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Es Vedrà

Eivissa, autèntica
i natural
Eivissa és famosa arreu
del món, però així i tot
continua sent una gran
desconeguda que sorprèn
pel fet de poder banyarse en platges recòndites,
allotjar-se en hotels
meravellosos envoltats
d’arbres fruiters o caminar
per paratges solitaris.
Eivissa és amable i càlida,
una illa oberta i generosa
on hi habiten el somriure,
la llum i les tradicions
centenàries i on també
es respira el pes de la
historia. El paisatge i
patrimoni cultural són
alguns dels poderosos
atractius d’aquesta terra,
però la seva autenticitat
i natura són els elements
que la fan esdevenir un
indret únic.

Dalt Vila. Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO

L’illa es troba situada a l’est de la península Ibèrica, al mar
Mediterrani, i forma part de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. L’organització administrativa inclou cinc municipis: Eivissa,
que és la capital, Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany,
Sant Josep de sa Talaia i Sant Joan de Labritja. Cadascun d’ells
ofereix al visitant possibilitats diverses i alhora complementàries.
Segons les darreres dades del padró de 2015, la població supera
les 140.000 persones, tot i que el nombre de residents augmenta
de forma considerable durant els mesos d’estiu. Eivissa constitueix,
juntament amb Formentera, les illes Pitiüses.
Amb una extensió de 572 km2, Eivissa ofereix 210 kilòmetres de
platges que es poden gaudir a qualsevol època de l’any gràcies a
les càlides temperatures de l’illa i a les 2.948 hores de sol anuals.
Les temperatures són suaus de gener a desembre, i l’illa ofereix
estones màgiques durant tot l’any. La floració dels ametllers,
moment en que els camps d’Eivissa s’il·luminen de blanc, només es
pot contemplar al gener i el febrer. Passa el mateix amb l’esclat de
flors que inunda la primavera, la sensació refrescant que produeix
a l’agost un bany a la platja o el plaer que causa assaborir un plat
de peix fresc sota el sol de gener en una terrassa al costat del mar.
Eivissa actua, a més, com a imant per a creadors d’arreu del món
que troben a l’illa la llibertat, els espais i l’estímul per donar forma
als seus projectes. L’atractiu d’Eivissa és tan potent que molts que
hi van arribar per passar-hi unes vacances curtes s’hi han acabat
quedant per sempre. Benvinguts a Eivissa.

Flor d’ametller
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Detall del port d’Eivissa i Dalt Vila

Eivissa, Patrimoni
de la Humanitat
Al municipi d’Eivissa hi
ha la capital, amb el seu
impressionant recinte
emmurallat, que va ser
declarat patrimoni de la
humanitat per la UNESCO
l’any 1999. Aquesta
distinció internacional
reconeix el valor històric,
cultural i arquitectònic
de la fortalesa costera
més ben conservada de la
Mediterrània. L’acròpoli
de Dalt Vila és plena de
carrerons i monuments,
com el castell o la
catedral. Cruïlla de
cultures des de fa segles,
l’entorn d’aquesta
fortalesa és escenari de
concerts, cicles poètics,
exposicions i activitats
culturals al llarg de tot
l’any.

Posidònia oceànica

Les restes fenícies de sa Caleta (a Sant Josep) i la necròpoli fenici
púnica del puig des Molins (a Eivissa) també formen part dels béns
declarats patrimoni de la humanitat, ja que la UNESCO considera
que “aporten un testimoni excepcional de la urbanització i la
vida social de les colònies fenícies a la Mediterrània occidental.
Constitueixen una font única, en quantitat i importància, dels
descobriments i l‘origen de les sepultures fenícies i cartagineses”,
segons diu el text oficial de la declaració.
El comitè de la UNESCO va definir Eivissa com un entorn privilegiat
per la seva biodiversitat i els seus valors naturals, tenint en compte
la riquesa de les praderies de posidònia oceànica (plantes dels
fons marins) que són les millor conservades de la Mediterrània
i estan situades en una Reserva Natural. Aquestes praderies són
l’habitat de 220 especies diferents, entre elles tres de mundialment
amenaçades, com la foca mediterrània. Les praderies de posidònia
oceànica són les responsables de la puresa i transparència de les
aigües que envolten l’illa.
Tant per criteris culturals com pels seus valors naturals, la UNESCO
va seleccionar Eivissa com un dels indrets que cal preservar per a
generacions futures.

Poblat fenici de sa Caleta
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Posta de sol a ses Salines

Eivissa, natura
en estat pur
La natura eivissenca
constitueix l’atractiu més
important de l’illa. Sens
dubte, criden l’atenció
els frondosos boscos de
pi mediterrani. De fet,
els grecs van denominar
les Pitiüses “illes de
pins” pel mantell verd
que s’estén pels camps
i les muntanyes al
llarg de tot l’any. Els
pins caracteritzen el
paisatge de l’illa des de
fa 7.000 anys, segons
han constatat estudis
científics recents.

Ametllers en flor

Les cales d’aigua turquesa, els illots que trenquen la monotonia de
l’horitzó i s’alcen com a colossos, el parc natural de ses Salines,
les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent
impressionen i conviden a fer tota mena d’activitats a l‘aire lliure.
L’illa permet gaudir espectaculars postes de sol sobre la
Mediterrània, banyar-se en aigües cristal·lines i recórrer camps
sembrats de blat, vinyes i fruiters, perfumats per plantes
aromàtiques que creixen sense ordre per tots els racons, com la
farigola, el romaní o la lavanda.
Eivissa no deixa de ser mai una illa tranquil·la, ni tan sols durant els
mesos d’estiu, quan hi ha més turistes que la visiten. A nombrosos
paratges hi regna la calma, com ara al nord, a l’espai protegit d’es
Amunts, a poblets com Sant Mateu, Santa Agnès, Sant Agustí o
es Cubells.
Eivissa manté verge la major part del seu territori i atresora un
valuós patrimoni botànic i animal en el qual no hi habiten especies
agressives ni perilloses. Hi ha oliveres mil·lenàries, savines
espectaculars, flora multicolor, falcons, llebres, cans eivissencs
(rassa autòctona de gossos de caça a la qual se li atribueix un
origen egipci), sargantanes verdes i blavoses protegides, esbarts
de perdius ...

Figues de pic
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Eivissa, tradicional
i llegendària
L’arribada de viatgers
d’arreu del món i la
cruïlla de cultures que
avui constitueix l’illa
no ha restat força a
les tradicions, sinó
que les ha potenciat i
revaloritzat. Els habitants
d’Eivissa es refugien en
la seva identitat i cultura i
gaudeixen compartint-la.
Les esglésies, els pous o
les cases disseminades
per tot el territori
constitueixen un exemple
de saviesa popular i
capacitat d’adaptació al
terreny.

