
L’AJUNTAMENT INFORMA
RUTA FOTOGRÀFICA
El passat diumenge, dia 30, a les 10h,
es va dur a terme una passejada
fotogràfica per Maria amb l’expert
Macià Puiggròs, de Massay Fotografia.
Es va fer un breu recorregut, partint de
la plaça des Pou, passant pel Pujolet i
Deulosal fins a arribar a l’església.
Durant la sortida, es donaren petits
consells fotogràfics, tant per a mòbil
com per a càmera, per millorar totes
les nostres fotografies.

INDICADORS RUTES TURÍSTIQUES
Tal com es va explicar en el Ple del
mes de maig es varen col·locar, a
diferents indrets, uns indicadors
referents a rutes turístiques, gràcies a
la subvenció del Consorci Borsa
d'Allotjaments Turístics de la
Conselleria de Turisme del GOIB, amb
la qual, a més, s'asfaltaren camins i es
restaurà el Pouetó. Cal recordar que
no és una obra acabada i que, per
tant, s'hi estan fent totes les
modificacions i correccions
necessàries, ja que des de
l’Ajuntament ens hem trobat amb una
retolació feta que no s’ajusta a les
necessitats del poble.

DEBAT POLÍTIC DE BLAT XEIXA
Des de l’Ajuntament volem mostrar el
nostre agraïment al Col·lectiu Blat
Xeixa per apropar la política a tot el
poble amb l'organització del debat
col·loqui .
Agraïm també, a Pep Recasens,
l'emissió en directe per les xarxes de
Ràdio Marianda i, evidentment,
l'assistència al debat dels tres
representants polítics de XMaria, PP i
PSOE i a tot el públic en general.

TALLER ROBOTIB PER ALS MÉS
PETITS.
Tots sabem de la importància de la
robòtica i les emocions en l’educació

dels més petits, per això s’organitzà el
taller ROBOTIB, per a infants de 4 a 6
anys, a la Biblioteca de Maria. Una
dotzena d’infants varen poder gaudir
d’aquesta interessant proposta.

EL PLA DE MALLORCA TORNA A
MARIA
Després d’un temps complicat, el
Trofeu ciclista Pla de Mallorca tornà a
Maria. El poble va viure una jornada
intensa de ciclisme amb l'arribada, a la
plaça des Pou, de la primera de les
etapes d’aquest clàssic mallorquí.

INFO SOIB
A partir del pròxim 1 de juny torna
l’obligació de renovar la demanda per
part de les persones inscrites en el
SOIB. Aquesta renovació, que des del
16 de març del 2020 es feia
automàticament, és necessària per
cobrar prestacions o subsidis del SEPE
i per accedir als serveis del SOIB.

Teniu tota la informació disponible al
web www.soib.es.

AMARG VS. PLUJA A MARIA DE LA
SALUT

Tot i l’amenaça de pluja fins a pocs
minuts abans de començar, la funció
d’Amarg al pati del Casal de Cultura
de Maria de la Salut va ser tot un èxit el
primer divendres del mes de maig. Des
de la companyia celebraren
l’entusiasme i estan encantats de
treballar, una vegada més, en un poble
tan entregat.

VIOLÈNCIA MASCLISTA
L'Ajuntament de Maria es va adherir al
manifest de l'Ajuntament de Sa Pobla i
condemna enèrgicament l'assassinat
d'una mare i el seu fill del municipi, de
28 i 7 anys. És per això que, des de la
institució municipal, es realitzà un
minut de silenci a les 12:00 de dia 18
de maig, davant l'Ajuntament.

http://www.soib.es/?fbclid=IwAR2g1yDZxVgwmxCDGCiTCcFCI1qMOanEWJpBkWjm7YbfPfSEdkgkpPUIwOE
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És important recalcar que aquest
Ajuntament té un compromís acèrrim i
unànime en la lluita contra les
violències masclistes, cosa que
significa una obligada implicació
institucional i social per abolir aquesta
xacra que ens fa dèbils com a
persones i  com a societat.

És un repte implicar-nos i denunciar
qualsevol indici d'aquest problema
estructural d'una comunitat com la
nostra, en la qual destaquen els valors
de la igualtat, la inclusió social i la
humilitat.

Treballem-ho conjuntament, no volem
cap vida menys, no volem cap futur
menys, no volem més violències.

¼ DE MARATÓ DE MARIA
A començaments del mes de maig, va
tenir lloc la V ¼ de Marató de Maria,
que amb 300 corredors, organitzats en
diferents sortides i complint tota la
normativa Covid, va omplir el poble
d’esportistes.

Des de l’Ajuntament esperam, l’any
que ve, poder celebrar un any més de
cursa amb major normalitat.

APUJADA AL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT
Un dels compromisos establerts des
de l’Ajuntament de Maria amb els seus
treballadors, reclamat des de fa anys,
a la fi s’ha pogut dur a terme. En el
passat Ple es va aprovar una millora
salarial amb els vots de l’equip de
govern.

UN DIVENDRES DIFERENT A LA
CAPELLA FONDA I A L’ESGLÉSIA
Aquest final de mes ha vengut
carregat a Maria. Divendres, 29 es va
dur a terme l’exposició fotogràfica
PECCAMEN-IS de Macià Puiggròs, a la
Capella Fonda, un espai amb encant
especial que s’ha recuperat i, en

finalitzar, un concert de Marcel Cranc
a l’església de Maria. Dues propostes,
en uns espais amb encant, que varen
tenir molt bona acceptació per part de
tots els assistents.

ANEGATS AL CAMP DE FUTBOL
En un gran concert adaptat a les
noves mesures, ANEGATS, un grup
destacat en el paronama de música
en català, va triomfar al camp de
futbol de Maria, davant la presència de
300 mariandos i altres forans.

COOPERATIVES I MÚSICA
El divendres, 11 de juny, a les 20h, al
Casal de Cultura, l'Ajuntament de
Maria i el col.lectiu Blat Xeixa
organitzen una jornada on s'explicarà
el model empresarial de les
cooperatives, acompanyada d'un petit
concert de jazz i música d'autor del
grup Katau, de la cooperativa Art i
Sons de Porreres.
És una activitat oberta i de franc per a
totes les edats, on confluirà empresa i
música.
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