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2017, serà un any particu-
larment marcat pel dia de 

les eleccions, la Vila de Perpi-
nyà, organitza el dilluns 20 de 

març, a les 18 h 30, a la Casa 
Musical, una gran cerimònia 
de ciutadania. 
En aquesta ocasió, s’han 

convidat 930 joves. Es tracta 
de joves als quals s’entregarà 
la seva primera carta d’elec-
tor i així podran exercir el seu 
dret de vot per primera vega-
da a les properes eleccions 
presidencials i legislatives que 
tindran lloc respectivament 
els 24 d’abril i 7 de maig per 
les primeres, i els 11 i 18 de juny 
per les segones.
Una etapa important en la 
seva vida de ciutadà, que la 
Vila ha volgut celebrar com 
Déu mana. També serà l’oca-
sió de recordar en el marc 
consensual i republicà, la im-
portància del dret de vot i 
de la democràcia que dóna 
a cada francès la possibilitat 
d’expressar les seves idees.

INFOS PLUS 
Retrobeu l’actualitat de la vostra ciutat 
a  www.mairie-perpignan.fr
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Les obres de construcció 
d’instal·lacions fotovol-
taiques sobre una part del 
pàrquing del centre tècnic 
(CTM) començaran demà. 
Aquesta instal·lació produirà 
un poc més de 225 MWh/any 

i cobrirà el 15% de les neces-
sitats energètiques d’aquest 
lloc. Aquesta instal·lació 
d’autoconsum implica que 
la producció d’electricitat 
sigui consumida in situ, en 
circuit curt. Amb una po-

tència de 174 kWc, avui 
en dia la instal·lació és la 
més potent de la Regió. Al-
tra particularitat: l’absència 
d’emmagatzematge, per 
tal d’evitar despeses suple-
mentàries. La instal·lació està 
prevista per cobrir les neces-
sitats constants d’electricitat 
d’aquest lloc, és la raó per 
la qual només una part del 
pàrquing serà recoberta. 
El projecte inclou la construc-
ció de 3 instal·lacions fotovol-
taiques, cadascuna d’una 
llargada compresa entre 35 
i 38m. Així, cadascuna re-
cobrirà una doble renglera 
de places de cotxes. Amb 
aquesta realització, Perpi-
nyà mostra la seva voluntat 
de recolzar la innovació en 
aquest camp de les energies 
renovables. Aquest aspecte 
novador ha permès a la Vila 
aconseguir una subvenció  
que arriba al 75% d’aquesta 
realització.
*Energies renovables
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La Vila té com a objectiu de donar 
suport i de desenvolupar l’acom-

panyament i el seguiment de totes 
les formes artístiques emergents, de 
les companyies i artistes locals.
Una crida a projecte concernint resi-
dències de teatre i de dansa va ser 
llançada a finals del 2016.
Un jurat compost de professionals de 
l’espectacle vivent ha seleccionat 4 
companyies d’artistes locals: la com-
panyia 5, 6, 7 et !  per  « LES ROSES 
EXPLOSENT »; la companyia Mon cru 
per « WOULD YOU PREFER » ; la com-
panyia Théâtre d’Art per « VALJEAN 
FEMME UNIVERSELLE »; la companyia 
Alma per « A CÔTÉ DE LA PLAQUE».
Cadascuna ocuparà el Teatre muni-
cipal Jordi Pere Cerdà entre el març 
i el novembre del 2017.
Els artistes podran treballar i finalitzar 
la seva creació. La residència s’aca-
barà amb una representació públi-
ca del seu treball.

