
L’AJUNTAMENT INFORMA
NETEJA DELS EMBORNALS

Durant aquestes setmanes, s'han duit a
terme tasques de manteniment i neteja dels
embornals perquè estiguin a punt per a les
possibles pluges de tardor.

JOVES QUALIFICATS

El passat 14 d’octubre, va començar a fer
feina a l’Ajuntament Pep Vidal, un advocat
amb un contracte de formació gràcies a una
subvenció del SOIB. Ajudarà a agilitar els
tràmits que puguin fer els ciutadans a
l’Ajuntament.

CURS DE FOTOGRAFIA DE PAISATGE

Cap de setmana fotogràfic a Maria. Els dies
21, 22 i 23 d’octubre, Toni Cladera, fotògraf de
prestigi i un dels creadors de PHOTOPILLS,
va fer una xerrada al Casal de Cultura de
Maria sobre fotografia i l’aplicació que han
ideat. A més, es va dur a terme un taller de
fotografia de paisatge que impartia ell
mateix.

BIBLIOPETITS 0-3 anys

A l’octubre ha tornat Bibliopetits, un espai
familiar amb infants de 0-3 anys on es
comparteixen experiències, dubtes i
inquietuds. En aquesta ocasió, es va poder
parlar de les normes i dels límits i, a més,
descobrírem que tots tenim un volcà a dins
gràcies al conte de Joan Turu: Tinc un volcà.
Moltes gràcies als assistents i a Xin-Xirineu
per fer-ho possible. @xinxirineu

VIII PREMI FONT I ROIG

Aquest mes es presentà l’obra guanyadora
del VIII Premi Font i Roig d’assaig: Els
materials de construcció al Pla de Mallorca
de Bernat Morey Colomar.

La presentació va tenir lloc a l’Hotel Font i
Roig, amb la presència d’Antoni Gelabert i
Bartomeu Pastor (coordinadors del premi),
Jaume Ferriol (batle de Maria) i Lleonard

Muntaner (moderador i editor). L’acte fou
amenitzat per Joan Pol a l’arpa.

A més, es va poder visitar la font de mina de
Son Roig, amb les explicacions de Bartomeu
Pastor i del guardonat Bernat Colomar.

Moltes gràcies a tots per fer-ho possible.

L’ Ajuntament i els coordinadors del premi ja
estam fent feina per preparar la IX edició de
l’any que ve.

VISITA A L’ AJUNTAMENT DEL CEIP

L’alumnat de 5è i 6è del CEIP Maria de la
Salut va visitar l’Ajuntament. Varen parlar
amb el batle, Jaume Ferriol, i conèixer de
primera mà les tasques i funcions que s’hi
duen a terme. Gràcies a tots i recordau-ho: la
Casa de la Vila és la casa de tots.

ARRAMBADORS ALS CARRERS DEL SOL I
DE LLEVANT

Aquests darrers dies s’han instal·lat
arrambadors als carrers del Sol i de Llevant
amb l’objectiu de proporcionar major
seguretat als vianants que circulen per les
escales d’aquests carrers.

BOSSES DE FEMS

Aquest mes, la Policia Local ha començat
una campanya per tal de retirar les bosses
de fems que gent incívica tira per fora vila o
pels solars urbans. De moment, s’ha
identificat una persona que havia deixat unes
20 bosses a un solar del carrer d’en Nofre; ha
hagut de fer el solar net i ha rebut la
corresponent sanció.

RECOLLIDA D’OLIVES

Aquests dies, s’han recollit les olives de les
oliveres del carrer de ses Venes i d'Àngel
Madrigal per tal que no embrutin el carrer
quan caiguin. Aquesta recollida s’ha fet per
part d’un particular a canvi d’arreglar-les.



L’AJUNTAMENT INFORMA
ASCENSOR A CA SES MONGES

Aquest mes, amb l’ajuda d’una subvenció de
la Conselleria d’Afers Socials, s’han realitzat
els tràmits amb una empresa per tal
d’instal.lar un ascensor a Ca Ses Monges.
L’empresa ja n'ha pres les mides i esperam
que, abans d’acabar l’any, pugui instal.lar-lo.

TOTS SANTS AL CEMENTERI

Aquests darrers dies, s’han duit a terme
feines de manteniment al cementeri per
preparar la diada de Tots Sants. També s’han
fet actuacions per tal de minvar la plaga de
coloms que hi ha.

MIRALLS DE TRÀNSIT

Aquests dies, s’han canviat molts miralls del
poble que serveixen per millorar la seguretat
vial dels nostres carrers; hem de recordar
que aquests miralls estan romputs per actes
vandàlics que fan alguns individus.

EMPLATAM

Durant aquestes setmanes, s’ha enregistrat
una de les emissions d'un nou programa
d'IB3 (Emplatam) que té com a objectiu
promocionar el nostre poble. Es tracta d'una
iniciativa de la Mancomunitat del Pla i
començarà a emetre's a mitjans de
novembre.


