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FORAVILA.NET
La premsa digital cada dia és més
present. Al portal web foravila.net,
darrerament, han aparegut diversos
mariandos per diferents motius.
Margalida Carbonell (presidenta del
dimonis), Magí Ferriol (Fent Carrerany),
Miquel Ferriol (la veu del poble) i Biel
Gelabert (jutge de pau de Maria) han
estat alguns dels protagonistes aquest
mes.

MANTENIMENT I PODA D’ARBRES
Al març, han continuat les tasques de
neteja i manteniment de diverses
zones del municipi, tant de poda com
de neteja general. Principalment, s’ha
fet feina al carrer de ses Venes, podant
les oliveres i netejant el carrer, i a
l’entrada del poble (carrer de Sineu).
Disculpau les molèsties que puguin
haver ocasionat.

CRONISTA OFICIAL DE MARIA
En el darrer Ple es va aprovar el
nomenament de la figura del cronista
oficial, un càrrec honorífic, gratuït i
vitalici. La persona encarregada haurà
de ser distingida en la seva feina,
investigació i difusió dels assumptes
relacionats amb Maria.

RÀDIO MARIANDA A LA PLAÇA DES
POU
Des de fa unes setmanes, Ràdio
Marianda es fa sentir més que mai. Els
divendres, dia de mercat local, la
podeu escoltar pels altaveus de la
plaça del poble, amenitzant amb
música suau l’ambient. Recordau que
podeu escoltar Ràdio Marianda al
107.4 de la FM i a radiomarianda.com

HOMENATGE  AL PERSONAL
ESSENCIAL EN TEMPS DE  COVID-19
En agraïment a totes les persones i
entitats que -durant aquest temps de
pandèmia- han ajudat a minvar-ne les
conseqüències, des de l'Ajuntament, a
la plaça des Mercat, es va fer un petit
homenatge simbòlic amb la sembra
d'una olivera i la instal.lació d'una
placa commemorativa.
Pagesos, cossos de seguretat,
Protecció Civil, representants del CEIP
Maria de la Salut, de la Unitat Bàsica
de Salut i molts altres mariandos/es
participaren en l'acte.

CICLE D’EXPOSICIONS
Aquest mes de març hem seguit
gaudint del cicle d’exposicions al Casal
de Cultura. Fins al 6 d’abril podeu
visitar l’exposició fotogràfica
MIGRACIONS I FRONTERES i,
posteriorment, SÀHARA, UN POBLE
SENSE TERRA.

PROPERS ESDEVENIMENTS
Després de l’èxit del darrer
contacontes al Casal de Cultura
continua la programació d’actes a
l’abril:
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Recordau que podeu consultar tota la
programació al web
ajmariadelasalut.net

APROVACIÓ PRESSUPOSTS
Al març,8⁸ s’ha fet una passa
important per a la gestió del municipi:
en el Ple
s' aprovaren els pressuposts per al
2021, amb ajudes municipals i d’altres
institucions per pal.liar els efectes de la
pandèmia, a més de solucionar una de
les reivindicacions del personal de
l’Ajuntament pel que fa al seu sou.

LA TAULA VIOLETA
La implicació de l’Ajuntament i dels
col·lectius mariandos en temes
d'igualtat va quedar més que
demostrat el dia 13 de març, en la
celebració de la Taula Violeta, una
diada plena de propostes per a totes
les edats i protagonitzades per dones.
Gràcies a l’Associació Atzur, Blat Xeixa
i l’Ajuntament de Maria fou possible
apropar de nou la cultura de manera
segura a totes les mariandes i
mariandos.

PLAÇA DE SES DONES
El 7 de març, en un senzill i sentit acte,
es va inaugurar la plaça de ses Dones.