Els eivissencs van crear un model propi, la casa pagesa, que
perdura davant dels efectes de la modernitat. Es tracta de
construccions centenàries, que constitueixen l’origen de costums
molt arrelats, com ara les reunions al tradicional porxo o l’ús
dels antics trulls per elaborar oli. El paisatge eivissenc és ple
d’aquests bells habitatges emblanquinats, formats per cubs de
diverses dimensions que creixen amb nous espais a mesura que
augmenta la família i sempre estan orientats cap al sol. Encara
avui el sobrenom dels eivissencs és el nom que porta casa seva,
que importa més que no els mateixos cognoms. Les antigues cases
pageses es transmeten de generació en generació i s’intenten
reformar tot mantenint el respecte vers l’arquitectura tradicional.
A Eivissa, els artesans troben a qui llegar la seva saviesa, i les
cançons populars passen d’avis a néts. De la mateixa manera,
el ball pagès, la dansa tradicional de l’illa, evoca l’Eivissa de fa
centenars o potser milers d’anys. Es pot veure el ball pagès a les
places de les esglésies qualsevol dia de festa o als antics pous
comunals, fet que posa de manifest la importància que té per als
habitants de l’illa mantenir vius els seus costums.
La recerca històrica ha permès documentar que aquests balls, amb
una coreografia que repeteix els cercles i la figura del número vuit,
són ancestrals. Crida l’atenció la importància de la dona en el ball,
els seus vestits (els més antics daten del segle XVII i el valor de
les seves joies: les emprendades, d’or, plata i corall, constitueixen
autèntiques obres d’art. A banda de la peculiaritat del paper de
l’home i la dona en aquesta dansa tradicional i de la bellesa dels
seus vestits respectius, també criden l’atenció els instruments
i, sobretot, el fet que molts infants i joves eivissencs mantenen
aquestes danses en que es posa en valor la tradició i la cultura
de l’illa.
On veure el ball pagès:

Pou típic

·· Tots els divendres dels mesos d’estiu, a les 21.00 hores, al baluard
de Sant Pere (Dalt Vila).
·· Tots els dijous dels mesos d’estiu, a les 18.00 hores, en el Pati de
l’església de Sant Miquel.
·· Davant de totes les esglésies dels pobles, a les festes patronals.
·· Als balls que tenen lloc als pous durant l’estiu.
A més:
·· Durant les festes de Nadal, i en concret la nit de Nadal, es continuen
celebrant les conegudes caramelles de Nadal, concerts de música
tradicional que recorren les esglésies de l’illa; també durant la
Setmana Santa i s’anomenen caramelles de Pasqua.

Ball pagès

8

Eivissa, gastronomia
exquisida
El màxim plaer per als
eivissencs és gaudir del
menjar. Els habitants de
l’illa senten autèntica
devoció pels productes
frescos i naturals, i abans
era impossible veure una
casa de camp que no
s’autoabastís amb el seu
propi hort, els seus arbres
fruiters i la seva granja
d’animals. Avui, moltes
llars mantenen viva la
tradició.

El mar proporciona, a més, delicats peixos i mariscos, i els boscos
ofereixen bolets, espàrrecs, caça, ... Aquest assortit rebost ha
originat una saviesa culinària que s’ha anat transmetent de
generació en generació, enriquida per les diverses cultures que
han habitat l’illa. Arrossos, plats amb au o bestiar, guisats, peixos
al forn i rebosteria formen part del variat ventall gastronòmic que
ofereix Eivissa.
Els restaurants tenen, a més, un valor afegit: l’oportunitat
d’assaborir tots aquests plats en entorns únics, amb els peus
enterrats a la sorra i el so de les onades de fons, als intricats
carrerons de la ciutadella o en antigues cases pageses al bell mig
del camp. L’illa ofereix una gran varietat de restaurants de qualitat
extraordinària amb productes frescos i naturals, com ara el peix i
el marisc, o plats tradicionals, com l’arròs a la marinera, el bullit
de peix o la borrida de rajada. També es poden tastar plats típics
elaborats principalment amb carn, com ara l’arròs de matances, la
frita de porc o el sofrit pagès.
La rebosteria eivissenca també és deliciosa. Cal tastar un deliciós
pastís elaborat a base de formatge de cabra i ovella i herbasana (flaó) o un púding d’ensaïmades, llet i ou conegut com a
greixonera. A les reunions socials també és costum degustar les
típiques orelletes (petites pastes en forma d’orella).
A més, a la majoria de restaurants es pot demanar el vi de la terra,
i tots els turistes que ho vulguin es poden apropar a les diverses
bodegues de l’illa. Sa Cova, a Sant Mateu és la bodega pionera en
la producció de vi. Can Maymó, també a Sant Mateu, elabora vi
negre macerat amb farigola. La bodega de Can Rich, a Buscastell,
es troba en una extensa finca dedicada al cultiu ecològic i empra
varietats franceses combinades amb el raïm típic d’Eivissa. La
bodega Ibizkus, a Sant Josep, també elabora el seu vi amb el raïm
monastrell, varietat tradicional eivissenca.
La indústria artesana posa a l’abast del viatger el millor record que
es pot endur de l’illa, l’oli d’oliva verge o la mel, passant pels licors,
com ara les famoses herbes eivissenques o el palo, sense oblidar
altres productes com formatges, sobrassades, diversos embotits,
ametlles o figues seques. Gaudir la gastronomia eivissenca és un
altre dels indubtables plaers que ofereix l’illa.

Frita de calamar
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Moda Adlib:
Llibertat a la pell
A partir dels anys 60,
molts nord-americans i
europeus van descobrir un
indret de la Mediterrània
que fins llavors havia
restat aïllat del turisme:
Eivissa. A poc a poc, l’illa
va esdevenir un dels
refugis internacionals
del moviment hippy,
i en aquest ambient
desbordant de llibertat
i informalitat va néixer
la moda Adlib (del llatí
ad-libitum, a plaer), una
estètica còmoda i senzilla
que aviat va exportar la
fama d’Eivissa arreu el
món.

Desfilada Moda Adlib

Inspirada per les peces de roba i els vestits típics de les Pitiüses,
i amb clares influències del moviment hippy, la moda Adlib va
ser impulsada cap a l’any 1971 per la princesa iugoslava Smilja
Mihailovitch, que va defensar un estil que proporcionava a la dona
més consciencia del seu cos i, alhora, una sensació de llibertat. El
seu lema era: “Vesteix-te com vulguis, però vesteix-te amb gust”.
Avui dia, la moda Adlib és una marca consolidada que ha inspirat
alguns dels dissenyadors més prestigiosos de les passarel·les
internacionals. Això no obstant, les creacions originals d’Eivissa
continuen mantenint el caràcter artesanal i els seus trets d’identitat
principals: el blanc com a color predominant, els teixits 100%
naturals i una filosofia que amb prou feines ha canviat amb el pas
de les dècades. Adlib és encara avui sinònim de peces de roba
còmodes, de tonalitats clares i lluminoses i de línies absolutament
personals que fusionen l’empremta hippy amb la senzillesa de la
vestimenta tradicional mediterrània.
Cada any, a principis d’estiu, la moda Adlib es renova. Les darreres
col·leccions s’han enriquit amb vestits de núvia, banyadors,
peces de pell, complements i joieria artesanal. Els creadors de
les Pitiüses també han incorporat el color a les seves propostes
(des del vermell fins al negre, passant pel turquesa de les aigües
d’Eivissa). Els dissenys més innovadors conviuen amb l’esperit més
pur de la moda Adlib, que continua apostant per volums amplis
i lleugers i per la confecció del cotó rivetat amb ganxet, volants,
tuls, brodats i puntes tradicionals, tots ells recursos que no fixen
moviments, sinó que els accentuen perquè la llibertat de les peces
sigui evident i proposen una moda innocent i divertida per al dia i
seductora per a la nit.
Algunes de les firmes més conegudes en l’àmbit nacional i
internacional que confeccionen i produeixen els seus dissenys a
l’illa d’Eivissa són Charo Ruiz, Melania Piris, Maru García, Maxim
Monika, Ruben Perlotti (núvies), Piluca Bayarri, Zarabanda,
Catalina Bonet, Pepa Bonet, Morocha o Nacho Ruiz.
Altres creadors que s’han incorporat de forma més recent a aquest
grup són Tony Bonet, Eva Cardona, Ibimoda, Dira Moda, Tres Ibiza,
Hippy Chick, Beatrice San Francisco, Isabel Castellar, Tanit Jeans,
Vintage Ibiza, World Family, Marmade i Elisa Pomar (joieria),
Cristine Astruc (pell), De los Ángeles i MYC (roba per a infants).
Les propostes Adlib per a tota la família han esdevingut un referent
en la història de la moda: les peces acompanyen i embelleixen el
moviment natural del cos i sempre evoquen l’illa d’Eivissa.

