
L’AJUNTAMENT INFORMA
BORSÍ DE NETEJA
Fa uns mesos es va posar en marxa un 
borsí de feina per cobrir necessitats 
puntuals en els llocs de peó de brigada i 
de neteja de l’Ajuntament. A finals del mes 
de novembre, s’ha fet efectiva la primera 
contractació d’un home del municipi per 
cobrir les baixes del personal de neteja per 
donar resposta a aquestes les necessitats.  

C O M I S I S Ó D E C A R R O S S E S S E S 
MAJESTATS D’ORIENT 
No hi ha coses més il·lusionants pels més 
petits que les festes de Nadal i l’arribada 
de Ses Majestats d’Orient. Enguany, amb 
l’objectiu de fer complir els somnis dels 
més jovenets s’ha posat en marxa una 
comissió de carrosses, gràcies a la 
col·laboració dels Quintos 99 i tots els 
voluntaris que s’hi vulguin sumar.  

CONSTRUCCIÓ ARBRE DE NADAL
Només trepitjar el desembre, a Maria, el 
Nadal es posa en marxa. Organitzat per 
n’Antònia Bauçà, el dijous 6 es durà a 
terme un taller per la decoració del que 
serà l’arbre de Nadal de la Plaça des Pou, 
i el dissabte 8 es construirà el meravellós 
arbre que lluirà totes les festes damunt el 
cadafal. Vos animam a petits i grans a 
p a r t i c i p a r d ’ a q u e s t e s a c t i v i t a t s 
nadalenques! 

CAMPUS NADAL ESPORTIU
Des de l’escola municipal de tennis de 
Maria s’ha posat en marxa una setmana 
nadalenca d’esport i oci pels joves de 
Maria. Els dies 24, 26, 27, 28 i 31 podran 
gaudir d’esport, tallers, jocs populars, una 
excursió i molt més. Més informació i 
inscripcions al 606 637 113. 

PLAQUES DE CARRERS
Al llarg d’aquestes setmanes s’estan 
substituint i penjant algunes plaques de  
carrers amb l’objectiu de normalitzar els 
noms en la nostra llengua, substituir les 
que estaven en mal estat i unificar els 
diferents formats en que es trobaven. 

ADJUDICACIÓ OBRES POLIESPORTIU I 
PISTA DE PADEL
Al llarg del darrer mes s’ha aprovat 
l’adjudicació definitiva per les obres del  
tancament de la pista poliesportiva. Ara sí, 
les obres ja són imminents, al igual que la 
pista de pàdel, la qual es reformarà per 
complet. 

25N CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Com cada any, l’Ajuntament de Maria s’ha 
sumat als actes de contra la violència 
masclista en motiu del 25 de novembre. 
Un greu problema que té la societat i que 
entre tots hem d’erradicar. 

PROGRAMA DE JOVES QUALIFICATS
Des de fa unes setmanes han començat a 
treballar dos jardiners a l’Ajuntament 
gràcies al programa de joves qualificats 
del SOIB. Així, podem donar resposta 
immediata a les tasques de manteniment, 
embelliment i sanejament dels arbres i 
zones verdes del municipi. 

PROPERS ESDEVENIMENTS
Al llarg de les properes setmanes anirem 
desgranant el que seran les festes de 
Nadal i Sant Antoni i rebreu a totes les 
cases un programa amb els diferents 
actes. A més, recordau que podeu estar al 
dia de totes les informacions mitjançanat 
l’App de Maria de Salut, la web, facebook i 
servei d’informació whatsApp.


