governi. Que
respecti es medi ambient, ofereixi d'una vegada per totes seguretat jurídica clara davant ciutadans
i inversors.

Que sigui un pla que afavoreixi es desenvolupament rural de sa nostra illa, ja que es pagesos són
es que mantenen s’encant de s’illa. Des de s’administració pública hauria de donar ajudes a nes
propietaris de ses finques per que les mantinguin cuidades.

Un altre apartat important, és es manteniment de sa neteja des torrents i boscos, un tema bastant
olvidat per part de s’administració, però molt important en temes d’imatge turística i paisatgística,
així com a prevenció contra els incendis.
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10. Administració i participació.

Un des punts a destacar de sa nostra ponència d´acció política es s´administració i participació de
ses institucions públiques vistes des de gent jove com naltrus.

Durant aquests passats anys, sa corrupció ha estat un des aspectes més preocupants per sa societat.
Apostam per millorar i impulsar sa transparència de ses institucions, creim que es necessari obrir
es portal de transparència i actualitzar-lo a totes ses webs de ses institucions de s’illa.

També volem que s’administració sigui propera as ciutadà i que aquest es senti identificat amb es
seus representants. Una bona gestió administrativa es sinònim de futur i prosperitat.
Per acabar, ens agradaria estar presents as dia a dia des partit, i no només quan s’atraquen ses
eleccions. Aquet fet es de gran importància per naltrus per així poder estar més a prop de ses
decisions que es prenen dia a dia dins es partit i saber així com és es funcionament intern i poder
fer proposicions més directes i que siguin tingudes en compte.
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