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DEMOLICIÓ DE L'ESCOLETA INFANTIL
Aquests darrers dies de febrer, s’ha enllestit
el contracte per esbucar l’antiga escoleta
infantil, situada devora el Casal de Cultura. És
una passa més per a la construcció de la
nova escoleta infantil, en la qual s'està fent
feina des de fa molts de mesos; una de les
gestions prioritàries per al poble de Maria.
TORNEIG DE PÀDEL
Dia 24 de febrer, va començar una nova
edició del torneig de pàdel al Poliesportiu
Municipal. Una vegada més, l’Ajuntament,
amb la pràctica esportiva al municipi.
NOVA REUNIÓ
SUBSIDIÀRIES

PER

A

LES

NORMES

El passat dia 3 de febrer, es va dur a terme
una altra reunió entre l’Ajuntament i el
Departament de Territori del CIM, en la qual
s'acordà que vendrien els responsables de la
redacció de les noves NNSS de Maria a
explicar, al poble, el que estan fent i les
demores que estam patint. Aquestes
reunions s'havien d'iniciar la segona setmana
de febrer, però, a dia d’avui, tot i les peticions
reiterades per part de l’Ajuntament, encara
estam esperant per fer-les.
SERVEI NOCTURN DE POLICIA
Aquests darrers caps de setmana, s’han
realitzat guàrdies nocturnes per part de la
policia local de Maria amb la col·laboració de
la Guàrdia Civil de Santa Margalida per
intentar pal·liar els darrers episodis de
vandalisme que havíem patit els dos darrers
mesos. Amb aquestes actuacions s’han
pogut identificar més de vint persones amb
antecedents i això ha permès que la Guàrdia
Civil hagi pogut posar el focus sobre aquesta
gent. També s’ha aconseguit que, els dos
caps de setmana posteriors a aquestes
actuacions, aquests grups de gent no hagin
tornat. Des d'aquí volem donar l’enhorabona
als dos policies de Maria, en Jaume i en
Ricardo, i les gràcies a la Guàrdia Civil de
Santa Margalida per la disposició.
II CONCURS DE FOTOGRAFIA
A principi de març, es durà a terme el II
Concurs de Fotografia de Maria, que tendrà
per temàtica “La dona a Maria”. Amb les fotos

finalistes es farà una exposició que tothom
podrà visitar el Dia Internacional de les
Dones, que complementarà les diferents
activitats per commemorar aquest dia.
BIBLIOPETITS AL CASAL DE CULTURA
Dia 23 de febrer, es va fer un nou lliurament
de Bibliopetits. Aquesta actuació estava
planificada per Nadal però, a causa de la
pandèmia, no es va poder realitzar. Esperam
poder reprendre amb la màxima normalitat
les properes activitats dirigides a les famílies i
als més petits.
RUA A MARIA
El darrer cap de setmana de febrer, es va
celebrar la Rua a Maria. Després de dos anys
sense que es pogués celebrar per culpa de la
crisi sanitària, s'ha pogut dur a terme sense
que hi hagués cap incident. La participació
va ser molt alta i, des d’aquí, volem donar les
gràcies tant als participants com a les
associacions que varen col.laborar en les
votacions dels guanyadors i guanyadores,
que són els següents:
Individual o parella: ELS CORBS
Comparsa: ELS JOCS DEL REBROT
Carrossa: ALADÍ I ELS SEUS GENIS
XERRADA
SOBRE
MEDICINALS DE MARIA

