
L’AJUNTAMENT INFORMA
ESPECIAL 25N. MARIA DIU NO A LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA

L'Ajuntament i molts de mariandos i
mariandes s’han mobilitzat per fer front
a la violència masclista, s’han sumat a
les propostes organitzades i han
participat en els tallers i les exposicions.
Moltes gràcies a tots els qui feis front a la
violència masclista.

PREMI FONT I ROIG

Dissabte, 13 de novembre, va tenir lloc la
presentació de l’obra guanyadora del
premi Font i Roig 2021 al Casal de
Cultura. L’obra guanyadora va ser
“Jaume Garcia Obrador (1894-1939)” de
Manel Suárez Salvà.

TAULA D’ENTITATS I ASSOCIACIONS

Aquest mes de novembre, va tenir lloc
una nova Taula d’Entitats i Associacions,
en la qual es varen fer les valoracions de
les festes passades, es parlà de les
propostes del 25N, de Nadal i Sant
Antoni i s'animà a participar-hi i a fer
poble.

JORNADES PER A LA INFÀNCIA

Amb motiu del Dia Internacional de la
Infància, l’Ajuntament se sumà a la
Declaració Internacional dels Drets dels
Infants i, a més, presentà i aprovà al Ple
una proposta per crear un Consell
d'Infància per donar veu a les
necessitats dels infants més petits i
joves del nostre municipi.

D’altra banda, al llarg del mes de
desembre, es duran a terme una sèrie
de propostes destinades a les famílies i
als infants. Aquestes activitats, tallers,

xerrades… es podran consultar al
programa que s'anirà publicant.

ADÉU, TONI
L’ Ajuntament de Maria de la Salut
lamenta, profundament, la mort del
company i treballador del consistori Toni
Castelló Mas.
Aquest Ajuntament vol manifestar i
mostrar el seu condol a la família i als
companys i amics en aquests moments
tan dolorosos. El seu record com a
treballador i bona persona estarà
sempre present en nosaltres.
Per aquest motiu, després d'una reunió
mantinguda amb els regidors i regidores
de tots els grups municipals que
integren la corporació, es declarà dol
oficial des de les 12:00 h del 24 de
novembre de 2021 fins a les 23:59 h del
25 de novembre de 2021. Durant
aquests dies, les banderes de
l’Ajuntament onejaren a mig pal.
Descansa en pau, Toni.

APROVACIÓ DEL CATÀLEG DE
PATRIMONI

En el darrer Ple de l’Ajuntament, es va
aprovar el Catàleg de béns patrimonials
del nostre poble, una passa
indispensable per aconseguir unes
noves Normes subsidiàries per a Maria.
Ara, aquest catàleg s’enviarà al CIM
perquè sigui revisat i es pugui dur a la
Comissió Insular de Patrimoni perquè
l'aprovi.

VOLEM UN POBLE NET

Els propers divendres, al matí, a la plaça
des Pou, de les 8 a les 13 h, hi haurà una
taula informativa sobre la reducció dels
residus.



L’AJUNTAMENT INFORMA
Entregarem un kit per recollir els
excrements i netejar l'orina de la vostra
mascota.
Vos hi esperam!

IV CERTAMEN LITERARI CAVALLERIA
DE ROQUETA PER A JOVES
ESCRIPTORS

Per quart any, seguim fomentant la
literatura entre els més joves.
Aquest mes de desembre podràs trobar
al web, a les xarxes i als centres
educatius de la comarca les bases per
participar en el concurs per a joves
escriptors. T’hi animes?

PERSONAL DE REFORÇ A LES
BRIGADES DE NETEJA I OBRES

Fa unes setmanes, varen començar tres
persones de reforç en els serveis de
brigada de neteja i d’obres gràcies a
l’ajuda del SOIB.
D’aquesta manera es cobriran, durant
uns mesos, unes places molt
necessàries per a un millor manteniment
del poble.
Molta sort i encerts, Joan, Margalida i
Suzan.

BONIFICACIÓ DE L’IBI

Al darrer Ple, a instàncies del PSOE, es
va aprovar per unanimitat una rebaixa
del 50% en el rebut de l’IBI per als
habitatges que tenguin plaques solars.
Aquesta modificació es durà a terme
l’any 2022 i entrarà en vigor l’any 2023.

MILLORES EN LA SALA POLIVALENT

Aquests darrers dies s’han fet millores,
pel que fa a l'acústica, a la sala
polivalent del Casal de Cultura. A partir

d’ara, es podran fer els actes dins
aquesta sala en  condicions òptimes.

AJUDES PER A LES EMPRESES DE
MARIA

S’han tornat a convocar, per segona
vegada, unes noves ajudes per a les
empreses i comerços de Maria. Aquesta
vegada, l’únic requisit és que es facturi
menys d’un milió d’euros i que la
facturació, al 2020, hagi abaixat un 20 %
respecte al 2019. Aquests comerços
rebran 1000 euros a fons perdut per
pal·liar els efectes de la Covid-19. Els
doblers provenen de l’Ajuntament, del
CIM i del Govern a parts iguals. També hi
ha una tècnica del Consell Insular a
l’Ajuntament per ajudar les empreses a
tramitar aquesta subvenció.

FEMS A FORA VILA

S’ha posat en funcionament un pla amb
la Policia Local per trobar la gent
incívica que tira bosses de fems a fora
vila. Des d'aquí volem fer una crida a
aquesta gent perquè no ho faci pus.