Desfilada Moda Adlib
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Eivissa, cosmopolita
i avantguardista
Eivissa és famosa
pels seus mercats, la
seva artesania i el seu
caràcter cosmopolita
i multicultural. Els
mercats d’Eivissa atrauen
l’atenció de curiosos i
celebritats d’arreu del
món, i alguns afirmen que
les parades són petits
laboratoris de tendències,
on es troben dissenys,
generes i objectes que
temps després salten als
aparadors de les grans
ciutats europees.

·· Les Dàlies: tots els dissabtes de l’any, aquest mercat és una cita
ineludible per a milers de persones que visiten l’illa. S’hi pot comprar
artesania, ceràmica, moda Adlib, instruments musicals exòtics, joies
i bijuteria, llibres i qualsevol record de l’illa o simplement gaudir de la
màgia que ofereix l’ambient del mercat. Pels que prefereixen comprar
al solpost, ho poden fer al mercat nocturn tots els dilluns i els dimarts
de juny a setembre. Per a més informació www.lasdalias.com
·· Punta Arabí: els dimecres d’abril a octubre, el mercat des Canar
esdevé una altra visita indispensable. Sobre un terreny asfaltat i en
un nucli urbà envoltat de bars, restaurants i hotels, el mercat ofereix
més de 400 parades, distribuïdes en carrerons, que es poden recórrer
tot fent un agradable passeig, amenitzat a la tarda per música en viu.
Per a més informació www.hippymarket.com
També es poden trobar botigues i parades que ofereixen artesania,
moda i regals a Dalt Vila, La Marina, Av. Bartomeu Roselló i a ses
Figueretes, dins del municipi de Vila. A Sant Antoni les parades
d’artesania i regals es troben al passeig de ses Fonts, al costat
de la zona més comercial. A Santa Eulària, a banda dels mercats
de les Dàlies i Punta Arabí, també es poden visitar les parades
dels artesans que a l’estiu es col·loquen cada dia al passeig de
s’Alamera. També al carrer principal de Sant Miquel hi ha un mercat
d’artesans cada dijous en temporada alta.
A més, a Vila s’organitzen dues fires artesanals, la “Plaça d’Art”,
per Setmana Santa, i “Sa Tardor”, a finals de setembre, al cèntric
passeig de Vara de Rei.
Les persones que vulguin conèixer l’obra dels ceramistes de l’illa
han de saber que a vuit kilòmetres de Sant Antoni i a prop d’Eivissa
hi ha Sant Rafel, l’únic poble de l’illa que ha estat declarat zona
d’interès artesanal, i on treballen alguns dels millors mestres
d’Eivissa, que han creat escola amb peces d’inspiració púnica. Els
seus tallers es troben oberts al públic.
L’illa és refugi d’artistes de tot el planeta que han escollit aquesta
terra per viure-hi. Les seves obres s’exposen a les galeries d’art,
els mercats, els tallers d’artesans, les botigues, ... Eivissa és font
d’inspiració i bressol de les propostes més innovadores, i un bon
exemple d’això és la música que neix a l’illa i que té ressonància
internacional. El grandiós espectacle de la posta de sol esdevé
cada estiu el banc de proves en que els DJs més coneguts assagen
nous ritmes. La indústria de la música i alguns dels compositors
més famosos del món troben a Eivissa l’estímul necessari per al
seu procés creatiu.

Mercat de les Dàlies
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Una ciutat
alegre i
oberta al
món

En el municipi d’Eivissa
(Vila) hi ha la capital, amb
el seu recinte murallat,
declarat Patrimoni
de la Humanitat. La
ciutat també aplega les
principals institucions de
l’illa i ofereix nombrosos
serveis a viatgers i
residents, com hospitals,
ports esportius o zones
comercials. El barri de la
Marina, el passeig de Vara
de Rei o la plaça de Vila
són alguns dels centres
neuràlgics de la ciutat.
Així mateix, Eivissa ofereix
interessants museus, com
el Museu Arqueològic o
el d’Art Contemporani, i
importants enclavaments
històrics. Entre ells,
la necròpoli del puig
des Molins o els antics
sistemes de regadiu
coneguts com a portals de
feixa (zona Talamanca).
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Accès al portal de ses Taules

INDRETS D’INTERÈS TURÍSTIC
·· Casc històric: en els seus carrerons hi conviu el pes de la història i
l’encant d’una ciutat alegre i oberta al món. La vida flueix a la plaça
de Vila i a la plaça de sa Carrossa o al carrer de la Mare de Déu. En
el casc històric hi ha nombroses botigues d’artesans, galeries d’art,
hotels i restaurants. Dins del recinte murallat es pot visitar la catedral,
la capella de Sant Ciriac, l’església de Santo Domingo i el Museu d’Art
Contemporani, entre d’altres indrets d’interès.
·· La necròpoli de puig des Molins: Utilitzada com a cementiri durant
més de 1.000 anys, posseeix 3.500 hipogeus (tombes subterrànies).
Constitueix un altre punt d’interès, en les immediacions del recinte
murallat, i forma part dels elements declarats patrimoni de la
humanitat per la UNESCO. Adjacent, es troba el Museu Arqueològic,
un dels més importants del món cartaginès.
·· El port d’Eivissa: És un dels indrets on es concentra bona part
de l’activitat comercial i d’oci. El seu punt de referencia és l’obelisc
dedicat als corsaris, l’únic homenatge públic als pirates que hi ha
al món, juntament amb el monument que els britànics van dedicar
a sir Francis Drake. L’obelisc d’Eivissa es va aixecar l’any 1906 en
record dels valents corsaris que es van jugar la vida a les aigües de
la Mediterrània per salvaguardar la pau amenaçada de l’illa blanca.
Al costat del port es troba el barri de la Marina. De dia, els carrers de
la Marina són plens de gent que compra, fa ús dels bancs i oficines
de la zona, visita museus i galeries d’art o aprofita els matins de sol
i tranquil·litat per llegir el diari i esmorzar a les terrasses dels bars
més elegants. De nit, concentra l’oferta d’oci nocturn, i als mesos

Eivissa
d’estiu totes les botigues romanen obertes fins
passada la mitjanit. S’hi pot trobar multitud de bars,
restaurants i terrasses que ofereixen molt diverses
alternatives d’oci per a parelles, famílies o grups
d’amics.
·· Centre de la ciutat: a la ciutat d’Eivissa, a més de
Dalt Vila i el barri de la Marina, val la pena recórrer
tot el casc urbà i conèixer zones tan cèntriques com
el passeig de Vara de Rey o la plaça del Parc, amb
nombrosos bars i botigues. A l’avinguda d’Espanya,
l’avinguda de Bartomeu Roselló i el carrer lsidor
Macabich tenen parada els taxis i autobusos que
recorren tota l’illa, i hi ha disponible una àmplia
oferta comercial i de serveis.
·· Ports esportius: no cal deixar de fer un agradable
passeig pel ports esportius de Marina Botafoc i
Marina Ibiza i apropar-se fins al dic, on atraquen
els grans creuers i el vaixells procedents de la
península i Palma de Mallorca.
·· Platges: com tots els municipis de l’illa, la capital
també té les seves zones de bany. La platja de
ses Figueretes és accessible des del casc urbà;
Talamanca és una platja tranquil·la, amb ambient
familiar, i la platja d’en Bossa que és la més extensa
de l’illa.

