
L’AJUNTAMENT INFORMA
VALORACIÓ I AGRAÏMENT DE LES FESTES
DE LA MARE DE DÉU 2022

Després d’un mes de setembre intens, és
necessari fer una valoració de les festes i
dels diferents actes des de final d’estiu fins
a aquests dies. Des de l'Ajuntament en feim
una valoració molt positiva, ja que l’oferta
ha estat molt variada i el més important de
tot: per a totes les edats, sense deixar de
banda cap grup, escoltades les necessitats
i les propostes que ens heu fet arribar.

Volem donar les gràcies a totes les
associacions, entitats i persones que han
fet possible tots els actes i a tots aquells
que n’heu gaudit.

Molts d’anys i fins l’any que ve!

BORSINS PER A PERSONAL DE NETEJA I
MANTENIMENT

El passat 19 de setembre, varen començar
a fer feina, al nostre Ajuntament, tres nous
operaris a les brigades de neteja i
manteniment. Amb aquestes
incorporacions, esperam que es puguin
solucionar les mancances que teníem pel
que fa al manteniment del poble.

CERTIFICATS DE RESIDÈNCIA PER A
VIATGES

Després de molt de temps de lluita, en
col·laboració amb el Consell, ja és possible
obtenir certificats de residència per a
viatges a través del web de l’Ajuntament.
En cas de dubte, podeu dirigir-vos a la
Casa de la Vila.

FIRA PASSADA PER AIGUA

Des de l’Ajunatment, lamentam que la fira
no es pogués celebrar tal com desitjàvem
tots els mariandos, firaires i empresaris de
Maria. Les pluges i l’alerta taronja
provocaren que molta gent ja no es
desplaçàs a Maria i que les escasses
paradetes es muntassin a la plaça i
voltants. Esperam que, l’any que ve, es
pugui celebrar de la millor manera i que
Maria s’umpli de gom a gom en aquesta
data tan assenyalada.

RECONEIXEMENT A PROTECCIÓ CIVIL I A
JAUME OLIVER BESTARD

Coincidint amb el dia de la fira, es va fer un
petit i sentit homenatge al cos de Protecció
Civil de Maria i a en Jaume Oliver Bestard,
policia local del municipi, en senyal de
reconeixement i gratitud per l’esforç, el
valor i la dedicació que tenen cap a Maria.
Gràcies de tot cor.

CANVI DE BATLIA

En el Ple extraordinari que va tenir lloc
dissabte, dia 17 de setembre, al Casal de
Cultura, va esdevenir efectiva la renúncia
de Bernat Quetglas i es va dur a terme la
votació per elegir el nou batle, el resultat de
la qual va ser Jaume Ferriol, del PP.

DONANTS DE SANG

A MARIA DE LA SALUT, el 20 de juny de
2022, 28 persones varen donar sang.
S'aconseguiren 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

NIT DE LES VEUS

Després de la represa, l’any passat, del
festival Nit de les Veus, el passat cap de
setmana, es dugué a terme la cinquena
edició amb el grup Cabot. Un nou èxit per la
cultura i la música en català i que
n'esperam la continuïtat l’any que ve.

NOU RECTOR A LA PARRÒQUIA

Fa dues setmanes, el bisbe Sebastià
Taltavull va ordenar Carlos Mario nou
capellà de Maria. A partir d’ara, començarà
a fer feina a la nostra església.

SETMANA DE CONTACONTES

Aquesta darrera setmana de setembre, es
realitzaren tres contactontes per a totes les
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edats, en què grans i petits pogueren
gaudir de les històries explicades.

PREMIS CAVALLERIA DE ROQUETA

Aquest mes es lliuraren els premis del V
Certamen Literari Cavalleria de Roqueta:
les obres impreses dels guanyadors en una
edició especial, que forma part d’una
separata de la revista Fent Carrerany.

Enhorabona a tots i fins a l’any que ve!

FOTOGRAFIA

Des de l’Ajuntament continuam potenciant
la cultura i la fotografia. Una vegada més,
es tornen a iniciar cursos de fotografia i
s’ha iniciat un nou concurs d’Instagram
durant les festes de Maria. D’altra banda,
està previst que al mes d’octubre es faci
una nova activitat relacionada amb aquest
món amb professionals de primer nivell.
Estau-hi atents!

II FESTIVAL DE  CLÀSSICA DE MARIA

Aquests darrers mesos d’agost i setembre,
ha tengut lloc el II Festival de Clàssica de
Maria a les possessions de Roqueta i Son
Roig, on s’ha pogut gaudir de diferents
artistes. Des de l’Ajuntament, volem
mostrar el nostre agraïment a na Catalina
Sureda Colombram i als propietaris de
Roqueta i Son Roig per fer-ho possible.


