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FIRES D’AGOST 
Tot i les restriccions per a la celebracions de
fires, des de l’Ajuntament, es va apostar per
la celebració de la mostra de glosat i de la
tomàtiga  de  ramellet  en  un  format  més
senzill  i  controlat.  Tot i  no haver-se pogut
realitzar com tots haguéssim volgut,  volem
agrair la participació de la gent, en aquests
actes,  que  va  complir  en  tot  moment  la
normativa  marcada  i,  sobretot,  la  dels
glosadors de Mallorca i de l'Associació de la
Tercera Edat, peces claus en aquestes dues
celebracions.

ÈXIT  DEL  I  FESTIVAL  DE  MÚSICA
CLÀSSICA
Al  llarg  dels  mesos  d’agost  i  de  setembre
hem pogut  presenciar  el  I  FESTIVAL DE
MÚSICA CLÀSSICA de Maria de la Salut.
Aquest primer festival ha comptat amb tres
concerts:  NIT  TRANSFIGURADA (Sextet
de  corda),  A  L'HONGARESA  (Trio
Colombram)  i  MÚSICA
D'ENTREGUERRES  (Duet  de  violí  i
piano). Esperam que hagi estat el primer de
molts a convertir Maria en un referent en la
música clàssica. 

PROBLEMÀTICA EN LA NETEJA I 
ACCIONS REALITZADES
Durant els darrers mesos hi ha hagut queixes
en relació a les males herbes, tant a dins el
poble  com  a  fora  vila.  Som  conscients
d’aquesta  problemàtica  i,  des  de
l’Ajuntament,  s’ha  augmentat  molt  la
despesa en aquest tipus de servei respecte als
anys passats. Tot i els esforços no ha estat
suficient,  per  tant,  tots  hi  haurem  de
continuar  fent  feina   mitjançant  la
conscienciació  amb  més  propostes  com  la
que ja hem duit a terme. 

VISIT MARIA
Una  de  les  apostes  d’enguany  ha  estat  la
promoció del nostre municipi potenciant la
xarxa VISIT MARIA amb un concurs per a 

l’eslògan de la campanya turística. En Jaume
Sunyer va ser el guanyador del concurs amb
l’eslògan GAUDEIX DEL QUE SOM; i en
Miquel  Ferriol,  del  sorteig  entre  tots  els
participants.  Enhorabona  a  tots  i  el  nostre
agraïment a Curolla per la col·laboració en
aquesta iniciativa.

FIRA DEL MERCAT D’OCASIÓ
Lamentablement,  volem  recordar  que
enguany  la  Fira  del  Mercat  d'Ocasió  del
darrer diumenge de setembre no s’ha pogut
celebrar, ja que la normativa de la pandèmia
no ho permetia en el moment en què s'hauria
d'haver  organitzat:  és  una tasca laboriosa i
complexa.  Tot  i  així,  l'any  que  ve  tornarà
amb més  força  que  mai.  D’altra  banda,  sí
que s’ha pogut gaudir d’un cap de setmana
ple  d’activitats:  presentacions  de  llibres,
concert  de  música  clàssica,  exposició  de
pintura i IV Nit de les Veus.

FUNDACIÓ VICENT FERRER
Al  llarg  del  mes  d’agost,  amb  la
col·laboració  de  Blat  Xeixa  i  la  fundació
Vicent Ferrer, s’ha duit a terme un projecte
que pretén fer valer la tasca de la fundació i
apropar-la a la realitat  del nostre municipi.
Durant  aquest  període  s’han  duit  a  terme
exposicions i contacontes, tant a la Capella
Fonda  com  al  Casal  de  Cultura  o  a
l’Ajuntament. Durant les properes setmanes,
es  donaran  a  conèixer  altres  propostes
relacionades amb el projecte de la fundació.

MILLORES AL POLIESPORTIU

 Gràcies al PAESC (Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible i el Clima) del Consell
Insular de Mallorca,  s’ha duit  a  terme una
instal·lació  fotovoltaica  d'autoconsum  a  la
coberta del Poliesportiu Municipal.

CENTRE DE DIA
A l’agost, rebérem la visita de la consellera
de Serveis Socials, Fina Santiago, per veure
l’emplaçament del futur centre de dia que ha
de construir la Conselleria.
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VALORACIÓ DE LES FESTES DE LA
MARE DE DÉU
Tot  i  la  situació  actual,  des  de  la  Taula
d’Entitats  i  l’Ajuntament,  s'ha  tengut  la
voluntat  de fer  unes festes  adaptades a les
possibilitats  actuals,  essent  valents  en
l’aposta  per  la  cultura  i  els  petits  formats.
Valoram  molt  positivament  tant  la  gran
varietat  d'actes  com la  participació  de  tots
els mariandos i  mariandes. Ens han arribat
felicitacions  per  haver  recuperat  propostes
com el cinema infantil a la fresca, el concurs
de  ramelleres,  les  exposicions,  el  teatre  i
l’àmplia  gamma  d’estils  musicals  als
concerts; però, tot i així, creim que de cara a
l’any  que  ve  podem millorar  escoltant  les
propostes que molts ens heu fet arribar.
Aprofitam per donar les gràcies a Protecció
Civil  i  als  cossos  de  seguretat,  que  han
vetllat perquè tot funcionàs tal com s’havia
organitzat  i  complint,  en  tot  moment,  la
normativa sanitària.

