
L’AJUNTAMENT INFORMA
IV QUART DE MARATÓ MARIA DE LA 
SALUT
Per quart any la cursa a peu ha estat una 
dels protagonistes del mes d’abril. 
Enguany, amb rècord de participació, 320 
atletes han participat en aquesta especial 
edició. Volem agrair la col·laboració als 
Su-Atges, Penya Madridista, Can Tomeu, 
Cas Xigaler, Supermercat BIP, Sa Bodega, 
Embotits Matas, AXA, Caixabank i Respira 
I Entrena, ja que sense ells no hagués 
estat possible. Esperem l’any que ve 
poder continuar fomentant l’esport a tots 
els nivells de tots els mariandos i de la 
gent que ens visita d’arreu de l’illa.  

UN MES DE CONTE 
El mes d’abril és especial per la cultura i la 
literatura, tant infantil, juvenil com per  
adults. Al llarg de tot el mes s’han celebrat 
diverses activitats infantils, contacontes, 
tallers per la igualtat de gènere a diferents 
grups d’edat, espectacles musicals, una 
nova ed ic ió de l cer tamen l i te rar i 
“Cavalleria de Roqueta”... Des de 
l’Ajuntament volem agrair la resposta de la 
gent per la participació i col·laboració en 
les diferents activitats dutes a terme.  

PÀDEL, UN ESPORT MÉS A MARIA
Després d’un temps d’obres, la pista de 
pàdel ja és una realitat. Tots els mariandos 
i mariandes ja poden practicar aquest 
esport en unes instal·lacions de primer 
nivell. De moment, el lloguer de la pista es 
pot fer al bar poliesportiu, tot i que, en un 
futur pròxim, esperam emprar altres 
sistemes de lloguer amb l’objectiu de 
facilitar la feina a tots els amants de 
l’esport. 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT)
Un dels compromisos de l’equip de govern 
durant la legislatura amb els treballadors 
fou crear una relació de llocs de treball. 
Després d’anys de feina, s’ha aprovat una 
relació que permet a l’Ajuntament dur a 
terme una equiparació salarial per tal que, 
a partir d’ara, els treballadors del consistori 
tinguin un salari just i més ben remunerat 
per les feines que exerceixen.  

COPA MALLORCA
Per segon any, Maria i el FCMS han 
participat en la Copa Mallorca, un torneig 
de prestigi on participen les categories 
inferiors d’una gran quantitat de clubs 
d’arreu del continent. Aqeust any, les 
instal·lacions esportives de Maria acolliren 
els partits de la categoria sub-13 amb una 
bona assitència. Enguany, FCMS ha 
competit amb l'equip de Prebenjamins. 
Aquests varen fer un gran joc i un gran 
paper: quedaren en tercera posició final. 
Prèviament, a la lligueta classificatòria 
quedaren en primera posició del seu grup i 
només varen perdre el partit de semifinals 
amb l'equip que finalment va ser campió. 
Enhorabona a tots! 

CONVENI BIBLIOTECA
Fa uns dies s’ha signat un conveni entre 
l'Ajuntament i el Consell insular de 
Mallorca per al desenvolupament i 
ordenació dels serveis bibliotecaris públics 
del municipi. Sense cap dubte una bona 
notícia per la cultura i per Maria. 

DONANTS DE SANG
Ja tenim una nova data: dilluns 20 de maig 
podreu fer les vostres donacions i així, 
ajudar a salvar vides.