Visita imprescindible: Dalt Vila
A Eivissa és imprescindible recórrer l’acròpolis,
declarada patrimoni de la humanitat. La muralla
renaixentista esta constituïda per set baluards.
El de Sant Pere, també denominat es Portal Nou,
és una de les entrades al recinte, al costat del
parc Reina Sofía. En aquest accés s’hi col·locaven
els soldats per fer front als enemics, i avui dia
és escenari de concerts i activitats a l’aire lliure.
Una altra porta d’accés a Dalt Vila és el portal
de ses Taules, on s’ubica l’espectacular pati
d’armes i, a continuació, la plaça de Vila, plena
d’elegants restaurants, galeries d’art i botigues
d’artesania. Seguint l’ascens, trobem el carrer de
sa Carrossa, des d’on es pot accedir al baluard de
Santa Llúcia, que conté l’antic polvorí, que data
del segle XVIII. És un altre indret fantàstic per
contemplar la meravellosa vista del port d’Eivissa
i la badia. Si es continua l’ascens, s’arriba fins al
claustre de l’Ajuntament de Vila. Des de tots els
racons es té com a referència i guia la catedral.

Detall carrerons Dalt Vila

El baluard de Santa Tecla es troba a l’est de la
catedral, i des d’allí continua un breu tram de la
muralla que s’acaba confonent amb el penyasegat, que fa la funció de muralla natural i de
privilegiat mirador cap al mar. A sota del revellí
hi ha un túnel que comunica el castell i l’actual
seu de l’Ajuntament d’Eivissa.
El baluard de Sant Joan va ser adaptat en els anys
60 com a nova entrada a Dalt Vila també per a
vehicles, amb accés restringit a residents, taxis i
clients allotjats en els hotels de la zona.
La construcció de la muralla renaixentista
d’Eivissa va ser impulsada per Carles I i Felip
II per mantenir i defensar els territoris de la
Corona espanyola. Quan l’illa va deixar de ser
el blanc dels atacs de pirates turcs i barbarescs,
l’acròpolis va quedar en peu per a la posteritat
com a testimoni d’aquella època, i avui és
patrimoni de tota la humanitat.

13

80 kilòmetres de platges cristal·lines

El municipi de Sant Josep
de sa Talaia és el més
extens de l’illa i el que
presenta un major nombre
de platges i cales al llarg
dels seus 80 kilòmetres
de costa.
També destaca pel fet
de tenir enclavaments
protegits i de bellesa
especial, el parc natural
de ses Salines i les
reserves naturals des
Vedrà, es Vedranell i els
illots de Ponent. El parc
natural de ses Salines
és un paradís de dunes
de sorra blanca i aigües
cristal·lines, mentre que
fer una llarga passejada
fins a la torre des
Savinar ofereix una vista
espectacular des Vedrà,
l’illot al voltant del qual
han sorgit nombroses
llegendes. El municipi
esta coronat per sa Talaia,
la muntanya més alta
d’Eivissa (475 metres).

Platges de Comte

INDRETS D’INTERÈS TURÍSTIC
·· Sant Josep: al municipi de Sant Josep predomina un paisatge rural
ple de pins, savines, figueres i garrovers, amb cases emblanquinades
disperses pel territori. Al centre urbà, l’església presideix la vida del
poble. El temple fortificat, construït l’any 1730, és una de les mostres
més representatives de l‘arquitectura popular eivissenca. El nucli
urbà de Sant Josep ofereix botigues de decoració, moda i regals, bars
i diversos restaurants de tapes i cuina molt sofisticada.
·· Sant Agustí: el poble viu el seu màxim apogeu durant les festes
patronals de finals d’agost, quan persones de tota l’illa el visiten per
assistir als seus concerts a l’aire lliure. La resta de l’any, Sant Agustí
és un oasi de pau i un dels enclavaments més ben conservats de
l’illa, amb una encantadora casa parroquial adherida a una preciosa
església, ubicada a la plaça principal d’aquest petit poble. Des del
turó que corona la plaça es divisen els camps de Sant Agustí amb
nombroses plantacions de vinya.
·· Es Cubells: és un altre dels petits i encantadors pobles d’aquest
municipi. Val la pena apropar-s’hi per contemplar la petita església,
ubicada a la vora d’un penya-segat amb vistes espectaculars. En
aquest petit centre urbà s’hi troben dos bars, on es poden tastar
alguns plats típics de la gastronomia local i aprofitar per conèixer les
petites cales i racons que es troben als peus del penya-segat, més
concretament ses Boques i cala Llentrisca.

Església de Sant Josep

14

Sant Josep
·· Sant Jordi de ses Salines: és la localitat més
pròxima a l’aeroport. S’hi troba una imponent
església fortificada, envoltada de flors i palmeres
que l’embelleixen. Una altra de les esglésies més
belles del municipi és la petita ermita de Sant
Francesc de s’Estany, ubicada a l’entrada del
parc natural de ses Salines. Va ser construïda per
atendre les necessitats espirituals dels treballadors
de la sal.

Visita imprescindible: espais naturals
protegits
L’illa té, pels seus valors ecològics, un parc i
unes reserves naturals. Són el parc natural de
ses Salines i les reserves des Vedrà, es Vedranell
i els illots de Ponent, tots dos al municipi de Sant
Josep.

·· Torres de defensa: totes les esglésies de l’illa van
ser concebudes per protegir la població de l’atac
dels pirates. També formen part del patrimoni
defensiu les torres de vigilància disseminades per
la costa. Val la pena recórrer el litoral i contemplar
les torres de ses Portes, la d’en Rovira i la des
Carregador. De tota manera, la més impressionant,
per la seva ubicació, és l’esmentada torre del
Pirata o des Savinar davant els illots des Vedrà i es
Vedranell.

El parc natural de ses Salines compren l’àrea
situada entre el sud d’Eivissa i el nord de
Formentera i ocupa un territori aproximat de
3.000 hectàrees terrestres i més de 13.000
marines. En aquest parc hi trobem una gran
varietat d’ambients amb característiques
ecològiques diferents: els estanys de les
salines, les platges, els cordons dunars amb
savines centenàries, els penya-segats o les
costes rocoses, refugi d’aus com el falcó pelegrí
o l’àguila pescadora.

