
L’AJUNTAMENT INFORMA
PARADÍS: NOVA DATA

L’obra PARADÍS, anul·lada per la pluja,
es representarà dissabte, 7 d’agost (a
les 22h), 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.

FESTIVAL DE CLÀSSICA

Arriba a Maria el I FESTIVAL DE
CLÀSSICA.
Església de Maria de la Salut, a les 20:30.

Dg. 8 d'agost: NIT TRANSFIGURADA
(Sextet de corda)

Ds. 28 d'agost: A L'HONGARESA (Trio
Colombram)

Ds. 25 de setembre: MÚSICA
D'ENTREGUERRES (Duet de violí i piano)

Compra les teves entrades a
l'Ajuntament.
Preu: 12€ (adults) i 8 € (menors de 12
anys).

CONCURS RECOMANACIONS
LITERÀRIES PER A JOVES
Aquest estiu, la lectura té premi! Si
tens manco de 25 anys, participa en el
primer concurs de videorecomanacions
culturals enviant un vídeo breu d'un llibre
en català.

Data límit: 30 d'agost!
Tota la informació, al web de
l'Ajuntament.
Bases i inscripció, al web de
l’Ajuntament.

VISIT MARIA

Crea, participa i guanya importants
premis fent poble.
Crea el teu eslògan per a VISIT MARIA
DE LA SALUT.

Tota la informació, inscripció i
participació al web de l’Ajuntament.



L’AJUNTAMENT INFORMA
MULLA’T PER L’ESCLEROSI

En nom d’ABDEM (Associació Balear
d'Esclerosi Múltiple) i de l’Ajuntament de
Maria, moltes gràcies per la jornada
multitudinària MULLA’T del passat 11 de
juliol, a la piscina municipal. Una vegada
més, Maria ha mostrat la seva
solidaritat.

NOU MEMBRE AL COS DE LA POLICIA
LOCAL DE MARIA

Avui, comença a fer feina un nou
membre al cos de la Policia Local de
Maria: Ricardo Lucas. Sens dubte, una
bona notícia per al municipi, ja que hi ha
una important problemàtica a tota l'illa
per la manca de policies locals.
Salut i sort en aquesta nova etapa.

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL
QUIOSC (PLAÇA DES MERCAT)

Aquests dies, i prèvia aprovació pel Ple,
s’ha licitat la contractació per a la
concessió de la gestió del quiosc de la
plaça des Mercat. Per a més informació
consultau el web de l’Ajuntament o
dirigiu-vos al consistori.

MARIA AMB ORGULL

Al llarg del mes de juliol, s’han duit a
terme molts dels actes programats en
l’ambiciosa i reivindicativa proposta de
l’orgull a Maria. Des de l’Ajuntament,
volem donar les gràcies a totes aquelles
persones que hi han col·laborat o han
donat suport als tallers, contacontes,
concerts… i mostren dia a dia una
actitud de respecte cap a la diversitat. A
més, aprofitam per condemnar totes les
actituds i comentaris que falten al
respecte a tot el col·lectiu.

SORTIM A LA FRESCA

Uns dels actes més destacats d’aquest
juliol han estat els concerts en acústic
de les nits dels divendres, a la plaça des

Pou; cinc divendres en què s'han pogut
escoltar un ampli ventall d’estils
musicals, fins i tot, un concert especial
d’artistes mariandos.

PROBLEMÀTICA  ANIMALS DOMÈSTICS

Per desgràcia, continuen apareixent
animals domèstics abandonats per
Maria. Recordau que l'ús del xip és
obligatori, han d'anar fermats en sortir a
passejar i heu de recollir-ne els
excrements. Estimau-los i no els
abandoneu.
En qualsevol cas, posau-vos en
contacte amb la Policia Local de Maria.
Gràcies.

PODA, MANTENIMENT D’ARBRES I
NETEJA DE CAMINS I CARRERS

Aquests darrers dies de juliol -i també
durant el mes d’agost- s’estan fent
tasques de manteniment i poda, neteja
de camins rurals i carrers del nucli urbà.
Disculpau les molèsties que us puguin
ocasionar.


