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FENT PASSES PER LA IGUALTAT
Des de l’Ajuntament creim en la igualtat i 
la coeducació des de ben petits, per això, 
del 20 al 28 del mes de febrer a la 
biblioteca hi ha hagut una exposició 
anomenada “la selva dels estereotips”., 
També en pogué gaudir el CEIP Maria de 
la Salut, que la visità per tal de 
conscienciar als futurs adults del nostre 
poble. 
A més, el proper dia 9 de març, en motiu 
del dia de la dona, que es celebra dia 8, 
s’organitza la III Passejada per la igualtat. 
A les 11 h, a la Plaça des Pou, es llegirà 
un manifest i es farà una caminada per 
fora vila. Vos hi esperam! 

NOVES INSTAL·LACIONS 
L’esport i tots els mariandos estan 
d’enhorabona. Aquests dies han finalitzat 
les obres de la nova pista de pàdel. 
D’aquesta manera, assolim l’objectiu de 
dotar al municipi de les instal·lacions 
adequades pel foment de l’esport a totes 
les edats i en el màxim de modalitats 
esportives. 

PISTA POLIESPORTIVA
Les obres de la pista poliesportiva 
segueixen en marxa i van a bon ritme. Ben 
aviat el pavelló estarà cobert, donant-li 
més funcionalitat, gradaries, entre d’altres 
aspectes tècnics. 

TA N C A M E N T D E L A P L A N TA D E 
COMPOSTATGE D’ARIANY
El Consell cessarà l’activitat de la planta 
de compostatge d’Ariany aquest estiu. A 
mitjan mes de febrer, el president del 
Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, la 
consellera de Medi Ambient, Sandra 
Espeja, el batle de Maria de la Salut, 
Guillem Jordà, i representants dels veïns i 
veïnes d’Ariany i Maria de la Salut, 
visitaren les instal·lacions de la fase II de 
la planta de metanització que es té previst 
comenci les proves tècniques en les 
properes setmanes, que ent r i en 
funcionament en proves al mes d’abril 
perquè abans de l’estiu estigui a ple 
rendiment. La seva posada en marxa de 
manera definitiva està prevista per abans 
d’aquest estiu. Aquest fet permetrà 
suspendre l’activitat a la planta de 
compostatge d’Ariany, ja que els llots es 
derivaran a la nova instal·lació. D’aquesta 
manera “es dóna resposta a una promesa 
d’aquest equip de govern amb els pobles 
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de Maria i d’Ariany, que no era ni més ni 
pus que tancar aquesta planta obsoleta i 
que ha provocat durant més d’una dècada 
queixes i molèsties als veïns i veïnes”.

SENYALITZACIÓ DE POUS I SONDEJOS
L’equip de govern presentà una moció en 
la passada sessió plenari referida a la 
senyalització i control del pous i sondejos 
del muncipi. Des del consistori som 
conscients de la perillositat dels pous, per 
aquest motiu, instam a tots els propietaris 
a complir amb els requisits legals i 
assegurar-los bé amb l’objectiu d’evitar 
accidents. 

DONANTS DE SANG
Com és habitual, aquest mes de febrer 
vàrem rebre la visita dels donants de sang 
a Maria, i els mariandos més solidaris no 
faltaren a la seva cita, i es feren 28 
donacions. Moltes gràcies! 

MARIA, CAPDAVANTER EN RECICLATGE
Gràcies a la feina de tots, Maria fou el 
poble capdavanter al llarg del 2018 en 
percentatges de reciclatge. Una bona 
notícia pel medi ambient i per tots els 
mariandos. Tot i així, seguirem fent feina 
per millorar. El reciclatge, la cura de Maria 
i el medi ambient és feina de tots. 

"  

CAVALLERIA DE ROQUETA
Durant tot el mes de març encara hi ha 
temps per presentar les vostres obres al 

certamen literari “Cavalleria de Roqueta”. 
Teniu tots les bases a la web de 
l’Ajuntament.  

IV QUART DE MARATÓ MARIA DE LA 
SALUT
El proper 7 d’abril arriba el IV quart de 
Marató Maria de la Salut. Una cursa de 5 i 
10 km apta per a tots els nivells. Des 
d’aquí volem animar a participar-hi a tots 
els mariandos i mariandes per fer d’aquest 
dia una festa de l’esport. Si algú vol 
participar a la cursa de 5 km amb una 
passejada o Nordic Walking també ho pot 
fer. Inscripcions a elitechip.net


