
L’AJUNTAMENT INFORMA
II JORNADES ESPORTIVES
El divendres 4 i dissabte 5 de maig va tenir 
lloc la II edició de les JORNADES 
ESPORTIVES, unes jornades per 
fomentar la pràctica esportiva a totes les 
edats. Totes les activitats foren un èxit de 
participació gràcies a la implicació de les 
monitores Magdalena “Covetes” i Catalina 
Maria March, que feren possible aquestes 
segones jornades. A més, el dissabte, el 
més menuts pogueren gaudir d’un futbolí 
gegant i diferents activitats esportives al 
pavelló. Esperam que aquesta iniciativa, 
que ja es consolida en el calendari 
mariando, perduri per molts d’anys. 

DONANTS DE SANG
El diamrts 15, 27 mariandes i mariandes 
varen posar el seu granet d’arena per 
salvar vides en la donació que es va dur a 
terme al Centre de Salut Es Pujolet. Des 
de la fundació agraeixen el gest a tots 
aquests que hi participaren i animen a que 
tots ens solidaritzem amb aquesta causa i 
que costa tan poc.  

ASFALTAT DE CARRERS I CAMINS. 
Aquest mes de maig han començat les 
obres de millores i de pavimentació de 
diferents carrers del poble. Al llarg de les 
properes setmanes es farà feina per 
diferents carrers, així que demanam 
paciència i disculpes per les molèsties que 
les obres puguin causar. Gràcies. 

NETEJA VORAVIES I FORAVILA
Durant tot el mes s’està treballant en la 
neteja de les voravies i camins de fora vila,  
que amb les plogudes de les darreres 
setmanes han fet proliferar més males 
herbes del que és habitual.  

TEATRE
A dia d’avui no fa falta traslladar-se a un 
gran teatre per gaudir de la cultura. Maria, 
el passat divendres 18, va seguir amb la 
seva programació teatral al Casal de 
Cultura amb UN TRAMVIA ANOMENAT 
DESIG, que no deixà indiferent a ningú i 
que, com sempre, s’exhauriren les 
entrades per assistir a l’obra.  
Ara, la pròxima cita serà el divendres 22 
amb l’obra SMILEY, una història que tracta 
de l’amor. 

NOVA OFERTA ESPORTIVA A MARIA
Maria segueix apostant per l’esport. 
S’apropa l’estiu i si vols estar en forma 
amb un entrenador personal i grups 
reduïts es presenta aquesta nova oferta 
esportiva en el nostre municipi que es durà 
a terme al poliesportiu municipal. Per a 
més informació: 600 397 677. 

OFRENA FLORAL LLUC 3a EDAT
El 17 de maig va tenir lloc, com ja és 
tradició, l’entrega floral de la 3a edat de 
Maria a la Mare de Déu de Lluc. Un gran 
nombre de mariandos i mariandes 
assistiren a l’acte conjuntament amb altres 
associacions de la resta de Mallorca. 

TAPES SOLIDÀRIES A BENEFICI DE 
L’AECC
Divendres 8 de juny ens espera una nit 
especial: TAPES SOLIDÀRIES a benefici 
de l’associació contra el càncer a Sa 
Canyeta. A més, gaudirem d’una nit de 
blues amb Víctor Uris i ball en línia. Sense 
dubte un vespre de solidaritat, música, ball 
i bon ambient. 



L’AJUNTAMENT INFORMA
CIVISME I RESPECTE
Recordam als usuaris dels espais públics, 
en especial de la Plaça des Mercat, que es 
respectin les hores de joc en les 
instal·lacions i de descans dels veïnats, 
així com fer un bon ús de les instal·lacions 
i mantenir els espais nets. Gràcies per la 
vostra col·laboració.

NIT DE FOOD TRUCKS
Amb els ingredients adequats es poden fer 
vetllades molt especials. Gràcies a la 
participació de diferents Foodtruks i el 
Kiosc des parc i acompanyats de varis 
grups musicals, es va viure una vesprada 
d’allò més original a la Plaça des Mercat. 
Fins a la pròxima!!

ANIVERSARI DE LA 3a EDAT
31 anys són molts, i més si són 31 anys 
d’esforços dinamitzant la 3a edat, amb una 
gran oferta d’activitats i oci. Des de 
l’Ajuntament volem donar l’enhorabona a 
tots els que fan i han fet possible arribar a 
aquests 31 anys. Per molts d’anys més! 

ADJUDICACIÓ OBRES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL
En una sessió plenària extraordinària es 
va aprovar l’adjudicació del projecte de 
activitats i instal·lacions en el centre 
sociocultural per valor de 138.000 €. Ara 
només falta esperar l’inici de les obres que 
ara no tenen data d’inici i que seran molt 
beneficioses per a tots els col·lectius. 

APLICACIÓ MÒBIL
Tal i com es va fer ressò la premsa i hem 
publicat per diferents canals, s’ha posat en 
marxa una App mòbil del municipi. Gràcies 
a ella, amb només un moment i des de 
qualsevol tipus de dispositiu mòbil, es pot 
consultar tota l’agenda d’actes, comunicar 
incidències, consultar la ubicació de 
qualsevol comerç, bar, lloc d’interès; 
telefonar a qualsevol llistat de telèfons 
d’interès, accedir a rutes turístiques i 
esportives, consultar la pàgina de 
facebook, horaris… Des d'aquí, volem 
animar-vos a descarrega-la i a descobrir 
tot el seu potencial, ja que es convertirà en 
l'eina de comunicació de l'Ajuntament.  


