L’AJUNTAMENT INFORMA
PREMI SIURELL ROSA
L'Ajuntament de la nostra localitat ha
guanyat el 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 o ha
actuat contra la llibertat del col·lectiu
LGTBI
o
ha eludit les seves
responsabilitats públiques durant l'any.
Els premis es varen decidir per votació
popular i els resultats es feren públics a
la gala de lliurament dels premis, dia 23
d'octubre, al Teatre Xesc Forteza.
NOVA CONCESSIONÀRIA AL PARC
Fa unes setmanes, es tornà a obrir el
quiosc bar de la plaça des Mercat,
després de molt de temps tancat. Amb
aquesta obertura es podrà dinamitzar
un espai tan important per als infants
com és el parc.
MARIA EN RUTA
Després de la calor de l’estiu, s’han
tornat a posar en marxa les rutes
saludables pel nostre poble. Una ha

estat organitzada per netejar els
voltants del cementiri; una altra, per
visitar la cova dels Set Pilars de
Montblanc, amb molt bona acollida
entre la gent. Les properes seran una
sortida familiar amb bicicleta amb la
col·laboració del Club Ciclista de Maria i
una
passejada
organitzada
conjuntament amb l’Associació contra el
Càncer de Maria.
NETEJA DEL CEMENTERI
Abans del dia de Tots Sants, es va fer
una neteja a fons del cementeri, com els
anys anteriors, i s'arreglaren tots els
arbres. Aquesta acció comptà amb un
grup de voluntaris del poble. A part, s’ha
establert un pla de neteja: cada
setmana se'n controlarà l’estat i
s’actuarà en conseqüència.
TRANSPORT A L’INSTITUT
Fa uns dies tengué lloc una reunió amb
diferents agents de la Conselleria
d’Educació, batles, AMIPA i director de
l’IES Sineu sobre la problemàtica del
transport escolar, en la qual es decidí
que l’Ajuntament pagarà part del cost
d’aquest transport, juntament amb
l’AMIPA i el Govern de les Illes Balears.
REUNIÓ AMB LA CBMA
A l’octubre, es dugué a terme una reunió
amb Toni Alorda -director de la Comissió
Balear de Medi Ambient (CBMA)-, en la
qual es tractaren tots els temes que
podrien afectar Maria amb les noves
normatives que es posaran en
funcionament els propers anys.
VAGA DE FEMS
Aquest mes d’octubre, hi ha hagut una
vaga en la recollida de fems per part de
les empreses concessionàries de les
Illes Balears. Tanta sort que només ha
durat uns dies, ja que es va arribar a un
acord entre les empreses i els
treballadors. Des de l’Ajuntament volem
donar les gràcies a la gent de Maria per
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la comprensió i pel comportament que
ha mantingut aquests dies.
CENTRE DE DIA
Al darrer Ple de l’Ajuntament, es va
aprovar el conveni pel qual se cedeix, a
la Conselleria de Benestar Social, el
solar de devora la plaça des Mercat per
construir-hi el futur centre de dia.
VIII PREMI FONT I ROIG
També, al darrer Ple, es varen aprovar
les bases per al VIII Premi d’Assaig Font i
Roig, que se celebrarà al març/abril de
2022.

NOU DISSENY DEL WEB

Aquest mes s’han duit a terme millores i
canvis en el web de l’Ajuntament.
Recordau que hi podeu trobar tota la
informació relativa a documentació,
transparència, calendari d’activitats i
notícies d’interès.
www.ajmariadelasalut.net
VOLEM UN POBLE NET
Des de fa temps, s’està fent feina per la
millora de la neteja del poble. Per això,
durant els divendres del mes de
novembre i desembre es muntarà una
taula informativa en relació als residus i
als animals domèstics. Ben aviat vos
informarem dels horaris i les dates
concretes.

