
L’AJUNTAMENT INFORMA
MARIA REFLEXIONA

Aquest mes de març va començar amb una
de les activitats de MARIA REFLEXIONA; una
taula rodona titulada “Dona pagesa, passat i
futur” fou l’encarregada d’obrir un cicle
d’activitats i propostes que arribaran a Maria
ben aviat. Vos animam a seguir aquest
projecte de la Fundació Vicent Ferrer, Blat
Xeixa i l’Ajuntament de Maria a les xarxes
socials, amb nombroses intervencions de
mariandes i mariandos ben interessants.

8M A MARIA

Un any més, Maria se sumà als actes del 8 de
març, Dia Internacional de les Dones. Des
d’aquí, volem compartir un sentit text que
publicàrem a les xarxes aquest dia.
“El 8 de març, Dia Internacional de les Dones,
és un dia en què les xarxes socials van plenes
de missatges de felicitacions quan, realment,
es tracta més aviat d'una commemoració
que d'una festivitat. Es tracta d'un dia de
cures, de lluites compartides i, fins i tot, de
patiments silenciats que poques vegades a
l'any es fan visibles. Tenir el 25N, Dia
Internacional de l'Eliminació de la Violència
contra les Dones, i el 8M com a dies en què
les dones semblen ser unes heroïnes no ens
fa ni més feministes ni menys masclistes.

Tots tenim clar que cada dia és, i ha de ser, 8
de març. I ho ha de ser per evitar i revertir
situacions tan quotidianes com la manca de
conciliació, la inserció laboral després de ser
mares, la feminització d'espais tan
masculinitzats com el món rural, la recerca o
la política. Aquests canvis, però, no seran
casuals ni espontanis, s'han de treballar molt
i durant molt de temps perquè les
generacions futures creixin en una societat
plenament igualitària.

Per això, cal anar a peu de carrer, veure i
viure el dia a dia per acompanyar-les, a elles,
a viure en plena igualtat. Superant dia rere
dia els micromasclismes que tots duim
incorporats i interioritzats per avançar junts
cap a un nou paradigma d'igualtat real.

No pot ser que en el 2022 ens trobem amb
dades que esgarrifen quan es parla de
bretxa salarial. No pot ser que els infants de
Maria creixin sense referents femenins en
àmbits tan importants com l'agricultura,
l'esport, l'economia o la política local. Per tot

això i més, si volem que Maria sigui un poble
vertaderament feminista, cada dia ha de ser
8 de març.”

A més, el CEIP Maria de la Salut dugué a
terme una exposició al Casal de Cultura per
celebrar aquest important dia, conscienciant
petits i grans sobre el fet que hi ha molta
feina a fer. Enhorabona!

RECITAL POÈTIC I MUSICAL 8M

Dissabte, 12 de març (a les 19:30 h), al Casal
de Cultura de Maria de la Salut, hi tengué lloc
el recital poètic i musical del grup de
Porreres, Tallats de Lluna. Recitaren poemes
musicats, cançons i monòlegs dins el marc
del #8demarç#diadeladona amb el títol
"Alçades a la Lluna", una proposta que
emocionà els assistents.

DONACIÓ DE SANG

MOLTES GRÀCIES!
La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears agraeix molt sincerament la vostra
col·laboració donant sang i la vostra
implicació, i ens prega que ho facem extensiu
a les persones que s'hi varen involucrar.
A Maria, dia 17 de març de 2022, trenta
persones es prestaren a donar sang i
s'aconseguiren 23 donacions; dues persones
ho feren per primera vegada.
La fundació espera i desitja, en el futur, poder
continuar comptant amb la vostra amabilitat i
predisposició. Entre tots podem aconseguir
les dues-centes donacions de sang que cada
dia es necessiten a Balears.

II CONCURS DE FOTOGRAFIA “LA DONA A
MARIA”

Seguint amb la temàtica, aquest mes de
març es va fer el lliurament de premis del II
Concurs de Fotografia: LA DONA A MARIA.
Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies
a FOTO RUANO, iCREATIUS, MASSAY
FOTOGRAFIA i CAS PADRÍ TONI per fer-ho
possible.
Durant més d’una setmana es varen poder
veure les fotografies finalistes a l’Ajuntament.
Enhorabona als guanyadors/es i a tots els
participants!

