
Informacions regidors 
 

● Educació, Joventut i Cultura 
 

● Es realitzarà una exposició de pintura a càrrec de Maria Antònia Roig, els 
propers dies 31 de març i 1 d’abril. Lloc: sala d’exposicions del Casal de 
Cultura (Escola de Baix). L’horari està pendent de confirmar però es preveu 
de les 19h a les 22h els dos dies. 

● Aquest dissabte 31 de març a les 12h es realitzarà a la biblioteca de Maria un 
contacontes titulat “La flor romanial”. Obert a tots els públics i sense inscripció 
prèvia. 

 
● Festes i Serveis Socials 

 
● Més que so, dimecres 9.30 
● Cortines escola del 3 al 6 de abril deixarà tots els rails a punt. 

 
● Esport, oci, comunicació i transparència 

 
● Tasques URGENTS: s’ha xerrat amb el FC Mariense per instal·lar el 

marcador electrònic, revisar espersors mig camp i córner sud a la part de la 
graderia, dur 15 tanques al poli per la Copa Mallorca. 

● S’ha tancat el document de l’Ajuntament informa. 
● S’ha elaborat la programació mensual d’actes. 
● En motiu de la cursa a peu es convenient desbrossar l’itinerari per Deulosal. 
● S’ha facilitat les xarxes socials dels clubs esportius del municipi tal i com ens 

han demanat des del Consell. 
 

● Associacions i participació ciutadana 
 

● Ja tenim impresos els premis per el certamen cavalleria de Roqueta.  
 

● Turisme i obres 
 

● Els su-atges demanen per poder fer una cursa btt, del campionat de balears, 
al puig dia 30 de juny. 

● S’està traduint la web i la APP per poder-la tenir en múltiples idiomes. 
 
  

● Informació de Batlia, Media ambient i Entorn rural.  
 

● Ens ha arribat un nou cargament de aliments per el menjador social. 
● Ens varem reunir amb en Miquel de l'atib. 
● Els pressupostos estan  quasi apunt. 
● Ens varem reunir amb ne Laura des xiringuito per tractar diversos problemes 

del parc.  



● Ens varem reunir amb en Biel de TV4 per una oferta de publicitat de les 
diverses fires del poble. 

● La agranadora petita s'ha espenyat, la tindrem fora de servei uns dies.  
● La piscina ja esta enllestida, s'haura de anar tractant de aquí fins a l'estiu per 

mantenir l'aigua. Hem de mirar com contractar els socorristes. 
● Domes s’ha apuntat un nin, l'escola de pasqua no es podrà fer. 

 
 


