
L’AJUNTAMENT INFORMA
MARIA AMB ORGULL

El 28 de juny, més que mai, a Maria amb
orgull. Després de guanyar l’any passat el
Siurell Rosa per la lluita per tots els
col·lectius, Maria segueix lluitant pels drets
de totes les persones i, especialment,
aquests dies, pel col·lectiu LGTBI. Per això,
es penjà la bandera LGTBI, per
conscienciar tothom sobre la importància
de la igualtat.

MULLA’T PER L’ESCLEROSI

El proper diumenge, 10 de juliol, tendrà lloc a
la piscina municipal de Maria, un any més,
MULLA’T PER L’ESCLEROSI. Vos animam a
tots a participar-hi!

PISCINA MUNICIPAL

Com cada any, la piscina municipal obri les
seves portes. Podeu consultar horaris i preus
al cartell. A més, també s’han ofert cursets de
natació per a petits i grans.

DONANTS DE SANG

A MARIA DE LA SALUT, el 20 de juny de 2022:
28 persones es varen acostar a donar sang.
Es varen aconseguir 24 donacions. Una
persona en donà per primera vegada.

Esperam i desitjam que, en el futur, puguem
continuar comptant amb la vostra amabilitat i
predisposició. Entre tots podem aconseguir
les 200 donacions de sang que cada dia es
necessiten a Balears.

Fins aviat!

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears

GESTIÓ DE PISTES POLIESPORTIVES

Per facilitar la gestió i el pagament de les
pistes als usuaris i millorar-ne el
funcionament, es llogaran mitjançant l’app
SPORTTIA.

Podeu trobar totes les instruccions al web de
l’Ajuntament.

Per a qualsevol dubte, contactau amb
l’Ajuntament.

NETEJA I DESBROSSAMENT DE VORERES

Al llarg del mes, s’han duit a terme
actuacions per netejar d’herbes les voreres,
desbrossar i podar els arbres del poble.
Disculpau les molèsties que vos pugui haver
ocasionat.

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

A començaments de mes, coincidint amb el
Dia Mundial del Medi Ambient, l’Ajuntament,
acompanyat de voluntaris, va sembrar tres
arbres a la plaça des Mercat.

CONSELL D’INFANTS

El darrer dilluns del mes, es dugué a terme el
darrer Consell d’Infants d’aquest curs escolar.
Moltes gràcies, Constança i Tomeu, per les
vostres aportacions. Junts feim una Maria
millor. Salut i bon estiu!

TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Aquest mes, s’ha fet la cloenda dels tallers
d’estimulació cognitiva que l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials (IMAS) ha impartit, a Maria,
per potenciar l’envelliment actiu.

Han participat, a la fi del curs: el batle del
municipi (Bernat Quetglas) i el director insular
d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics
(Omar Lamin).

BASES RELATIVES A LA BORSA DE TREBALL
PER A POLICIA LOCAL

S’ha publicat, al web de l’Ajuntament, tota la
informació relativa a la borsa de treball per a
Policia Local.

BORSA DE TREBALL PER A OPERARIS DE



L’AJUNTAMENT INFORMA
NETEJA I BRIGADA

Aquests dies, també es publiquen les bases
per a la creació d’una borsa de personal de
brigada i una altra de neteja, per poder
incorporar personal a l’Ajuntament. Tots els
interessats poden consultar les bases a
l'Ajuntament o al seu web.

DEMOLICIÓ DE L' ESCOLETA VELLA

Aquest mes de juny, s’ha enderrocat l’antiga
escoleta que estava devora el Casal de
Cultura. Aquesta és la primera passa per a la
construcció de la nova escoleta de 0 a 3
anys. Esperam que aquest estiu es puguin
iniciar les obres.

TORRADA SOLIDÀRIA A FAVOR D'UCRAÏNA

Dia 4 de juny, es va dur a terme una torrada
solidària en què es varen recaptar 521 euros,
que han anat destinats als nins refugiats
d’Ucraïna. Aquesta vetlada va comptar amb
l’actuació dels Dimonis dels Infernets i la
donació d'embotits per part de Can Pere des
Carreró. Des d’aquí, volem donar les gràcies
a tota la gent que va fer possible aquesta
vetlada.

CONCERTS D’ESTIU A LA PLAÇA

Fa unes setmanes, es va fer una reunió amb
els representants dels bars de la plaça des
Pou per coordinar els concerts que hi tendran
lloc aquest estiu. Es va acordar que, els
divendres, cada bar organitzarà un concert a
la plaça i els divendres restants seran
gestionats per l’Ajuntament.

També hi haurà ball, organitzat per
l’Ajuntament i l’Associació de la Tercera Edat,
tots els diumenges.

ESCOLETA D’ESTIU

Aquesta darrera setmana de juny, s’ha posat
en funcionament l’escoleta d’estiu. S’hi han
apuntat més nins que mai gràcies al projecte
tan atractiu que ha fet la nova empresa
contractada. A més, gràcies a una subvenció
del Govern i a l’esforç que s’ha fet des de
l’Ajuntament, s’ha aconseguit que només es
paguin 100 euros per mes i nin, una de les
quotes més econòmiques de Mallorca.

“NO HI HA ESPAI PER AL MASCLISME”

Dia 23 de juny, es va presentar una

campanya de sensibilització i prevenció de
les violències masclistes anomenada “No hi
ha espai per al masclisme”, a la
Mancomunitat del Pla, campanya en què
l’Ajuntament de Maria s’hi ha adherit.
S’informarà dels actes que es duran a terme
dins aquesta campanya.

NNSS DE MARIA

Aquests darrers dies, s’han publicat els
primers documents de les noves Normes
subsidiàries del nostre poble. Aquesta
publicació havia d’anar acompanyada
d’unes reunions informatives que havien de
fer els tècnics del Consell Insular i de
l’enviament de la documentació per donar a
la gent del poble. Estam esperant notícies per
fer aquestes reunions i que ens facilitin la
documentació informativa per lliurar als
ciutadans. Vos informarem tot d’una que en
tenguem notícies, per tal que tothom pugui
dir-hi la seva.

ACABAMENT D’OBRES DE LA CONDUCCIÓ
MARIA DE LA SALUT - PETRA.

A manca dels darrers detalls, es van acabant
les obres del dipòsit regulador i la conducció
Maria de la Salut-Petra, emmarcades dins el
projecte que executa ABAQUA, que permetrà
que l’aigua potable arribi a Ariany, Petra,
Manacor i, a llarg termini, al Llevant de
Mallorca i a altres pobles del Pla de Mallorca.
Agraïm la col·laboració i la paciència que han
tengut els veïns del nostre poble amb
aquesta obra.

NO SIGUIS ASE 2022

Ja està en marxa la campanya de
sensibilització #Nosiguisase 2022, sobre la
prevenció del consum abusiu d’alcohol,
dirigida a joves majors de 18 anys que, en
aquest període d’estiu, gaudeixen de les
festes populars.