·· Arqueologia: els aficionats a l’arqueologia
s’ho passaran d’allò més bé al poblat fenici de
sa Caleta, declarat patrimoni de la humanitat, i a
l’assentament púnico-romà de ses Païsses de cala
d’Hort. Tots dos es troben situats en enclavaments
privilegiats, que ajudaran a conèixer millor el passat
i el present de l’illa. El jaciment de sa Caleta és el
punt on probablement es va ubicar la primera ciutat
fenícia de les Pitiüses (fundada al segle VII a. de C.).
Aquest poblat es troba entre els béns d’Eivissa que
la UNESCO va declarar patrimoni de la humanitat.

Les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els
illots de Ponent es troba al sud-oest. El territori
protegit compren illots i medi marí. Val la pena
recórrer aquesta zona de la costa d’Eivissa i
apropar-se al penya-segat per admirar la posta
de sol al davant des Vedrà. La silueta des Vedrà
(381 metres) sobresortint del mar és una de les
imatges més emblemàtiques de l’illa d’Eivissa.
Aquest sol post és potser el més màgic que es
pot gaudir a l’illa, tot i que a Sant Josep també és
espectacular la posta de sol a platges de Comte.

·· Platges: Sant Josep té algunes de les platges
més boniques de l’illa, com ara es Cavallet i ses
Salines (dins del parc natural) o les platges de
Comte, cala d’Hort, cala Vedella, cala Bassa, cala
Jondal, cala Tarida o cala Carbó, entre d’altres, que
es caracteritzen per ser platges familiars, on es pot
contemplar la posta de sol, tastar la gastronomia,
practicar diverses activitats aquàtiques i, sobretot,
gaudir de les aigües cristal·lines. El municipi ofereix
tota mena de recursos turístics, a banda d’activitats
culturals i esportives al llarg de tot l’any.
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Camps d’ametllers i postes de sol

Sant Antoni té, almenys,
dos grans tresors: les
seves impressionants
postes de sol a ses
Variades i la bellesa dels
seus prats d’ametllers en
flor. Curiosament, els sol
posts i la música que els
acompanya són coneguts
arreu del món, però així
i tot l’essència rural del
municipi és desconeguda
per a la major part dels
seus visitants. Val la pena
descobrir Sant Antoni,
més enllà del casc urbà, i
recórrer Sant Rafel, Santa
Agnès, Sant Mateu o
Buscastell.

Camps d’ametllers

INDRETS D’INTERÈS TURÍSTIC
·· Badia de Sant Antoni: l‘esplèndida badia de Sant Antoni, juntament
amb el casc urbà, és el centre de la vida del poble. La zona està
envoltada de botigues, restaurants i tota mena de serveis, inclosos
els vaixells que comuniquen el municipi amb altres punts de l’illa i la
península, a més del moll pesquer, el club nàutic i el port esportiu.
Des del passeig de ses Fonts s’accedeix als carrers interiors del poble,
on hi ha tota mena de comerços, entre els quals es pot trobar moda
eivissenca i altres productes específics de l’illa com teles brodades a
mà, treballs de pell, ceràmica, bijuteria i una oferta gastronòmica que
inclou rebosteria, formatges, sobrassades, licors o vi, entre d’altres. El
centre urbà ofereix un ampli passeig que recorre tota la costa i uneix
ses Variades amb el passeig de ses Fonts i continua fins a l’espai
cultural de sa punta des Molí.
·· Posta de sol a ses Variades: cada dia, a l’estiu, milers de persones
s’apleguen a la costa de ses Variades per contemplar la impressionant
posta de sol. Els bars de la zona acompanyen l’ocàs amb música en
directe, i alguns dels DJs que col·laboren amb aquests tenen un
prestigi internacional. La resta de l’any la posta de sol des d’aquí
continua sent espectacular, però l’ambient és més relaxat.
·· Esglésies: val la pena conèixer les esglésies de Sant Antoni, Sant
Mateu, Sant Rafel, la capella subterrània de Santa Agnès i la petita
capella de Buscastell.

Cala Saladeta
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Sant Antoni
·· Sant Rafel de sa Creu: situat a vuit kilòmetres
de Sant Antoni, aquest poble és l’únic punt de
l’illa declarat zona d’interès artesanal i on es pot
conversar amb els ceramistes, que hi treballen i
exhibeixen les seves obres. També presenta una
variada oferta de restauració de qualitat.
·· Cova de ses Fontanelles: conté una col·lecció de
pintures rupestres. Situada en una zona escarpada
entre sa Foradada i el cap Nonó, aquesta cova,
a la qual s’accedeix des de cala Salada, també
rep el nom de sa cova des vi, ja que va servir de
bodega. Els dibuixos van ser fets a l’Edat de Bronze
(1.000 anys a. de C.), segons un arqueòleg francès,
mossèn Henri Breuil, que les va descobrir l’any
1917. A aquesta excursió cal afegir-hi l’atractiu de
la bellesa del paratge de penya-segats.
·· Aquàrium des cap Blanc: a dos kilòmetres del
centre de Sant Antoni, molt a prop de cala Gració, al
costat de la carretera, hi ha el camí cap a l’Aquàrium
des cap Blanc, també conegut amb el nom de sa
cova de ses llagostes, sa cova des peix o sa cova des
vell marí. Aquesta última denominació correspon al
nom eivissenc de les foques mediterrànies, que fins
fa no massa anys es refugiaven en aquesta preciosa
cava natural. Durant molt de temps aquest era un
indret on se celebraven festes populars, i avui dia
és un petit aquari natural en el qual el visitant pot
contemplar l’extensa varietat de la fauna marina de
les Pitiüses.
·· Platges: molts turistes se solen concentrar per
prendre el sol o banyar-se a les platges situades a
la badia de Sant Antoni, tot i que a la localitat hi ha
altres cales de bellesa singular, com cala Gració i
cala Gracioneta, dues precioses caletes unides per
un petit passeig de roques situades a 2,5 kilòmetres
del centre de Sant Antoni. Cala Salada és molt
agradable i familiar, i l’opció dels més aventurers
és punta Galera, una zona de roques que ha
esdevingut un dels racons preferits dels aficionats
al nudisme.

Posta de sol

Visita imprescindible: viatge a l’interior
Visitar el poble de Santa Agnès de Corona i la
seva església i recórrer els seus camins sembrats
d’ametllers en flor durant els mesos de gener i
febrer és una experiència deliciosa. Igual que
apropar-se fins a Sant Mateu d’Albarca, visitar
les bodegues on es produeix el vi eivissenc i
apropar-se fins a ses Torres d’en Lluc, un jaciment
arqueològic que probablement data de l’Edat
Mitjana i consta de dues antigues torres i una
muralla. Si es continua el recorregut cap a l’est
es pot arribar a cala d’Albarca, a través d’un
camí que s’ha de fer a peu, i descobrir una costa
abrupta d’enorme bellesa on se solen refugiar
nombroses aus.
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L’Eivissa més rural

És la zona amb menys
nombre d’habitants de
l’illa i destaca pel fet
d’oferir els paratges
naturals més agrestos,
amb penya-segats
espectaculars que han
estat declarats àrea
natural d’especial interès
(ANEI), ja que en els seus
ecosistemes hi conviu
flora i fauna de gran valor
ecològic. Sempre ha estat
una localitat coneguda pel
seu gran nombre de pous i
fonts, per la qualitat de la
seva mel i per la fertilitat
de les seves terres,
tenyides d’un intens
vermell fèrric.