CESSIÓ DEL CARRER DE PETRA

La  setmana  passada,  es  va  dur  a  terme  la
cessió del carrer de Petra fins al cementiri, al
nostre  ajuntament,  per  part  de  la  Direcció
Insular  d'Infraestructures.  Aquesta  cessió
permetrà construir un passeig per connectar el
poble amb el cementiri, un dels projectes que
el poble demana des de fa anys.

AJUDES AL COMERÇ LOCAL

En pocs dies, el CIM i l’Ajuntament tornaran a
posar en marxa unes ajudes econòmiques per
als  comerços  de  Maria  que  no
s'apuntaren a les del passat mes de juny. Hi ha
uns 28.000 euros a repartir entre els comerços
i empreses de Maria.

NOVES NNSS DE MARIA

El  CIM  ha  adjudicat  el  contracte  per  a  la
redacció de les noves NNSS del nostre poble i
esperam,  en  aquest  mes  entrant,  començar  a
fer feina amb l’empresa adjudicatària. 

QUIOSC  BAR  A   LA   PLAÇA  DES
MERCAT

Aquestes  darreres  setmanes  s’ha  licitat  la
concessió  del  quiosc  bar  de  la  plaça  des
Mercat i esperam que, en pocs dies, ja pugui
donar servei a tota la gent de Maria i continuar
essent un espai de trobada familiar.

EDIFICI ESCOLAR

A banda del manteniment habitual de cada
estiu, enguany s’han fet obres de millora que
estaven  pendents  d’ençà  de  l’obertura  del
centre:  una  paret  al  pati,  banda  ampla
d’Internet, aigua calenta als banys, la revisió
i  posada  en  funcionament  de  les  plaques
fotovoltaiques  i  control  en  la  despesa
d’energia  elèctrica  i  en  la  gestió  de  la
climatització.

BANYS  NOUS  A  L’ESCOLA  DELS
NINS

Aquests  dies  s’ha  acabat  la  reforma  del
banys  de  l’escola  dels  Nins.  Aquesta
reforma, que ha consistit a canviar la totalitat
dels  banys  i  fer-los  accessibles  a  les
persones  amb  la  mobilitat  reduïda,  ha
comptat amb una subvenció del CIM.

IV NIT DE LES VEUS

El passat diumenge 26, el Casal de Cultura
tornà a viure una nit màgica, on la veu fou la
màxima protagonista.  Després  de dos anys
sense NIT, El Petit de Cal Eril, un dels grups
emergents del panorama musical català,  va
ser l’encarregat d’emocionar les més de 100
persones que ompliren el Casal. 

DEPÒSITS D’ABAQUA A ROQUETA

Aquestes darreres setmanes s’han fet visites
a les obres de la connexió d’aigua de Maria
a Petra, on s'han pogut veure els avanços  i
s’han explicat les millores que es faran, tant
als  camins  afectats  (desperfectes  en
l'asfaltat, etc.) com als marges. També s’ha
explicat que el  camí provisional que es  va
fer  tornarà  al  seu  estat  original.  Des  de
l’Ajuntament, volem agrair la predisposició
rebuda envers  totes  les  millores  que  s’han
plantejat per als veïnats de la zona.
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NOMINACIÓ DE L’AJUNTAMENT AL
SIURELL ROSA

Per aconseguir-ho necessitam el teu vot!

L'Ajuntament  de  Maria  de  la  Salut  està  a
punt de guanyar el premi Siurell Rosa per la
seva tasca en defensa dels drets LGTBI+.

L'Ajuntament de la nostra localitat ha estat
nominat  al  premi  Siurell  Rosa  per
l'organització  del  primer  Orgull  LGTBI+,
amb el lema "Maria amb orgull", que oferia
una àmplia varietat d'activitats enfocades en
la visibilització de la realitat del col·lectiu i
en  l'educació  en  la  diversitat  sexual  i  de
gènere.

El programa incorporava activitats tant per a
nins  i  nines  com  per  a  persones  adultes,
durant dues setmanes des del dia 25 de juny.
S'oferiren  tallers  de  sensibilització,
contacontes,  projeccions  de  pel·lícules  i
diversos concerts.

L'associació  Ben  Amics  atorga  els  premis
Siurell  Rosa  i  Dimoni  Rosa  des  de  l'any
1995. D'una banda, el Siurell Rosa es lliura a
aquella  persona,  entitat  o  institució que ha
destacat  per  la  seva  lluita  a  favor  de  la
llibertat i de la igualtat de drets del col·lectiu
LGTBI  durant  l'any.  D'altra  banda,  el
Dimoni  Rosa  castiga  públicament  aquella
persona, entitat o institució que ha fomentat
la discriminació i la LGTBI-fòbia, ha actuat
contra la llibertat del col·lectiu LGTBI o ha
eludit  les  seves  responsabilitats  públiques
durant l'any. 

Els premis es decidiran per votació popular i
els  resultats  seran  públics  a  la  gala  de
lliurament dels premis, que tendrà lloc el 23
d'octubre, al Teatre Xesc Forteza.

Pots votar a través de l'enllaç següent:

https://www.surveymonkey.com/r/SiurellDi
moniRosa 

#AjMariadelaSalut#PremisSiurelliDimoniRo
sa2021#SiurellRosa2021#GalaBenAmics20
21#VisibilitatLGTBI #LGTBI

https://www.surveymonkey.com/r/SiurellDimoniRosa
https://www.surveymonkey.com/r/SiurellDimoniRosa

