
L’AJUNTAMENT INFORMA
II JORNADES PER A LA INFÀNCIA

Amb la segona edició de les Jornades per
a la Infància, Maria consolida una setmana
en què els infants i les seves famílies són els
protagonistes. Moltes gràcies a tots els qui
vàreu venir al Casal de Cultura a gaudir de
tallers, xerrades, jocs, nadales o
contacontes que han omplert de màgia un
espai tan meravellós com és el Casal,
centre cultural del poble. Enhorabona a:
Marga Rotger, Xin-Xirineu, Laura de
Fisiopetits, ludoteca Món de Colorins,
Arantxa Riera, Joan de sa Maleta i AMIPA
per fer possibles aquests dies. Fins l’any
que ve!

INICI DE LES OBRES DE L' ESCOLETA
MUNICIPAL

Aquest mes de desembre, s’ha adjudicat la
tan esperada obra per construir la nova
escoleta municipal (de 0 a 3 anys) pel valor de
quasi 800.000 €. L’empresa que la durà a
terme serà Construccions Comas SA i
esperam que, en pocs dies, ja  comenci.

MILLORA DE L'ENTRADA PER LA CTRA. DE
PETRA

La darrera setmana de desembre, també
s’adjudicaren les obres per fer un vial que
connectarà el poble amb el cementeri. Així,
s'embellirà la zona i els vianants podran
circular-hi de manera més segura. Ha
guanyat el concurs l’empresa 2+ i l'obra
tendrà un cost d’uns 190.000 €.

MILLORA DE CAMINS RURALS

També, a finals de desembre, s’adjudicà un
contracte d’uns 90.000 € per millorar
diferents camins rurals de la zona des Pujol.
L’empresa guanyadora del concurs és Penyal
Xapat SL de Lloseta. Esperam poder
continuar amb més camins d’altres zones del
poble.

ABOCAMENTS IL·LEGALS

Aquests darrers dies, hem detectat
abocaments il.legal de fems a dos punts de
Maria: un és la Rota des Pinar i l'altre, el
Rafal Roig. La Policia Local ho està
investigant per trobar-ne els autors i se
sancionaran de la mateixa manera que

s'ha fet amb altres infractors.

Des de l'Ajuntament condemnam, de
manera contundent, aquests tipus de
vandalisme i pensam que el poble de Maria
no es mereix aquestes conductes.

PROBLEMÀTICA DE MOIXOS

A Maria, des de fa anys, tenim un problema
amb els moixos que hi ha dins el poble. Això
es deu al fet que n'hi ha molts
d'abandonats i, com que estan ben
alimentats, no es mouen i es reprodueixen
constantment.

Fa uns dies, s’ha iniciat un pla per
controlar-ne la població. El pla compta amb
la col·laboració de voluntaris i de les
veterinàries de Maria, a més de
l’assessorament de l’ASSAIB (Associació
Animalista de les Illes Balears ). S'agafen
els moixos que hi ha pel poble, s'esterilitzen,
es duen a la colònia que hi ha a devora
l’aparcament del cementeri i se cerca algú
que en vulgui adoptar, principalment els
més petits. Així s’aconsegueix tenir-los
controlats a tots a un punt i que no es
continuïn reproduint.

És molt important que no els alimentem
dins el poble, perquè així facilitam el seu
trasllat a l’aparcament del cementeri.

Gràcies per la vostra col.laboració.

VISITA DE LA PRESIDENTA DEL CIM

La presidenta del Consell de Mallorca,
Catalina Cladera, va visitar l'Associació de
la Tercera Edat de Maria de la Salut per
explicar els projectes que estan en
funcionament a dia d’avui i els que s’hi
posaran en breu.

TASQUES DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Aquest darrer mes, s’han duit a terme
tasques de manteniment i millora de la
senyalització viària per part de la policia i
de la brigada municipal. Aquestes tasques
han consistit a posar miralls nous, pintar
senyals de trànsit al terra i canviar senyals
verticals que estaven en mal estat.

PUNT DE RECÀRREGA ELÈCTRICA
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Aquests darrers dies, s’ha canviat el punt de
recàrrega per a cotxes elèctrics per un de
nou situat a la plaça des Pou. Feia vuit mesos
que estava demanat i, per culpa de la crisi de
subministrament que hi ha a nivell global, no
l’han pogut servir fins ara. Aquest punt
permetrà la càrrega simultània de dos cotxes
elèctrics.

DIA DELS INNOCENTS

Com cada any, dia 28 de desembre, a la nit,
els quintos sortiren a voltar pel poble.
Enguany ens hem d’alegrar que no han fet
malbé gairebé res. Segons ens conten ells
mateixos tenen ganes de fer molts d’actes
durant l’any i no desitgen destruir els béns
que tenim a Maria.

ARBRES DE LA PLAÇA

Abans de les festes de Nadal, la brigada
municipal va arreglar tots els arbres que hi ha
a la plaça des Pou. S'ha intentat deixar-los a
punt perquè cresquin cap als costats i no cap
amunt amb la finalitat que facin molta
d'ombra a l'estiu.

LLUMS DE NADAL

Enguany s’han penjat llums de Nadal en
forma d’estrelles pel poble. A més, l’arbre de
Nadal que es fa cada any a la plaça des Pou
també s’ha fet amb llums. Els nins de l’esplai,
juntament amb els nins de l’escola, han
decorat el cadafal.

OLIVERES DEL POBLE

Aquests darrers dies del mes, s’han arreglat
les oliveres que hi ha al carrer de ses Venes i
d'Àngel Madrigal. S’han tallat les branques
més grosses i s’han buidat per dins perquè
puguin créixer millor.

NORMALITZACIÓ DE PLAQUES DE
CARRERS

Aquests dies, amb l’objectiu de normalitzar
els noms dels carrers de Maria, llevat de
petits retocs, s’han acabat les feines
d’instal.lació i renovació de les plaques dels
carrers del poble.

PATGES REIALS

Dia 27 de desembre, varen arribar els patges
reials al Casal de Cultura, on tots els nins de

Maria varen tenir l’ocasió de donar-los les
seves cartes per als Reis d’Orient. Esperem
que tots hagin fet bonda!

BETLEM A L’ESGLÉSIA I A LA FERRETERIA

Com cada any, en Nadal Ferriol ha
confeccionat un betlem a la ferreteria i un
altre a l'església. Des de l’Ajuntament, volem
donar l’enhorabona i les gràcies a en Nadal
per aquesta feina tan ben feta que fa
desinteressadament.

CAMPANYA  D'EXCREMENTS DE CANS

Aquest mes de desembre, la Policia Local de
Maria ha intensificat la vigilància sobre els
propietaris de cans que deixen excrements
pels nostres carrers. En pocs dies, s’han
trobat dos propietaris que han incomplit la
normativa i han estat sancionats. Des de
l'Ajuntament, volem fer una crida a la
responsabilitat dels propietaris de cans
perquè no deixin excrements pel nostre
poble. Tenir un poble net és feina de tots.