Església de Sant Joan

Actualment es manté pràcticament igual: encara hi ha amplies
zones aïllades de la massificació i en les quals els viatgers amants
de la natura i d’ànima inquieta s’enfrontaran al repte de trobar
cales recòndites pràcticament verges. A tota la zona hi ha tres
nuclis turístics de dimensions més amplies, que són el port de
Sant Miquel, Portinatx i cala de Sant Vicent. Al poble de Sant Joan,
els dos edificis més emblemàtics són la petita Casa Consistorial,
seu del Govern del municipi, i l’església. El municipi està format
per quatre parròquies: Sant Joan, Sant Miquel, Sant Vicent i Sant
Llorenç. Es tracta de pobles petits en els quals veïns de tota la vida
conviuen amb persones arribades d’arreu del món que s’han volgut
refugiar a l’Eivissa més rural.

INDRETS D’INTERÈS TURÍSTIC
·· Sant Miquel: en el seu carrer principal s’hi troben tota mena
de serveis principals, tant a l’hivern com a l’estiu. El punt de visita
obligada és l’església, construïda sobre un turó; la muntanya sobre
la qual s’aixeca, igual que passa a Santa Eulària, es denomina puig de
Missa. El port de Sant Miquel és un dels nuclis turístic més importants
de Sant Joan, amb hotels, restaurants en els quals degustar el peix
fresc de l’illa, comerços i locals d’oci. La seva platja és molt bonica i
regala a la vista l’illa sa Ferradura, un illot connectat a la riba grades
a una llengua de terra.

Posta de sol a Benirràs
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Sant Joan
·· Sant Vicent: antigament era la zona més aïllada
d’Eivissa, fins al punt d’obligar els seus veïns
a viatjar per mar a la capital si no volien passar
jornades senceres de viatge. Ara, però, la seva cala
és un nucli turístic ideal per passar unes vacances
en família. Des del seu petit port surten excursions
cap a l’illa de Tagomago, i a les seves proximitats
també es pot visitar la cova des Culleram.
·· Cova des Culleram: des de la cala Sant Vicent es
troba el camí senyalitzat per arribar fins a la cova
des Culleram, un santuari de l’època púnica en el
qual s’adorava la deessa Tanit, que alguns autors
identifiquen com la Venus romana. La gruta natural
envoltada de pins va ser utilitzada durant anys per
guardar explosius. L’estiu de l’any 1907, però, es va
descobrir dins la cova un important jaciment amb
centenars d’estatuetes i objectes que representen
Tanit i que van ser traslladats al Museu Arqueològic.
·· Portinatx: la quietud de les aigües de Portinatx
fan d’aquest punt un indret perfecte perquè les
embarcacions hi ancorin. En aquesta zona turística,
de gran bellesa, s’hi troben tota mena de facilitats
per practicar esports aquàtics, així com una àmplia
oferta de serveis i oci. Portinatx té dues platges,
conegudes com s’Arenal Petit i s’Arenal Gros, i a la
part final de la badia s’hi troba l’anomenat port, un
indret especialment indicat per gaudir del bany i de
les aigües transparents.
·· Platges: el port de Sant Miquel o la cala de Sant
Vicent ofereixen tot tipus de serveis en un entorn
turístic familiar i de qualitat. Altres cales d’encant
particular són Benirràs (on hi regna un sorprenent
ambient hippy i des d’on es pot contemplar una
bella posta de sol), s’illot des Rendí, caló d’en Serra,
cala Xuclar o cala Xarraca.

Visita imprescindible: el poblat de
Balàfia i la cova de can Marçà

Balàfia

troben en perfecte estat de conservació, tot i que
el seu interior no pot ser visitat. El passeig per la
zona, a través dels camps sembrats de cereals
i arbres fruiters, és deliciós; és imprescindible
acostar-se fins a l’església per conèixer-la.
Poc abans d’arribar al port de Sant Miquel
també es troba una desviació senyalitzada cap
a la cova de can Marçà, formada per grutes
naturaIs creades per l’erosió del mar. Aquí es
van descobrir fòssils d’animals prehistòrics.
A l’interior de les grutes s’hi poden veure
estalactites que creixen un centímetre cada sis
lustres i un salt d’aigua de 20 metres. Les seves
antigues formes geològiques, les seves cascades
i els cursos d’aigua recuperats artificialment són
sorprenents.

Situat a pocs metres a l’est del poble de Sant
Llorenç es troba el vell poblat de Balàfia,
considerat un dels millors exemples de
l’arquitectura tradicional de l’illa, ja que els
seus amos hi van construir torres de defensa
adossades a les cases per protegir-se dels atacs
dels pirates. El conjunt fortificat està constituït
per cinc cases pageses, amb dues torres que
conformen una zona de gran interès. Tots els
habitatges estan habitats, raó per la qual es
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Platges, pobles amb encant i mercats

Santa Eulària és el segon
municipi en nombre
d’habitants de l’illa,
després d’Eivissa, i
ofereix una gran varietat
de platges, pobles
encantadors, camps
solitaris i mercats que
atrauen milers de turistes
cada temporada. Destaca
pel seu temple fortificat,
l’església des Puig de
Missa i per oferir tota
mena de serveis i oci
durant tot l’any.
Cala Llonga

El Museu Etnogràfic de l’illa s’ubica en aquesta localitat, que també
té un romàntic passeig marítim, un port esportiu i un preciós pont
romà. El municipi inclou altres pobles pintorescs, com Sant Carles
de Peralta, Santa Gertrudis de Fruitera i Jesús, amb esglésies
emblanquinades i un deliciós ambient rural, als quals cal afegirhi el nucli més urbà de Puig d’en Valls. La costa es troba plena
d’àmplies platges d’arena, com cala Llonga, cala Nova, cala Llenya
o Aigües Blanques, així com de petites cales de pescadors. Els
mercats més famosos de l’illa, les Dàlies i es Canar, que obren
al públic dissabte i dimecres, respectivament, també es troben a
Santa Eulària.

INDRETS D’INTERÈS TURÍSTIC
·· Casc urbà de Santa Eulària: presenta molta activitat al llarg de l’any
i té multitud de serveis i comerços, una platja, el passeig marítim i
el port esportiu. Els seus carrers s’arremolinen al voltant de dues
avingudes principals; el carrer de Sant Jaume, ple de botigues,
restaurants, bancs i farmàcies, i el passeig de s’Alamera, que travessa
transversalment el carrer de Sant Jaume i uneix el passeig Marítim amb
l’Ajuntament, a través d’un bulevard. En aquestes zones s’hi poden
trobar tota mena de serveis relacionats amb el món de la nàutica, així
com comerços i restaurants.

