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La Vila és associada amb 
l’Establiment francès de la 

sang (EFS), operador únic de 
transfusió sanguínia i s’associa 
a les operacions de col·lecta. 
L’EFS té com a missió d’asse-

gurar l’autosuficiència de 
França en productes sanguinis 
amb condicions de seguretat 
i de qualitat òptimes. Cada 
any respon a les necessitats 
de productes sanguinis d’un 

milió de malalts, gràcies a la 
generositat dels donadors, al 
professionalisme del seu per-
sonal i a l’ajuda d’una xarxa 
molt important de voluntaris. 
Cada dia, 10 000 donacions 
de sang són necessàries per a 
subvenir a les necessitats dels 
malalts. Per tant és primordial 
que la població es mobilitzi 
durant les col·lectes. A Per-
pinyà, aquestes operacions 
són organitzades al Palau de 
Congressos, plaça Armand 
Lanoux, regularment i tot al 
llarg de l’any. Però, cada ciu-
tadà, si ho desitja, pot anar a 
la seu permanent de l’EFS, per 
obtenir totes les informacions 
relatives a les col·lectes.

INFOS PLUS 
Informacions
EFS Perpinyà
55, avinguda de la Salanca  - Tel: 0800 972 100 (n°verd)
www.dondusang.net

PERPI   NANg@ SALUT
Dono la meva sang, salvo vides

http://www.dondusang.net
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El Centre Internacional de 
Fotoperiodisme (CIP), si-

tuat al Convent dels Mínims, 

acull la seva primera resi-
dència fotogràfica de la 
qual el vernissatge de l’ex-

posició « En coulisses » 
tindrà lloc aquest divendres 
17 de febrer, a les 18 h 00. 
La residència fotogràfica, 
que va tenir lloc a la pas-
sada tardor, va ser realitza-
da amb el servei Joventut 
de la Vila i dirigida per la 
fotògrafa Claire Allard, ha-
bitual del festival Visa pour 
l’Image. Així, sota la seva di-
recció, 12 adolescents han 
fotografiat els bastidors dels 
espectacles del Teatre de 
l’Arxipèlag, del Mediator, o 
encara de la Boîte a rire…
Una oportunitat per aquests 
joves apassionats que 
han pogut perfeccio-
nar la seva tècnica amb 
una gran fotoperiodista.

«En coulisses» 

INFOS PLUS 
Exposició del 17 de febrer al 10 de març
Centre Internacional del Fotoperio-
disme

PERPI   NANg@FOTOGRAFIA
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Recentment, la guarde-
ria « les Mésanges » s’ha 

traslladat en els locals de 
l’antic servei de pediatria 
de l’Hospital de Perpinyà 
que acull d’ara endavant 
l’ajuntament de barri Nord 
(Alt Vernet, avinguda del 
Llenguadoc). Aquests nous 

locals seran inaugurats el di-
marts 21 de febrer, a les 17 
h 00.
Aquesta llar d’infants mul-
ti acolliment « Les hiron-
delles », permet proposar 
als pares del sector Alt Ver-
net 24 places d’acolliment 
suplementàries. El personal 

proposa una gran amplitud 
horària ja que les criatures 
són acollides de les 7 h 30 
a les 18 h 30 amb la possi-
bilitat de menjar-hi. Una es-
tructura que ve a comple-
tar l’oferta de servei públic 
sobre aquest territori.

Una nova llar d’infants
PERPI   NANg@ PETITA INFÀNCIA 

INFOS PLUS 
Retrobeu totes les informacions de la
vostra ciutat a  www.mairie-perpignan.fr

http://www.mairie-perpignan.fr
http://www.mairie-perpignan.fr 
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La setmana passada, amb 
motiu de la sessió del 

ple municipal, el batlle i el 
seu equip han presentat el 
pressupost 2017. Pel 6è any 
consecutiu, les taxes comu-
nals no augmentaran a Per-
pinyà, la qual a més, té els 
impostos locals entre els més 
baixos si comparem les ciu-
tats de més de 100 000 habi-
tants. Amb tot, els projectes 

són nombrosos: Universitat al 
centre ciutat, museu Rigau, 
restauració del patrimoni, 
refeccions dels grans eixos, 
Ribes del riu Tet...
L’objectiu és de mantenir 
un pressupost que es vol a 
la vegada controlat i volun-
tarista. Una gestió rigorosa i 
el control permanent de les 
despeses de funcionament 
permeten assolir aquests 

objectius. Per tal de no re-
duir el poder adquisitiu dels 
perpinyanesos, ni de frenar 
els projectes necessaris per 
al desenvolupament de 
la ciutat, Perpinyà desen-
volupa doncs una estratè-
gia que es basa en 3 eixos: 
bloqueig de la tributació, 
control del funcionament i 
inversions constants.

Cap augment dels impostos
PERPI   NANg@PRESSUPOST 2017

INFOS PLUS 
Retrobeu les informacions de la vostra
ciutat a  www.mairie-perpignan.fr

http://www.mairie-perpignan.fr
http://www.mairie-perpignan.fr 
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Al moment en què les dis-
criminacions es fan cada 

cop més violentes, l’educa-
ció amb reptes d’igualtat, 
de fraternitat, i de ciutada-
nia, és al cor de les accions 
del servei joventut. 
Pel segon any, el servei s’as-
socia amb el liceu Maillol, i en 
particular amb una classe de 
Primera professional dirigida 
per Magali Roume, per tre-
ballar sobre la creació d’una 
obra de teatre fòrum entorn 
de «la llibertat noia / noi, di-
ferències?»
Tallers de pràctica i d’es-
criptura tenen lloc des del 
mes de setembre i es finalit-
zaran al proper mes de maig 
amb la presentació d’un es-
pectacle.
Les informacions relatives a 
aquest projecte es poden 
trobar a la pàgina Facebook: 
Service jeunesse Perpignan 

TU i o més JO

INFOS PLUS 
Servei Joventut -12, carrer de la fusteria
Correu electrònic:
jeunesse@mairie-perpignan.com
web: www.mairie-perpignan.fr
Adreça Facebook : 
https://www.facebook.com/perpignan.
servicejeunesse/

PERPI   NANg@JOVENTUT
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Del 15 al 22 de febrer del 2017     
Fes clic en el pòster per 

a més informació

PERPI   NANg@ AGENDA

Divendres 17 de febrer

Quartet amb piano
 concert sandwich

Dissabte 18 de febrer

Mercat de creadors Dissabte 18 de febrer

El quadern de les 
meves vacances…

Del 15 al 18 de febrer

Taller Crea’jocs
18 & 19 de febrer

14è saló dels 
animals 

« animaliades »
Diumenge 19 de febrer

 
USAP / AGEN Dimarts 21 de febrer

Flauta en solitari 

El voral dels llibreters 
de vell

Dimecres 15 de febrer
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http://www.theatredelarchipel.org/fr-show-748.html
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/marche-createurs-0#sthash.nEjskYNG.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/carnet-mes-vacancesvraies-ou-revees-atelier-dhiver-0#sthash.ch5WIZWs.dpbs
http://mediatheque.perpignan.fr/in/faces/details.xhtml?id=e8aded40-ef6a-44fc-8f79-f0ad31e2771a
http://www.copains-calins.info/
http://fr.usap.fr/
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/flute-en-solo#sthash.XZT2IWb4.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/quai-bouquinistes-0#sthash.LOcJMiym.4b8dxJsd.dpbs



