
L’AJUNTAMENT INFORMA
AGOST, MES DE FIRES A MARIA
Com ja marca el calendari, el mes d’agost 
és temps de fires. L’arrelament dels 
mariandos a les tradicions com la pagesia 
i la seva cultura es manifesta a la fira de la 
tomàtiga de ramellet i la fira del glosat, on 
una vegada més visitants i veïnats 
gaudiren dels diferents espectacles i 
productes artesanals a la Plaça des Pou. 

TANCAMENT PAVELLÓ I PISTA DE PÀDEL
Ja falta poc perquè s’iniciïn les obres del 
tancament del pavelló i la remodelació de 
la pista de pàdel. Esperem que el més 
aviat possible Maria pugui aprofitar al 
màxim totes aquestes instal·lacions i 
donar cabuda a d i ferents ofer tes 
esportives. 

FI D’ACTIVITATS D’ESTIU
Tot allò bo té un final i les activitats 
estiuenques han posat punt. Això sí, al·lots 
de totes les edats i els més grans han 
passat unes estones ben agradebles. 
Activitats com la bibliopiscina, l’escola 
d’estiu o el torneig de futbol 7 ens diuen 
adéu i fins l’any que ve. A més, volem 
donar l ’enhorabona a tots aquells 
responsables que fan que aquestes 
activitats tenguin l’èxit que han tengut. 

POSA’T EN FORMA!
Acaba l’estiu i l’oferta esportiva és més 
viva que mai. Petits i grans disposen d’una 
g ran gamma d ’ac t i v i t a t s : t enn i s , 
entrenament funcional, pilates, cardio, 
ball… Ben segur que tothom podrà trobar 
el seu moment i activitat per gaudir d’una 
bona salut. 

MILLORES A LA BIBLIOTECA I EL CASAL
Durant aquest dies, si passau pel casal i la 
biblioteca, podreu veure les millores en el 
mobiliari. Per una banda, els més menuts 
disposen d’una zona de lectura envejable, 
i per l’altra, a la sala polivalent s’hi poden 
trobar cadires adients pels esdeveniments 
que s’hi realitzen. 

GUANYADOR PORTADA DEL PROGRAMA 
DE FESTES
Pau Espinosa fou el guanyador del 
concurs de portades de les festes de la 
Mare de Déu. Després del famós ase de 
l’any passat, enguany ens delectam amb 
el nostre popular campanar. Enhorabona, 
Pau! Esperam que hagis passat un bon 
gust amb el premi de la senalla de 
producte local. 

ZAMBIA, CAMPUS BIEL COMPANY I 
L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Maria s’ha sumat a la 
solidaritat del Campus d’en Biel Company i 
ha col·laborat amb l’enviament al país 
africà de roba i diferent material recaptat 
durant el campus que va tenir lloc a l’inici 
de l’estiu a Maria.  

OBRES A L’EDIFICI DE LA 3a EDAT
Les obres d’acondicionament de l’edifici en 
què conviuen la 3a edat i múltiples 
associacions marxen a bon ritme i ben 
aviat esperam poder obrir les portes a 
tothom per veure’n els resutlats. Ben segur 
que tothom n’estarà ben content! 

DONACIÓ DE SANG
Des de l’Ajuntament i el banc de sang 
volem donar les gràcies a tots els que van 
col·laborar en la passada donació i animar 
a tots aquells que vulguin donar-ne en 
futures ocasions. Donar sang és donar 
vida.


