
L’AJUNTAMENT INFORMA
DONANTS DE SANG 

El proper dimarts 6 de novembre els 
donants de sang tornen a visitar Maria de 
18 a 21:30 h al Centre de Salut. Recordam 
que es necessiten 200 donacions diàries a 
les Illes Balears i cada donació vostra 
ajuda a salvar vides. Moltes gràcies en 
nom de ls donan ts de sang i de 
l’Ajuntament per la vostra col·laboració. 

BIBLIOPETITS 

No hi ha edat pels llibres i la cultura, i el 
passat 25 d’octubre van tornar a la 
biblioteca de Maria els tallers per a 
famílies amb infants de 0 a 3 anys. 
Bibliopetits combina una xerrada formativa 
per a les famílies amb propostes de joc i/o 
contacontes i manualitats, per tal de 
passar una estona agradable amb la 
família. Recordam que el dijous 20 de 
desembre es celebrarà un nou taller. 

ENTREGA DE PREMIS PHOTOWALKING 

La II edició del Photowalking Maria va 
culminar el passat 19 d’octubre amb 
l’entrega de premis. La qualitat de les 
fotografies de la temàtica Maria rural fou 
excepcional i volem agrair a tots els que 
participàreu en el concurs. Entre tots, 
destacaren Rafel Sedano, guanyador; 
Caterina Truyols, 2a classificada; Cesca 
Capó, 3a classificada; Luna Sánchez, 
premi jove; i Cheska Diaz, premi votació 
popular. Enhorabona!!  

TAULA D’ENTITATS 

Passades les festes i la fira de setembre, 
s’ha tornat a reunir la taula d’entitats per 
fer-ne valoracions i actualitzar propostes  

d’actes d’aquests mesos que s’apropen. 
També aprofitam per donar la benvinguda 
a les noves associacions i/o agrupacions i 
animar-los a participar-hi.  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Aquestes setmanes, l’Ajuntament ha fet 
feina per tal de seguir tenint en compte a 
tots els ciutadans i participar de manera 
activa. Per això, des de la pàgina web de 
l’Ajuntament es troba en funcionament una 
enquesta de valoració de les passades 
festes de la Mare de Déu. Per participar en 
la primera de les enquestes, tan sols es 
necessita registrar-se amb el DNI i la data 
de naixament per tenir accès a aquesta 
senzilla l’enquesta.  

SOLIDARITAT AMB EL LLEVANT  

Per tots són coneguts els fets que patí el 
llevant mallorquí, i tot l’Ajuntament i el 
poble de Maria s’ha solidaritzat amb els 
afectats. Tant des del consistori com 
particulars i diferents entitats, com el FC 
Maria de la Salut o el Fent Carrerany, han 
aportat el seu granet d’arena ja sigui amb 
doblers, material o tasques de voluntariat. 
Moltes gràcies a tots per aquests gestos. 

NETEJA, SANEJAMENT D’ARBRES, 
ARBUSTS I PALMERES  

Aquestes darreres setmanes s’han 
començat tasques de maneteniment i 
sanejament d’arbres, palmeres i arbusts 
de diferents indrets del municipi. A més, a 
p r i n c i p i s d e l m e s d e n o v e m b r e 
començaran dos joves qualificats en 
aquesta matèria gràcies a una subvenció 
del SOIB.


