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PARADÍS, NOVA DATA
L’obra PARADÍS, anul·lada per la pluja,
es representarà dissabte, 7 d’agost (a
les 22 h) al Casal de Cultura. Guardau les
vostres entrades i, en cas de no poder
assistir-hi, podeu dur-les a l’Ajuntament i
se us retornarà l’import abonat. Gràcies i
disculpau les molèsties.
AJUTS AL TEIXIT EMPRESARIAL
Atenció! Nous ajuts a Maria de la Salut!
L'Ajuntament de Maria de la Salut obre
amb el Consell de Mallorca i el Govern
de les Illes Balears una nova línia de
subvencions per al teixit empresarial del
municipi. Més informació i com
demanar-les:
http://bit.ly/AjutsMariadelaSalut
COOPERATIVES I MÚSICA
La jornada de "Cooperatives i Música",
celebrada a Maria de la Salut a
proposta del col·lectiu Blat Xeixa, va
apropar més de 50 persones que
conegueren, de primera mà, el model
empresarial de les cooperatives i la
necessitat de visibilitzar aquest model
on les persones són el més important.
La part teòrica, conduïda per Catibel De
la Fuente i Encarni Expósito, les
experiències
pràctiques
de
les
cooperatives Art i Sons i la Xin-Xirineu i la
participació de la presidenta de la
UCTAIB, Malena Riudavets. Tancà l'acte
el director general del Govern de les Illes
Balears, Manuel Porras (Economia
Social), amb paraules de compromís per
seguir dotant d'ajudes les cooperatives,
per potenciar-ne la visibilitat entre la
població i, especialment, les dels
assessoraments laborals, jurídics i
fiscals. Destacà la presència de la
vicepresidenta segona del Consell de
Mallorca, Aurora Ribot, per donar suport
a aquesta jornada. No faltà la música
del grup Katau, de la cooperativa Art i
Sons de Porreres, que ens delectaren
amb cançons d'autor i un poquet de
jazz.
Gràcies a tots per potenciar actes de
tanta importància, que poden obrir els

ulls a persones que creuen en el canvi
de model econòmic.
ESCOLA D’ESTIU
Un any més, l’escola d’estiu obre les
portes perquè infants de totes les edats
gaudeixin
de
l’àmplia
gamma
d’activitats que ens proposa è-Temps
Lliure, empresa encarregada de dur a
terme l’escola.
NATACIÓ
Hem arrencat l'1 de juliol amb l’obertura
de la piscina municipal i l'inici dels
cursets de natació: una bona manera de
refrescar-se aquest estiu! Recordam
que els horaris són de dilluns
a
diumenge, de 10:30 a 13:30 i de 16 a
20h.
CUINA POPULAR DE MALLORCA AMB
CATALINA VALRIU
A començaments de juliol, na Caterina
Valriu, professora de la UIB i experta en
cultura popular, durà a terme un taller
basat en les rondalles mallorquines d'en
Jordi des Racó en el qual ens parlarà de
la cuina popular, la fam, les menges
exquisides dels reis, els plats senzills dels
pobres… i acabarà amb un petit
col·loqui. Una activitat oberta i dirigida
tant a joves com a adults. En breu,
n'anunciarem la data prevista.
PROMOCIÓ TURÍSTICA
Aquests dies, des de l’Ajuntament, s’ha
posat en marxa un projecte de promoció
turística del municipi. Aquest projecte
consisteix en l'enregistrament i la
creació d'un banc d’imatges i vídeos de
Maria i la creació de dues xarxes socials
(Facebook i Instagram) anomenades
VISIT_MARIADELASALUT per difondre
tot el nostre patrimoni. A més, des de
l’Ajuntament, rellançam el web turístic i
l’aplicació per a mòbil.
CANVI D’HORARIS RECOLLIDA RESIUS
L'empresa concessionària de la
recollida de residus ens ha notificat que
hi ha canvis en les rutes dels camions i,
com a conseqüència, la recollida
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començarà a partir de les 21h al nostre
municipi. Tot i aquests canvis, els dies de
la recollida selectiva porta a porta
continuen igual.
Disculpau les molèsties.
CONTINUEN LES OBRES AL DIPÒSIT
D’AIGUA DE ROQUETA
Amb motiu de les obres de conducció
d'aigua cap a Petra dimecres, 16 i
dijous, 17 de juny hi va haver un tall del
subministrament en el dipòsit d'aigua
del poble; per tant, la població només
disposava de l'aigua emmagatzemada
al dipòsit per abastir totes les cases. Per
això, es demanà fer-ne un ús
responsable i evitar-ne grans despeses
com omplir piscines o regar.
L'empresa concessionària de l'aigua va
fer arribar al batle un missatge
d'agraïment perquè el fes extensiu a tot
el poble. La despesa d'aigua va abaixar
clarament gràcies a la gran col·laboració
mostrada.
Moltes gràcies!
BICICLETES ELÈCTRIQUES POLICIA
LOCAL
Gràcies al Fons de Seguretat Pública del
GOIB
(de
la
Direcció
General
d'Emergències i Interior), la Policia Local
de Maria ha adquirit dues bicicletes
elèctriques per exercir, de manera
sostenible i ecològica, les seves tasques.
Els vehicles han estat comprats a Maria,
al Taller Bernat Mestre.
MARIA AMB ORGULL
Amb motiu de la celebració del Dia
Internacional
de
l’Orgull
LGTBI,
L’Ajuntament de Maria, el passat 21 de
juny, presentà davant els mitjans de
comunicació un programa d’actes,
activitats i exposicions dirigides a donar
visibilitat i promoure la igualtat de drets
del col·lectiu LGTBI.
Amb aquest
programa d’actes hem volgut mostrar el
compromís de l’Ajuntament i, en concret,
de l’equip de govern actual, d'impulsar
polítiques adreçades a aconseguir una

societat justa, diversa i inclusiva des del
punt de vista afectiu, sexual i de gènere;
una societat on cap persona pateixi
discriminació per la seva identitat o
expressió de gènere.
Entre els actes destacats, cal recordar
el concert que se celebrà divendres 25,
acompanyat d’un espectacle de llum
posterior a la penjada de la bandera i a
la lectura del manifest.
Al llarg de tot el mes d’agost es duran a
terme una sèrie de concerts amb el
lema “Sortim a la fresca” amb els quals
tancaran aquesta programació tan
especial i variada.
FUNDACIÓ VICENÇ FERRER
Tal com s’ha anat anunciant a la taula
d’associacions, estam a punt d’arrencar
un projecte amb la fundació i les
associacions del poble amb la temàtica
de la dona pagesa de Maria, un dels
pilars de la nostra cultura. En aquest
projecte, que més endavant detallarem,
s’hi inclouran exposicions, xerrades, un
mural gegant… Esperam que les
associacions i mariandos de totes les
edats s’hi impliquin.
NNSS
Una de les prioritats del poble és
aprovar unes normes subsidiàries
adaptades a les necessitats reals de
Maria. Aquesta darrera setmana s’ha fet
una primera passa per aconseguir-ho
adjudicant al Consell la redacció de les
NNSS.