LES

PLANTES

Dia 25 de febrer tengué lloc, al Casal de
Cultura, una xerrada organitzada per Fent
Carrerany a càrrec d'Antoni Gelabert Mas
sobre les plantes medicinals que podem
trobar al nostre municipi. Fou tot un èxit: la
sala del Casal era plena de gom a gom.
MOU-TE AMB SALUT
A partir d’aquest mes de març, es tornarà a
posar en funcionament, a Maria, el programa
de manteniment personal realitzat pel CIM.
Encara hi ha places buides i els usuaris es
poden apuntar a l’Ajuntament. Hi ha un grup
per a gent de 40 a 60 anys i un grup per a
més de 60 anys.
CONSELL D’INFÀNCIA
El passat 16 de febrer, al Casal de Cultura, va
tenir lloc la constitució del Consell d’Infància
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de Maria de la Salut, que és un òrgan de
participació, consulta i assessorament creat
amb la finalitat de possibilitar la reflexió dels
infants sobre el seu poble i de posar-los a
l'abast mecanismes perquè les seves
propostes i idees puguin incorporar-se als
plans d’actuació del municipi. Està format pel
batle/president, dos consellers/es (els
alumnes de 5è i 6è de primària: Tomeu
Quetglas Bergas i Constança Sabater
Ginart), la regidora d'Educació i la
dinamitzadora educativa del centre escolar.
Hi assistiren familiars, alumnat i l'equip
directiu del CEIP Maria de la Salut, a més de
tots els representants dels grups polítics.
L'actual equip de govern ha duit endavant
aquesta iniciativa amb l'objectiu de donar
l'oportunitat als infants d'opinar i fer
propostes per a la Maria que volen.
Al mes de març es durà a terme la primera
reunió perquè els consellers puguin aportar
les seves propostes.
TANQUEN RÀDIO MARIANDA
Fa uns dies ens va arribar, a l’Ajuntament, un
escrit des del Govern de les Illes Balears, en
què es comunicava que ens tancaven la
nostra ràdio. D'acord amb el que ens deien, al
2017 se’ns va enviar un escrit perquè, en
quatre mesos, s’enviàs un projecte tècnic
sobre la ràdio. Ara, cinc anys després i sense
haver rebut cap altre requeriment, ens han
cancel.lat la freqüència que utilitzaven. Des
de l’Ajuntament, ens posarem en contacte
amb el Govern per aclarir i solucionar
aquesta situació i tornar a posar en
funcionament Ràdio Marianda.
MILLORES EN ELS CAMINS DE SON XIGALA
Les obres de la canonada d’aigua que va des
de Roqueta fins a Petra ja s’estan acabant.
Gràcies a les cessions de terrenys d’uns
veïnats de Maria, s’han pogut millorar unes
voltes molt tancades i estretes que hi havia al
camí de Son Xigala. Aquesta cessió de part
de les seves terres ha permès eixamplar la
calçada en aquests dos revolts perquè el
trànsit sigui més segur i còmode. Des d'aquí
volem donar les gràcies a en Toni Mas i a na
Catalina Mas per les facilitats amb aquesta
cessió de terrenys que ens beneficiarà a tots.

ARRIBADES I PARTIDES A L’AJUNTAMENT.
Aquest mes de febrer donam la benvinguda
a tres noves incorporacions a la plantilla de
l’Ajuntament per donar suport a les brigades
de neteja i jardineria. Aquests contractes
tenen una durada d’un any i han estat
possibles gràcies al programa SOIB DONA.
Alhora, gràcies a l’esmentat programa, han
acabat la seva feina, a l’Ajuntament, dues
persones en el personal de brigada de neteja
i una administrativa. Sort i ventura per a totes
elles.
MARIA REFLEXIONA
Comença Maria Reflexiona, un espai de
reflexió oberta i participativa sobre el paper
decisiu de la dona a les zones rurals.
Una iniciativa de la Conselleria de Serveis
Socials i Esports, la Direcció General de
Cooperació, l'Ajuntament de Maria de la
Salut, la Taula d'Associacions de Maria de la
Salut i la Fundació Vicente Ferrer.
El proper 4 de març, tendrà lloc la primera
taula rodona "Dona Pagesa, passat i futur",
a les 19.00 h, al Casal de Cultura de Maria
de la Salut. Entre d'altres, comptarem amb
la presència de: Marga Morey, enginyera
agrònoma de la Cooperativa de Sóller;
Esperança Mora, gerent de la Cooperativa
de Porreres; Tiffany Blackman, delegada
de l'oli Aubocassa.

En breu, anunciarem les futures activitats.
Seguiu-ho a les xarxes:
https://www.instagram.com/mariareflexiona/
https://www.facebook.com/MariaReflexiona
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