Mercat de les Dàlies
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Santa Eulària
·· Mercats: el de les Dàlies, a Sant Carles, se celebra
tots els dissabtes de l’any. El de Punta Arabí, a es
Canar, els dimecres d’abril a octubre. En aquests
mercats s’hi troben tota classe d’objectes, regals i
curiositats de l’illa. Durant els mesos d’estiu també
hi ha paradetes al passeig de s’Alamera de Santa
Eulària.
·· Sant Carles de Peralta: la comarca és plena
d’ametllers, figueres i garrovers, en un entorn
rural de belles cases pageses i cales d’aigües
cristal·lines. En aquest petit poble també es pot
visitar una altra de les esglésies de l’illa, construïda
l’any 1785, envoltada d’un petit jardí en el qual s’hi
pot contemplar un pou tradicional.
·· Santa Gertrudis de Fruitera: és un altre poble
amb encant i molta vida de dia i de nit per la
quantitat de bar i restaurants que ofereix, en els
quals s’hi poden tastar des de deliciosos entrepans
de pernil fins a cuina d’avantguarda, en un entorn
ple d’arbres fruiters i tranquil·litat. També hi ha
botigues de roba, artesania de cuir, galeries d’art
i molta activitat durant tot l’any. L’església que
presideix el poble va ser inaugurada l’any 1797.
·· Jesús: el poble conté una de les esglésies més
antigues de l’illa. Es creu que l’any 1498 s’hi van
instal·lar els frares franciscans. L’església mostra la
peça més important del patrimoni històric-artístic
d’Eivissa i Formentera; un retaule gòtic del segle
XVI atribuït a Rodaric d’Osona. Aquesta població,
molt pròxima a la capital, es caracteritza per pre
sentar un peculiar sistema de regadiu per sèquies,
motiu pel qual aquesta zona va ser considerada
l’horta d’Eivissa. Juntament al nucli de Jesús, Puig
d’en Valls és un altre dels pobles del municipi de
Santa Eulària que conserva el seu passat rural i els
camps de cultiu.
·· Platges: les més famoses són Aigües Blanques
(nudista), es Figueral, cala Boix, cala Mastella, cala
Llenya, cala Nova, platja des Canar, punta Arabí,
cala Martina, s’Argamassa, cala Pada, es Niu Blau
i cala Llonga. Totes ofereixen un ambient familiar i
aigües cristal·lines.

Es Puig de Missa

Visita imprescindible: es puig de Missa
El viatger que s’aproxima per primera vegada
a aquesta ciutat no pot evitar sentir-se
impressionat per la muntanya coronada per una
església que presideix l’entrada a la localitat.
Es tracta del puig de Missa, indret de visita
imprescindible des del qual es contempla tot el
poble. Per protegir-se dels pirates que assetjaven
el pont de Santa Eulària, els habitants del poble
van construir un temple, elevat sobre un turó,
que va ser destruït en atacs successius. A mitjan
segle XVI es va tornar a aixecar, però ja amb les
característiques d’un recinte fortificat.
Un passeig pels carrers empedrats des puig
de Missa, des del qual es tenen unes vistes
esplèndides, ha d’incloure la visita al temple
i el petit i singular cementiri. També a es puig
de Missa es pot visitar el Museu Etnogràfic,
ubicat a la casa pagesa de can Ros. El conjunt
ens trasllada a la forma de vida de l’illa de fa un
segle.
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Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE)

Museus
Necròpolis Puig des Molins
Via Romana, 31 - 07800 Eivissa
Tel.: 971 301 771
· · www.maef.es

• La seva col·lecció de pintura i gravat és internacional I reflecteix la
creació plàstica vinculada a Eivissa
des de 1959 fins a l’actualitat.

• El jaciment va ser declarat patrimoni de la humanitat l’any 1999, i
es poden visitar els diversos tipus
d’enterraments.

Museu Diocesà
Catedral d’Eivissa
Plaça de la Catedral (Dalt Vila)
07800 Eivissa
·· www.obispadodeibiza.es/museo

Museu Arqueològic
Via Romana, 31 - 07800 Eivissa
Tel.: 971 301 771
· · www.maef.es
• Exhibeix les restes materials del
passat històric de les illes d’Eivissa
i Formentera des de la prehistòria
fins a l’època medieval islàmica.

Baluards de Sant Pere
i Sant Jaume
Dalt Vila - 07800 Eivissa
Tel.: 971 399 232
· · www.eivissa.es
• Baluards museïtzats que mostren
la construcció de la muralla renaixentista i la tecnologia militar en la
història moderna. S’exposen armes
i armadures a disposició dels visitants.

Madina Yabisa
Carrer Major, 2 (Dalt Vila)
07800 Eivissa
Tel. 971 399 232
· · www.eivissa.es
• Centre modern d’interpretació
que aposta per la tecnologia audiovisual i permet conèixer la història
de la ciutat, i particularment el que
va ser Madina Yabisa durant l’època
de dominació musulmana.

Museu d’Art Contemporani
d’Eivissa (MACE)
Ronda Narcís Puget s/n (Dalt
Vila) 07800 Eivissa
Tel.: 971 302 723
· · www.eivissa.es/mace

• Pintura, escultura, orfebreria i altres objectes litúrgics des del segle
XIV fins al XX.

Museu Puget
Carrer Sant Ciriac, 18 (Dalt Vila)
07800 Eivissa
Tel.: 971 392 137
· · www.museopuget.com
• El legat dels pintors Narcís Puget
Viñas i el seu fill Narcís Puget Riquer es mostra al públic en forma
de 130 obres, entre elles olis,
aquarel·les i dibuixos.

Casa Broner
Carreró de Sa Penya, 15
07800 Eivissa
Tel.: 971 310 644
· · www.eivissa.es
• Casa construïda per l’arquitecte
i pintor Erwin Broner el 1960. Bé
d’interès cultural.

Museu Etnogràfic d’Eivissa
Puig de Missa
07840 Santa Eulària des Riu
Tel.: 971 332 845
· · www.visitsantaeulalia.com
• Una de les cases del puig de
Missa, la de can Ros, ha estat habilitada com a museu etnogràfic
i conté una exposició permanent
d’estris de conreu i pesca, vestits,
joies i altres elements ancestrals
que fan molt recomanable la visita per conèixer millor la cultura
tradicional de les Pitiüses. També
s’organitzen exposicions temporals.

Ses Païsses de cala d’Hort
Ctra. es Cubells - cala Vedella
Cala d’Hort
Sant Josep de sa Talaia
Tel.: 971 338 154
· · www.santjosep.net
• Es pot visitar el conjunt arqueològic (establiment púnico-romà i
necròpoli) i la casa pagesa extensió del Museu Etnogràfic d’Eivissa,
amb vistes a es Vedrà i a la torre des
Savinar.

Centre d’interpretació del Riu
Can Planetes (al peu del Puig de
Missa)
07840 Santa Eulària des Riu
Tel.: 971 330 072
· · www.visitsantaeulalia.com
• Antic molí de farina que es pot
veure en funcionament.

Centre d’Interpretació Ses
Salines
San Francesc de s’Estanyen
07817 Sant Jordi de Ses Salines
· · www.santjosep.net
• Centre de divulgació del Parc Natural Ses Salines, gran exemple de
la biodiversitat del Mediterrani amb
178 espècies de plantes i més de 210
aus catalogades.

Centre d’Interpretació Es
Amunts
Ctra. Sant Llorenç
07812 Sant Joan de Labritja
Tel. 971 325 141
·· www.sanjuanibizatravel.com
• Centre que recull una representació dels valors ambientals,
geogràfics i culturals, com ara el
paisatge de l’aigua, els penya-segats, els boscos i l’arquitectura
tradicional.
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Galeries i sales d’exposicions
Els artistes que viuen
a Eivissa afirmen,
sense excepció, que la
llum d’aquest indret
és especial. Des de
fa dècades, pintors,
fotògrafs, pensadors,
artesans i poetes de
totes les nacionalitats
busquen inspiració en el
seu paisatge i en miren
de captar l’autenticitat.
Eivissa actua com un
imant per a creadors
d’arreu del món.