Residència de teatre de dansa 2017

À côté de la plaque
nov.
17
19 H 00

sept.
30
20 H 30

avril
22
19 H 00

mars
17
19 H 30

les Roses 
explosent

compagnie Mon cru

compagnie Théâtre d’Art

compagnie 5, 6, 7 et !

compagnie Alma

WOULD YOU PREFER

Valjean, femme universelle

résidences de théâtre et danse
présentation du travail de c r é a t i o n  2 0 1 7

théâtre municipal 
j o r d i  p e r e  c e r d à

P L A C E  D E  L A  R É P U B L I Q U E
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La Vila decapa regularment 
les seves places per tal que 

recobrin la brillantor de la pe-
dra natural d’origen. S’han 
utilitzat nombroses tècniques: 
rascador, aparells tèrmics, ne-
tejadora d’alta pressió, pro-
ductes químics… sense cap 
resultat convincent contra 
els xiclets. Per tant el servei 
de netedat urbana ha com-
provat una solució de neteja 
innovadora única a França i 
no contaminadora per com-
batre aquests xiclets tirats per 
persones indelicades: la crio-
gènia. Aquest mètode per-
met decapar totes les super-
fícies amb la projecció de 
neu carbònica. Quan la neu 

carbònica entra en contacte 
amb la superfície a netejar, es 
produeix 3 efectes (tèrmic – ci-
nètic – físic) que permetran la 
neteja. És una acció mecàni-
ca dolça que respecta els 
materials netejats i el medi 
ambient. Aquest procedi-
ment va ser presentat a l’asso-
ciació nacional de les ciutats 
per la netedat urbana (AVPU) 
per lluitar contra els xiclets. El 
representant de l’associació 
indicava la seva agradable 
sorpresa en descobrir aquest 
procediment molt eficaç i 
molt més ràpid que els altres 
mètodes utilitzats. És un nou 
avanç contra una brutícia re-
petida i tenaç en els carrers. 
Perpinyà contribueix a lluitar 
contra les incivilitats diàries i 
fa servir la seva experiència 
en la matèria.
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Fins al proper 26 de març, 
la Vila, amb la seva mis-

sió salut, organitza la Set-
mana de la Salut Mental. 
En efecte, L’Agència Re-
gional de Salut Occitània i 
els diferents col·laboradors 
dels Consells locals de sa-
lut mental i dels Contractes 
locals de salut del depar-
tament, s’han mobilitzats 
per tal de sensibilitzar el 
públic a les qüestions de 
salut mental, d’informar 
sobre les diferents aproxi-
macions de la salut men-

tal, de reunir els actors i els 
espectadors de les mani-
festacions, d’ajudar i de fer 
conèixer les xarxes de soli-
daritat, els llocs, els mitjans 
i les persones que poden 
aportar un suport o una in-
formació de proximitat.
En aquesta ocasió, una 
conferència debat tindrà 
lloc a la Casa de la Vila el 
28 de març a les 18 h 00, 
entorn de la temàtica «Psi-
quiatria i Salut Mental a 
Perpinyà».
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salut de la Vila de Perpinyà
Horaris d’obertura : Cada dia 
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Del 15 al 22 març 2017  

PERPI   NANg@ AGENDA

Divendres 17 de març

La òpera de 
quat’sous

Dissabte 18 de març

Cercle Rigau: 
conferència i 

presentació de 
manuscrits rars 

Dissabte 18 de març

Mercat de creadors

Dissabte 18 de març

Dragons Catalans 
Saint Helens 

Súper league 
Dissabte 18 de març

So What Jazz Club 18 & 19 de març

Lamagys Salon 
el saló del benestar Dimarts 21 de març

Els tallers « Arxius 
i Patrimoni »: 
genealogia

El voral dels llibreters 
de vell

Dimecres 15 de març

Fes clic en el pòster per 
a més informació
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Découvrez le programme des SISM 2017 
dans les Pyrénées-Orientales

L’ARS Occitanie et les différents partenaires des Conseils locaux de santé mentale et des Contrats 
locaux de santé du département des Pyrénées-Orientales, se sont mobilisés afin de sensibiliser 
le public aux questions de santé mentale, d’informer sur les différentes approches de la santé 
mentale, de rassembler les acteurs et spectateurs des manifestations, d’aider et de faire connaître 
les réseaux de solidarité, les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou 

une information de proximité.
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