
L’AJUNTAMENT INFORMA
DIÀLEG A FAVOR DE LES FUTURES
GENERACIONS

A principi del mes d’abril, al Casal de Cultura,
es va dur a terme un diàleg a favor de les
futures generacions, que fou possible gràcies
al GOB i a s’Ateneu, que ens presentaren
aquesta interessant proposta. Maria,
apostant pel futur. @gobmallorca
@sateneusm

MOU-TE AMB SALUT

Aquest mes, ha tornat a posar-se en
funcionament el programa MOU-TE AMB
SALUT per a persones majors de 60 anys. Tot
un èxit de participació. Esperam que ho
gaudiu.

Salut i força!

OBRES A LA PISTA POLIESPORTIVA

Unes obres necessàries, que s’han fet les
darreres setmanes, són les de remodelació
de la pista poliesportiva de la plaça des
Mercat. Encara falta arreglar alguns detalls,
però esperam que, ben aviat, estigui
completament finalitzada i que els més joves
hi puguin jugar  i la cuidin tal com es mereix.

ESPECIAL SETMANA DE SANT JORDI

La setmana de Sant Jordi sempre és
especial. A Maria, començà amb el taller de
Bibliopetits per a famílies amb infants de 0 a
3 anys i l’activitat "Sóc petit... i m'agraden els
llibres".

Cal destacar l’actuació de la Bruixa Maduixa
amb el seu Sant Jordi diferent que, tot i la
pluja, es va poder realitzar canviant-ne la
ubicació. Igualment, la venda de llibres de la
Papereria Ses Corbates va tenir una bona
acollida.

IV CERTAMEN LITERARI CAVALLERIA DE
ROQUETA

Un any més es varen lliurar, el dia de Sant
Jordi, els premis del ja consolidat IV
Certamen Literari Cavalleria de Roqueta.

- 1r. premi de narració breu: Júlia Oliver
Cabezas.

Menció especial: Júlia Puiggròs Capó i
Marc Todoreu Morell.

- 1r. premi de poesia: Maricielo Reyes.

Enhorabona!

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE BIEL
COMPANY

També, inclòs dins la setmana de Sant Jordi,
al Casal de Cultura, es va presentar el llibre
de Biel Company Antes persona que
futbolista. Acompanyat pel batle, Bernat
Quetglas, que li marcava els temes, i davant
d’un centenar de persones que omplien la
sala, el futbolista mariando -amb un
llenguatge proper, entre emotiu i divertit- va
explicar diversos aspectes de la seva vida
com a futbolista en actiu.

CORRELLENGUA 2022

Dia festiu a Maria; coincidint amb Sant Jordi,
també hi passà la flama de la llengua
(Correllengua). La festa i la reivindicació
lingüística, sempre presents al nostre poble.
Moltes gràcies a tots els qui ho féreu possible.

MARIA REFLEXIONA I EL MURAL
COOPERATIU AMB JOAN AGUILÓ

La Fundació Vicente Ferrer de les Illes
Balears, l'Ajuntament de Maria de la Salut i
diverses entitats del poble, amb el suport de
la Direcció General de Cooperació del
Govern, han desenvolupat un projecte de
sensibilització per a la transformació social,
donant veu i protagonisme al rol de les dones
en el món rural.

Amb motiu de la clausura del projecte Maria
Reflexiona, dissabte, dia 30 d’abril, es va fer
la inauguració d'un mural -creació de l’artista
Joan Aguiló i en el qual participà qui ho
desitjà-, a la plaça des Mercat de Maria de la
Salut. Una jornada lúdica i festiva,
acompanyada de música (amb Rafel Swing i
el seu rap rural) i de ball (amb els Sonadors
de Jotes i Mateixes). Per finalitzar la jornada,
uns tradicionals fideus de caseta per dinar.



L’AJUNTAMENT INFORMA
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!

Diumenge, 8 de maig
A partir de les 10 h

Dues distàncies: 5 i 10 km
Inscripcions a Elitechip.

🎟🎭 TORNA EL TEATRE DE BARRA A
MARIA!

Divendres, 6 de maig: a Can Tomeu, Can
Camarotja i Sa Canyeta. Gràcies a
l’Ajuntament i la col·laboració d’aquests
establiments, Maria tornarà a tenir teatre de
barra després d’una època complicada en
aquest sector. De segur que les rialles, el bon
ambient i l'excel·lent menjar en seran els
protagonistes.


