
L’AJUNTAMENT INFORMA
FI D’OBRES DEL CENTRE SOCICULTURAL
Aquest passat mes han finalitzat les obres 
del centre socicultural al carrer de Sant 
Miquel. Ara, l’edifici ja compta amb un 
ascensor, millorant l’accesibilitat de 
l’edifici, uns banys adaptats, a més, 
d’importants millores en les instal·lacions. 
Gràcies a aquestes reformes, l’edifici, 
emprat per diverses associacions, ara està 
acondicionat tal i com es mereix.  

TORRADA SOLIDÀRIA 
Solidaritat i Maria sempre és una bona 
combinació. Aquestes festes s’organitzà la 
II torrada solidària a la Plaça des Pou, 
amenitzada amb els germans Martorell i 
Mateu Xurí amb la glosa musicada. 
Gràcies a la participació de tots els 
mariandos es recaptaren 586 €  que es 
destinaren a l’associació contra el càncer 
de Maria i l’Associació per l’esclerosi 
múltiple.  

FESTES DE NADAL, REIS I SANT ANTONI
Aquestes festes han estat carregades 
d’actes per a totes les edats. Volem 
destacar la importància de la creació de la 
comissió de carrosses de Ses Majestats, 
que gràcies a la col·laboració dels quintos 
i els voluntaris, enguany, encara hem 
pogut gaudir més d’aquesta festa pels més 
jovenets. L’arbre de Nadal del cadafal, els 
tallers, el vistós cap d’any a l’església i les 
beneïdes, encara que ajornades pel 
temps, ens han acompanyat aquestes 
festes tan entranyables. 

CENTENARI DE L’AMO EN XISCO
Aquest mes l’amo en Xisco Mestre i tota la 
família ha tengut un celebració molt 
especial: el seu centenari. L’Ajuntament, 
en nom de tot el poble de Maria, li va fer 
entrega d’una placa commemorativa per  

aquests 100 anys. Salut i molts d’anys en 
aquest dia tan especial l’amo en Xisco!

EQUIPARACIÓ SALARIAL
Al passat ple es va aprovar l’equiparació 
salarial dels funcionaris i laborals de 
l’Ajuntament de Maria. Una passa més 
millorant les condicions del personal de 
l’Ajuntament. 

OBRES AL POLIESPORTIU
Seguint amb l’aposta per unes millors 
instal·lacions i els seus usos, des de 
l’entrada d’any, el recinte esportiu del 
poliesportiu està en obres. Actualment, 
s’està construint una nova pista de pàdel i 
tancant el pavelló semicobert. Esperem 
que ben aviat, petits i grans, en poguem 
gaudir. 

COMPRA D’UN SOLAR
Aquest mes de gener l’Ajuntament de 
Maria ha firmat la compra-venda del solar 
ubicat al carrer Nou, gràcies a les ajudes 
del pla d’obres i serveis del Consell de 
Mallorca subvencionat al 100%. Un solar 
en una ubicació privilegiada per convertir-
se, en un futur, en un espai multifuncional 
per a tots els públics. 

ADQUISICIÓ VEHICLE POLICIA LOCAL
Gràcies al Fons de Seguretat Pública s’ha 
adquirit una motocicleta per a la Policia 
Local, que substituirà a l’altre existent.  

BIBLIOPETITS - 7 de febrer
Des de fa temps es segueix apostant per 
les activitats amb els més petitons de la 
família. De manera bimensual es duen a 
terme aquestes tallers familiars amb 
infants de 0 a 3 anys. El dijous dia 7 a les 
17:30 h tenim un nou taller: “No tinc por”. 


