
L’AJUNTAMENT INFORMA
MARIA EN RUTA
Estimar Maria s’ha convertit en un
projecte ambiciós. Al llarg del mes
d’abril s’han realitzat dues rutes: una
de recollida de residus i una altra per
explicar la història del Pouetó,
recentment restaurat. Ambdues, un
èxit de participació.
Les tres rutes previstes al maig són:
una caminada saludable (duita a
terme dissabte,1); una ruta fotogràfica
i una altra de recollida de residus.

INCIDÈNCIES DE RESIDUS

Els usuaris que tenguin alguna
incidència relacionada amb la
recollida de residus poden
gestionar-la, directament, a les
oficines de la Mancomunitat del Pla de
Mallorca (Àrea de Residus). La
incidència es pot comunicar a:

1. residus@mancomunitatplademallorca.net

2. Telèfon: 900 901 014 (gratuït) / 971 83 04 41
(Mancomunitat) / 691 823 044 (en cas
d'urgència)

SANT JORDI A L’ESCOLA
El 23 d'abril, els nins i les nines de tres
anys ―amb la col·laboració de
l'Ajuntament― sembraren il·lusions,
simbolitzades amb un lledoner, al pati
de l'escola, per celebrar el dia de Sant
Jordi.
Aquest arbre els acompanyarà al llarg
de la seva estada al centre i podran
recordar aquest Sant Jordi tan
especial.

INAUGURACIÓ DEL CASAL DE JOVES
La setmana passada va ser molt
especial per a Maria i, en concret, per
als/les joves del poble.
La inauguració va ser un èxit de
participació i molts s’acostaren a
aquest nou espai, que està obert al
jovent amb l’objectiu de cobrir les
necessitats d’aquesta franja d’edat en
aquests temps tan difícils. Jocs de
taula, billar, futbolí, videojocs, lectura i
zona exterior chill out foren algunes de
les propostes que s’hi varen poder
trobar.
Gràcies, é Temps Lliure, per la feina
feta i pel futur del Casal.

CAP DE SETMANA ESPORTIU:
Passejada saludable, V ¼ de Marató i
xerrada amb Mavi Garcia
Aquest passat cap de setmana, sens
dubte, el protagonista ha estat l’esport.
Dissabte (1 de maig), es va dur a terme
una passejada saludable pel Puig;
diumenge (2 de maig), la V ¼ de
Marató Maria de la Salut, amb èxit de
participació; i dilluns (3 de maig), una
xerrada de la ciclista professional Mavi
Garcia destacant els valors de l’esport.

SANT JORDI 2021
Tot i les dificultats d’enguany, Maria
continua celebrant esdeveniments
―adaptats a la normativa i a les
possibilitats de la situació.



L’AJUNTAMENT INFORMA
Aquest Sant Jordi de 2021 ha vengut
carregat de propostes; des del
contacontes del divertidíssim Joan de
Sa Maleta (divendres, 23 d'abril) fins a
les paradetes (Papereria Ses
Corbates; Metrópolis Mallorca) i
activitats de la diada (diumenge, 25
d'abril): presentació del llibre Ni cel ni
somni de Cati Bordoy, lliurament dels
premis del III Certamen Literari
Cavalleria de Roqueta i de l’AMIPA
(Conta un conte). Tot acompanyat amb
el bon ambient que sempre es respira
a la plaça aquests dies especials.
Gràcies a tots per fer-ho possible.

TORNA EL TEATRE A MARIA: AMARG
Tot i les limitacions d’aforament, el
teatre ha tornat al Casal de Cultura.
Aquest passat divendres, dia 30
d'abril: Amarg, de Rafael Gallego, una
de les sensacions de la temporada.
Ens presenta Lorca d'una manera mai
vista. Esperam poder seguir oferint el
millor teatre a tot el poble.

FINAL DEL CICLE D’EXPOSICIONS
AMB EL POBLE SAHRAUÍ
Aquest mes d'abril, ha conclòs el cicle
d’exposicions que han passat pel
Casal de Cultura. D'una banda, amb
l'exposició sobre el Sàhara i, d'altra
banda, amb el taller Contacontes del
Desert, gràcies al Fons Mallorquí de
Solidaritat i a l’Associació d’Amics del
Poble Sahrauí.

DENÚNCIA (PÀRQUING
POLIESPORTIU)
Des del dia que entrà el nou equip de
govern al consistori, el poble es va
quedar sense el pàrquing annex al
Poliesportiu, ja que el seu propietari va
decidir tancar-lo. Ara, arran d’una
denúncia anònima, s’ha obert un
expedient per les obres que s’hi varen
realitzar el 2015. L'Ajuntament cercarà

la solució del problema amb què s’ha
trobat, sempre mirant pel benefici de
tota la ciutadania.

FINALITZACIÓ DELS CONTRACTES
DEL SOIB DE LA BRIGADA DE NETEJA
I D'OBRES
Entre el 23/12/20 i el 22/04/2021,
gràcies al programa SOIB Reactiva, a
Maria vàrem gaudir del reforç d'en
Joan i na Susan, a la brigada d'obres; i
de na Nazareth i na Verónica Laura, a
la brigada de neteja.
Moltes gràcies per la vostra bona
feina!

SPORTTIA:  MOLT MÉS QUE ESPORT
Amb l’objectiu d’agilitar i optimitzar el
lloguer de les pistes esportives i
d’altres espais, l’Ajuntament posarà en
funcionament, en breu, una aplicació
per millorar aquests serveis. Vos
anirem informant de la implantació i de
les funcionalitats d’aquesta nova eina:
ràpida, còmoda, útil i funcional.

TARGETA INTERMODAL
Els dies 13 i 14 de maig s’ofereix, a
totes aquelles persones que ho
desitgin, la possibilitat de fer-se la
targeta intermodal a l’Ajuntament.
Podeu trobar tota la informació
necessària (documentació requerida,
formulari per a la sol·licitud,
autorització per a menors de 14 anys,
etc.) al web de l’Ajuntament. Al llarg
d'aquests dos dies, també tendreu
disponible tota aquesta informació, en
paper, a l’Ajuntament.