https://www.facebook.com/hashtag/porreres?__eep__=6&__cft__[0]=AZXhkKymQbiR6HabKPv8kraBbZz_QAfqXiTuVBCtDGNscCj0oHR4zvwXnFdLHr8NuISJizKe80lYwyBW1_QCUas8T4BtAEgEz33yN6utbV-6pnd4MEMvo3vu_0xP4L4O1mFBjgsZ1DIZvLusHG9zvjaB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/porreres?__eep__=6&__cft__[0]=AZXhkKymQbiR6HabKPv8kraBbZz_QAfqXiTuVBCtDGNscCj0oHR4zvwXnFdLHr8NuISJizKe80lYwyBW1_QCUas8T4BtAEgEz33yN6utbV-6pnd4MEMvo3vu_0xP4L4O1mFBjgsZ1DIZvLusHG9zvjaB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/8demar%C3%A7?__eep__=6&__cft__[0]=AZXhkKymQbiR6HabKPv8kraBbZz_QAfqXiTuVBCtDGNscCj0oHR4zvwXnFdLHr8NuISJizKe80lYwyBW1_QCUas8T4BtAEgEz33yN6utbV-6pnd4MEMvo3vu_0xP4L4O1mFBjgsZ1DIZvLusHG9zvjaB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diadeladona?__eep__=6&__cft__[0]=AZXhkKymQbiR6HabKPv8kraBbZz_QAfqXiTuVBCtDGNscCj0oHR4zvwXnFdLHr8NuISJizKe80lYwyBW1_QCUas8T4BtAEgEz33yN6utbV-6pnd4MEMvo3vu_0xP4L4O1mFBjgsZ1DIZvLusHG9zvjaB&__tn__=*NK-R
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REOBERTURA DEL CASAL DE JOVES

Aquest mes de març, l’Ajuntament ha pogut
tornar a posar en funcionament el Casal de
Joves. Després de l’èxit de la inauguració de
l'any passat, l’Ajuntament ha tornat a apostar
pel jovent i per un espai de gaudi saludable
per als joves del poble.

SANT JORDI I PROGRAMACIÓ DE PASQUA

La Diada de Sant Jordi s’acosta i ve
carregada de diferents propostes. En breu,
publicarem tota la programació d’aquestes
festes de Pasqua i del Dia Internacional del
Llibre (dia 23 d’abril).

TORNA “MARIA EN RUTA”

Dia 10 d'abril es torna a posar en marxa
Maria en Ruta. Aquesta vegada
començarem amb una ruta per netejar algun
indret del nostre poble sota el lema "Volem
una Maria neta". Al llarg dels mesos d’abril i
de maig anirem gaudint d’altres rutes amb
noves modalitats. Vos hi esperam!

REUNIÓ GUÀRDIA CIVIL I AJUNTAMENT

El passat dia 28, es va dur a terme una reunió
de coordinació entre la Guàrdia Civil, la
Policia Local i l’Ajuntament per tal de
combatre els robatoris i l'incivisme que hi ha
aquests darrers caps de setmana per Maria.
Es va acordar que es farien guàrdies als
vespres dels caps de setmana entre la
Guàrdia Civil i la Policia Local.

SOPES A LA TERCERA EDAT

El darrer cap de setmana de març, els
associats de la Tercera Edat de Maria feren
un dinar de sopes; després de molt de temps,
es varen poder retrobar. Des de l'Ajuntament
volem agrair la convidada i animar-los a
continuar fent activitats com aquesta.

REUNIÓ DE LA TAULA D’ASSOCIACIONS

El passat dia 11 de març, es va reunir la Taula
d’Associacions per tractar el Correllengua
d’enguany, que es durà a terme dissabte, 23
d’abril. S'explicaren els actes i totes les
associacions foren convidades a
participar-hi.

REUNIÓ  ROCK’N’ROSTOLL

Aquests darrers dies, l’Ajuntament s’ha reunit
amb els membres de l’Associació
Rock'n'Rostoll per començar a preparar el
festival d’enguany. Esperem que, després de
dos anys de pandèmia, aquest any sí que es
pugui fer amb la il·lusió que sempre ha
caracteritzat el festival.

REUNIÓ DE LES NNSS

Després que ens anul·lassin diverses reunions
amb tècnics del Consell Insular perquè ens
explicassin com està la redacció de les noves
Normes subsidiàries, aquest darrer mes ens
hem pogut reunir amb ells i ens han explicat
les intencions que tenen per al nou
planejament. Hem acordat que vendran a
explicar al poble de Maria, les vegades que
faci falta, les noves normes que ens estan
redactant i, així, tots podrem dir el que volem
per al nostre poble.

VI ¼ DE MARATÓ

Maria i la seva cursa a peu ja està
consolidada dins el calendari de carreres
populars. Diumenge, 8 de maig, es durà a
terme la sisena edició de la cursa amb les
modalitats de 5 i 10 km. En breu, vos podrem
proporcionar més informació. De moment,
començau a entrenar. Vos hi esperam!