En aquest homenatge a totes les
dones, es va explicar el perquè de la
plaça i la seva història tal com ens
contava Bartomeu Pastor a la
passada edició de la revista Fent
Carrerany. Per concloure l'acte,
després d’un minut de silenci per
recordar totes les dones que han patit i
pateixen les desigualtats d’aquesta
societat, la nina més jove del poble i
una representant de l'Associació de la
Tercera Edat destaparen la placa que
llueix a l’encreuament del carrer de
Deulosal amb el de sa Quintana. La
placa commemorativa és obra de
Maria Antònia Roig. En nom de
l’Ajuntament, mil gràcies per aquesta
petita obra d’art i pel teu granet
d’arena.

MALETES COEDUCATIVES
En el marc de la commemoració del
Dia Internacional de les Dones, el 8 de
març, al Casal de Cultura de Maria, es
varen presentar dues maletes
coeducatives: “Vola ben alt” i “Obri’t al
món”, amb recursos educatius que,
bàsicament a través de la lectura,
fomenten el creixement personal, la
construcció de la pròpia identitat i la
manera més justa i positiva de
concebre el món.
La iniciativa de muntar aquestes dues
maletes -il·lustrades per la marianda
Antònia Font- va sorgir d’un grup de
treball de l'Ajuntament (integrat per
ensenyants i altres col·laboradors/es),
amb el suport de l'equip de govern.
Les maletes van adreçades, sobretot,
a centres educatius, entitats
socioeducatives i d’esplai i a famílies
que en vulguin fer ús. Sense cap
dubte, una bona proposta per al poble
que, fins i tot, fou notícia a IB3.
Recordau que es troben a la vostra
disposició a la Biblioteca de Maria.

https://www.facebook.com/hashtag/8m?__eep__=6&__cft__[0]=AZUiIfDOTwk1naAuEWkcrzcYI5D9j-HfDJHMUv6vVyojfTuVIEgJFP_ENDo-kZPdbTu4CZGv6ccn63kXJqk05HQ2tLdo04aN86-S0jYxKaxysVPAH1WCM2rYWYGJ-9Uz7bS8hroivgzcxL6oi68Vt8SIpqZ87Cxz01dHzq3wltI-rOiEz33Ipo9vWKu7I86vPl0&__tn__=*NK-R
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INFORMADORS COVID-19
Des de la setmana passada podeu
trobar pels carrers de Maria
informadors Covid, que treballen per
informar les persones que fan ús dels
espais públics, bars i comerços del
municipi sobre la importància i el bon
compliment de les mesures de
protecció. Els informadors hi són per
ajudar-nos, però també poden derivar
els incompliments reincidents a les
autoritats pertinents. Reduir les xifres
de contagi és feina de tots.

OBRES DE LES AIGÜES RESIDUALS
(ES PUJOLET)
Després de molts d’anys de
reivindicacions, a la fi, les obres de les
aigües brutes del carrer des Pujolet es
duran a terme. Mitjançant un conveni
entre la Mancomunitat i l'Ajuntament,
s'executarà l’obra i es finançarà a
càrrec de la liquidació del cànon del
servei corresponent a l'exercici 2020 i
la resta del 2019.

TORNEIG DE PÀDEL
El passat cap de setmana es varen
dur a terme les finals del II Torneig de
Pàdel Maria de la Salut. Aquest
torneig, organitzat pel Club de Tennis i
Pàdel de Maria de la Salut, ha comptat
amb nombrosa participació. Tots els
guanyadors foren obsequiats amb
vals per poder gaudir d’un bon berenar
als bars del nostre municipi.
Enhorabona i bon profit!

RECUPERAM LA CAPELLA FONDA
Després de molts d’anys sense
activitats, gràcies a l’entesa del nou
rector amb l’Ajuntament, s’ha acordat
recuperar la Capella Fonda per a la
realització d’activitats. Per tant, així
roman a la disposició del poble i de les
associacions. Està previst que al maig
s’hi faci una exposició,

complementada amb un concert a
l’església.

MARIA EN RUTA
A l'abril i al maig ens posam en ruta. Hi
ha moltes maneres d’estimar Maria i
en posam en marxa moltes:
passejades culturals, de neteja,
fotogràfiques…
Gaudiu del poble que tenim!


