
L’AJUNTAMENT INFORMA
MARIA I EL TROFEU CICLISTA PLA DE 
MALLORCA
Com tots els anys, el mes de juny és un 
més de ciclisme, i Maria, com no podia 
ser d’una altra manera, ho viscut ben 
d’aprop. Aquest any, el trofeu ciclista Pla 
de Mallorca ha disputat 2 etapes, una de 
ruta i una de contrarellotge individual, en 
el nostre municipi. Des d’aquí volem 
agrair a tota l’organització la feina feta i 
que aquesta gran cursa per etapes fos 
possible. 

TAPES SOLIDÀRIES, BLUES I BALL
Tota la premsa es va fer ressò de l’èxit de 
les tapes solidàries a benefici de l’AECC 
de principis de mes de juny gràcies a la 
participació de Sa Canyeta. Aquesta 
vetllada inoblidable i de nombrosa 
participació va estar acompanyada per 
blues a la fresca i ball en línia. Des del 
consistori volem donar les gràcies a totes 
aquestes persones que ho feren possible 
una vegada més, perquè amb els seus 
gestos fan possible avançar cap aquesta 
lluita que a tots ens afecta.  

BIBLIOTECA, HORARI D’ESTIU I 
NOVES PROPOSTES. 
Un cop finalitzat el mes de juny ple de 
propostes amb contacontes i un taller 
sobre Tirant lo Blanc amb Catalina Valriu, 
un referent en la literatura infantil i juvenil, 
la biblioteca, després d’un breu descans, 
torna amb més força que mai. Durant els 
mesos d’estiu l’horari serà de dilluns a 
d ivendres de 10 a 14 h . A més 
properament s’informaran de les noves 
propostes d’estiu i de la bibliopiscina. 
Estau ben atents! 

ESCOLA D’ESTIU
Un estiu més comença l’escola d’estiu a 
Maria a càrrec d’È temps lliure. Esperam 
que els al·lots s’ho passin d’allò més i 
puguin gaudir de l’estiu d’una manera 
diferent i atractiva. 

ASFALTAT DE CARRERS
Com tots heu pogut veure, durant aquest 
mes s’estan fent obres i millores en 
l’asfaltat i pavimentació de camins i molts 
de carrers de tot el municipi. Esperam que 
tots en poguem gaudir molts d’anys i 
poder seguir adequant tots els carrers i 
camins per una circulació segura i còmode 
per tots en la mesura que ens sigui 
possible. També volem agrair la paciència i 
demanar disculpes per les molèsties que 
poden haver causat les obres. 

MÚSICA, DANSA I TEATRE
El passat divendres 22, Maria va ser 
capital de l’espectacle i la cultura. A 
l’església de Maria amb el concert de 
Música de Fantasia per a una nit Màgica 
amb obres de Mozart i Ravel interpretat 
per l’Orquestra de Cambra de Mallorca 
dirigida per Bernat Quetglas, i com a 
violista solista na Catalina Sureda i el 
Colect ivo Gi tanes de dansa. I a l 
poliesportiu, una comèdia, Smylie, una 
història d’amor. Moltes gràcies a tots els 
assistents per compatir aquesta passió per 
la música, la dansa i el teatre. 

TALLER DE MEMÒRIA
Des de l’Ajuntament no ens volem oblidar i 
felicitar a tot el grup que a principis de mes 
va finalitzar el curs del taller de memòria. 
Enhorabona per la seva dedicació i esforç 
al llarg de tot l’any, un exemple a seguir. 



L’AJUNTAMENT INFORMA
PISCINA MUNICIPAL
Aquest estiu ens hem avançat al juliol i la 
piscina ja està oberta des del passat 23 de 
juny. Petits i grans ja poden gaudir de 
l’aigua i de les instal·lacions una vegada 
finalitzat el curs escolar. A més, al juliol, 
comencen els cursets de natació per a 
totes les edats. Com a novetat, la piscina 
gaud i rà d ’una nova p ropos ta , l a 
bibliopiscina, on en un espai immillorable 
podreu gaudir del plaer per la lectura. 

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Diumenge 8 de juliol arriba com cada estiu 
una jornada més de solidaritat en favor de 
l’associació per l’esclerosi  múltiple. Des 
de les 10:30 fins a les 13 h, la piscina 
municipal estarà oberta al públic perquè 
tots els que hi vulguin puguin nedar per 
solidaritzar-se amb la causa. Des de 
l’Ajuntament volem animar a tots a gaudir 
d’un matí solidari, refrescar-se i col·laborar 
de la manera que els sigui possible.

ESPORT
Aquests útilms dies l’esport ha estat 
protagonista. Per una banda, s’ha celebrat 
la II BTT Maria de la Salut organitzada 
pels Su-Atges a “Es Puig” i, per altra, el III 
Campus Biel Company de futbol, ambdues 
amb un èxit de participació. Esperem que 
aques tes ac t i v i ta ts pugu in donar 
continuïtat i segueixin marcant Maria de la 
Salut com un referent esportiu. 

PORTADA FESTES DE LA MARE DE 
DÉU
Fins aquest dia 7 de juliol es pot triar la 
portada del programa de les festes de la 
Mare de Déu 2018. Podeu visitar 
l’Ajuntament i deixar el vostre vot. 

PREMI FONT I ROIG
Com ja ha informat extensament la revista, 
el premi Font i Roig d’assaig 2018 fou per 
Catalina Salvà Matas. La nostra més 
sincera enhorabona a la guanyadora i a 
tots els participants. 

PROGRAMACIÓ JULIOL 
Podeu consultar tota la programació a 
l’aplicació mòbil i a la web de l’Ajuntament 
de Maria. I seguir tots els esdeveniments i 
notícies d’interès a la pàgina de facebook i 
al servei d’informació whatsApp. 


