
L’AJUNTAMENT INFORMA
MARIA ES MOU PER LA IGUALTAT 
Com tot sabeu, el passat 8 de març fou el Dia  
Internacional de la Dona, un dia reivindicatiu 
per tota la societat. Des del consistori, es 
varen dur a terme una sèrie d’actes per tal de 
donar el nostre suport incondicional a aquesta 
causa. El dissabte dia 10 es celebrà la II 
passejada per la igualtat, en la que un gran 
grup de petits i grans s’animaren a participar. 
A més, la presidenta de l’AECC de Maria, Bel  
Mestre, llegí un manifest per commemorar 
aquest especial dia. 
Per completar la jornada, l’horabaixa es va dur 
a terme la primera gimcana fotogràfica per la 
igualtat.

BIBLIOPETITS: EL VINCLE AFECTIU 
Una vegada més, com ja és habitual, no 
descuidam els més menuts, així que es 
celebrà a la biblioteca de Maria el taller per a 
famílies amb infants de 0 a 3 anys, 
Bibliopetits, en el que es treballà el vincle 
afectiu. Com sempre, pares i fills passaren 
una bona estona i compartiren moments 
especials.  

CURSA A PEU: III QUART DE MARATÓ 
CAFÈ CAN TOMEU 
Diumenge 15 arriba la III quart de marató cafè 
Can Tomeu. Una cursa popular de 5 i 10 km 
organitzada pel mít ic cafè, la penya 
Madridista, Su-Atges i l’Ajuntament de Maria. 
A més, enguany hi haurà un sorteig entre els 
participants d’una nit d’hotel per a dues 
persones gentilesa de SOM HOTELS. Ja 
podeu fer les vostres inscripcions a 
elitechip.net i gaudiu de l’esport! 

COPA MALLORCA 
Aquests dies festius de Pasqua hem pogut 
gaudir al poliesportiu de Maria del millor futbol 
de la categoria sub-13. Són molts els equips, 
les famílies i amants del futbol que han passat  

per les instal·lacions del municipi per gaudir  
de la festa de l’esport. Esperem que aquesta 
experiència hagi enriquit amb valors esportius 
tots aquests joves. 
Des d’aquí, volem agrair a tots els que han fet 
possible que la MALLORCA CUP arribàs a 
Maria: FC Maria de la Salut, Bar Poliesportiu 
KM 0 i Ajuntament.  

ADJUDICACIÓ PAVIMENTACIÓ 
En sessió plenària del mes de març, es va fer 
l’adjudicació per la pavimentació de carrers i 
camins de Maria amb el pla d’ajudes especials 
del Consell de Mallorca. Esperem que ben 
aviat vegem moviment i es pugui millorar 
l’asfalt de tots els carrers que ho necessiten. 

BASES IV PREMI FONT I ROIG D’ASSAIG 
Aquest mes s’han publicat les bases per la 
participació en el IV premi Font i Roig d’assaig 
que podeu trobar a la web i a les xarxes 
socials. Sense dubte, una aposta per la 
cultura que, any rere any, es consolida dins el 
panorama literari mallorquí. 

TASQUES DE MANTENIMENT 
Pel que fa a les tasques de manteniment del 
municipi, la brigada i el tècnic cuidador 
mediambiental han duit a terme tasques de 
manteniment de la piscina municipal i de tots 
els arbres del municipi, en especial, els de la 
zona d’aparcament del camp de futbol.

UN ABRIL CARREGAT DE CULTURA
Arriba el mes d’abril, i aquest any, seguint la 
línia de l’Ajuntament de Maria, ve carregat de 
cultura. Circ, bibliopetits, taller de dibuix de 
còmic, tertúlia literària, un especial Sant Jordi 
amb “un món de sons” i “Moixonies per 
créixer”, premis literaris… T’ho perdràs?
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