Són molts els autors de prestigi internacional que han tingut una
etapa “Eivissa”, i actualment hi ha un nombre important d’artistes
que han elegit l’illa per viure-hi. Per tots els enamorats de l’art,
Eivissa és un dels llocs més estimulants. Eivissa disposa de galeries
d’art situades en els diferents municipis de l’illa i cadascuna
amb un estil propi on s’exposen les obres d’artistes de renom
internacional.
A més, la feina dels artistes, residents o no, es pot contemplar a
tallers de ceramistes, estudis de pintors al bell mig del camp que
es poden visitar, als mercats, bars i restaurants ... L’art es percep a
tots els racons d’Eivissa: us convidem a apropar-vos-hi.
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Esports per a tots els gustos
L’illa s’ha especialitat
en esports a l’aire lliure,
que permeten viure amb
total intensitat el paisatge
eivissenc. Els recursos
esportius i culturals
que hi ha ofereixen
possibilitats tan atractives
com explorar els fons
submarins, recórrer les
àrees naturals a cavall, fer
passejades organitzades
sota la lluna plena,
observar els penya-segats
des del mar a bord d’un
caiac, participar en rutes
de bicicletes tot terreny
o descobrir les cales més
recòndites tot practicant
senderisme.
Les seves aigües
cristal·lines i més de 200
km d’espectacular costa
fan d’Eivissa un indret
popular per practicar tota
mena d’esports nàutics:
busseig, vela, surf de vela,
caiac, etc.
Eivissa ofereix un entorn natural de gran riquesa paisatgística, i
descobrir-lo en bicicleta o caminant és una de les millors formes
de veure l’altra cara de l’illa, al llarg de tot l’any. A més, els
ajuntaments de l’illa informen a través de les seves pàgines web
de les diverses rutes que es poden fer en bicicleta o caminant i
poder conèixer el camp eivissenc i les cases pageses, recórrer les
torres de defensa o arribar fins als jaciments arqueològics o costes
abruptes o platges d’arena fina.
Els aficionats tenen a la seva disposició un ampli nombre
d’empreses on poder contractar tot tipus de serveis i també
escoles que ofereixen cursos impartits per professionals.
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Calendari
1 de gener		
6 de gener
17 de gener
21 de gener
12 de febrer
1 de març
19 de març
Variable
2 d’abril
5 d’abril
25 d’abril
1 de maig
1er diumenge de maig
2n cap de setmana de maig
3er diumenge de maig
24 de juny
10 de juliol
16 de juliol
5 d’agost
8 d’agost
10 d’agost
15 d’agost
24 d’agost
28 d’agost
8 de setembre
21 de setembre
29 de setembre
12 d’octubre
15 d’octubre
24 d’octubre
1 de novembre
4 de novembre
16 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
25 de desembre
26 de desembre
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Any nou
Festivitat dels Reis Mags
Festes patronals de Sant Antoni de Portmany
Festes patronals de Santa Agnès de Corona
Festes patronals de Santa Eulària des Riu
Dia de les llles Balears
Festes patronals de Sant Josep de sa Talaia
Setmana Santa: dijous i divendres Sant, dilluns de Pasqua
Festes patronals de Sant Francesc de s’Estany
Festes patronals de Sant Vicent de sa Cala
Festes patronals de Sant Jordi de ses Salines
Festa del Treball
Festa de maig a Santa Eulària des Riu
Eivissa Medieval: Commemoració d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat
Festes patronals de Puig d’en Valls
Festes patronals de Sant Joan de Labritja
Festes patronals des Canar
Festes en honor a la Verge del Carmen a es Cubells, Portinatx i Eivissa
Festa de Santa María (patrona de l’illa d’Eivissa)
Festa de Sant Ciriac (patró de la ciutat d’Eivissa)
Festes patronals de Sant Llorenç de Balàfia
Festa de l’Assumpció de Maria - Festes patronals de cala Llonga
Festes patronals de Sant Antoni de Portmany
Festes patronals de Sant Agustí des Vedrà
Festes patronals de Jesús
Festes patronals de Sant Mateu d’Albarca
Festes patronals de Sant Miquel de Balansat
Festa de la Hispanitat
Festes patronals des Cubells
Festes patronals de Sant Rafel de sa Creu
Tots els Sants
Festes patronals de Sant Carles de Peralta
Festes patronals de Santa Gertrudis de Fruitera
Dia de la Constitució Espanyola
Dia de la Inmaculada Concepció
Dia de Nadal
Sant Esteve, segona festa de Nadal

Informació pràctica
• OFICINES DE TURISME

• CONSULATS

Port d’Eivissa
Tel. 971 301 900

Alemanya 971 315 763
Bèlgica 934 677 080
Dinamarca 971 714 097
EE.UU. 932 802 227
Federació Russa 902 109 356
Finlàndia 971 717 274
França 971 312 0317
Islàndia 971 403 30
Itàlia 971 199 915
Mònaco 971 793 449
Noruega 971 710 809
Països Baixos 971 300 450
Regne Unit 902 109 356
Suècia 971 725 492

Port Botafoch (Eivissa)
Tel. 620 816 598
Aeroport
Tel. 971 809 118
La Cúria
Plaça de la Catedral (Dalt Vila)
07800 Eivissa
Tel. 971 399 232
Parc de la Pau
Isidor Macabich, s/n
07800 Eivissa
Ses Figueretes
Passeig de les Pitiüses, s/n
07800 Eivissa
·Obert
·
la temporada d’estiu
Sant Josep de sa Talaia
Pere Escanellas, s/n
07830 Sant Josep de sa Talaia
Tel. 971 801 627
Sant Antoni de Portmany
Passeig de ses Fonts, s/n
07820 Sant Antoni de Portmany
Tel. 971 343 363
Sant Joan de Labritja
Alcalde Jaume Marí Roig, 4
07810 Sant Joan de Labritja
Tel. 971 333 075
Santa Eulària des Riu
Marià Riquer Wallis, 4
07840 Santa Eulària des Riu
Tel. 971 330 728
Cala Llonga
platja de cala Llonga
·Obert
·
la temporada d’estiu
Es Canar
platja des Canar
·Obert
·
la temporada d’estiu

• HOSPITALS

Can Misses 971 397 000
Ntra. Sra. del Rosario 971 301 916

• TRANSPORTS

www.ibizabus.com
Radiotaxi Eivissa 971 398 483
Radiotaxi parada aeroport 971 395 481
Radiotaxi parada Sant Josep 971 800 080
Radiotaxi Santa Eulària i Sant Joan 971 333 333
Radiotaxi Sant Antoni 971 343 764

• GUÀRDIA CIVIL 		

T. 062

• POLICIA NACIONAL

T. 091

• POLICIA LOCAL 		

T. 092

• EMERGÈNCIES 		

T. 112

Tràfic 971 302 502
Eivissa 971 301 100
Santa Eulària 971 330 227
Sant Antoni 971 340 502
Sant Joan 971 333 005
Eivissa 971 398 831

Eivissa 971 315 861
Santa Eulària 971 330 841
Sant Antoni 971 340 830
Sant Josep 971 800 261
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www.ibiza.travel
www.ibizacreativa.com
www.ibizaeswellness.com
Ibiza_Travel
facebook.com/ibztravel
@ibizatravel

