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Cada any, Perpinyà Medi-
terrània Metròpoli, Véolia 

eau i la Vila organitzen 2 grans 
campanyes de desratització i 

de desinsectació de les xarxes 
de sanejament comunitàries 
del municipi a la primavera i a 
la tardor.
S’ha iniciat la campanya el 27 
de març i tindrà lloc fins al 17 
de maig del 2017 segons una 
planificació per sector dispo-
nible en cada Ajuntament de 
Barri o a www.mairie-perpi-
gnan.fr
Es convida tots els ocupants, 
propietaris, sindicats i arren-
dadors a tractar els seus locals 
amb l’aplicació de productes 
biocides per mitjà de les em-
preses habilitades en aquest 
àmbit. Es demana ser particu-
larment atent amb el tracta-
ment dels cursos d’aigua, els 
locals que serveixen de dipòsit 
per les escombraries, els cel-
lers i els espais de difícil accés.

INFOS PLUS 
Per a més informacions: 
Direcció Higiene i Salut Pública 
BP 20931 – 11 carrer Émile Zola
66 931 Perpinyà Cedex
Tel.: +33(0)4 68 66 35 01 
hygiene-sante@mairie-perpignan.com

PERPI   NANg@ SANTÉ PUBLIQUE
Campagne de dératisation et désinsectisation 

mailto:hygiene-sante@mairie-perpignan.com


Des d’ahir, s’han obert a 
Perpinyà les inscripcions 

per la tornada escolar 2017 
/ 2018. Concerneixen les es-
coles de la vila, la restaura-
ció i els temps extraescolars, 
així com els múltiples centres 
de lleures.
Els llocs d’inscripció són di-

versos: ajuntaments de barri 
segons el vostre sector de re-
sidència, Mas Bresson, altres 
centres de lleures, etc. Tan-
mateix, totes les informa-
cions útils així com els justifi-
catius que s’han de proveir, 
es troben en un document 
que es pot baixar a la pàgi-

na web de la Vila: 
www.mairie-perpignan.fr
D’altra banda, per la gestió 
de les diferents activitats dels 
vostres fills, no descuideu que 
podeu connectar-vos al Por-
tal família accessible 24h/24 
– 7dies/7.
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Ja comencen les inscripcions!
PERPI   NANg@EDUCACIÓ

INFOS PLUS 
Retrobeu tota l’actualitat de la vostra 
ciutat a www.mairie-perpignan.fr

http://www.mairie-perpignan.fr 
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance/portail-famille
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance/portail-famille
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/animation/actualites/animations-festival-expositions
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Del 23 al 29 d’abril, tindrà 
lloc la Setmana Europea 

de la Vacunació instituï-
da per l’Organització Mun-
dial de la Salut. En aquesta 

ocasió, diverses accions de 
sensibilització tindran lloc a 
la Casa de la Vila, a les llars 
d’infants i a les escoles, als 
casals de barri o encara als 

ajuntaments de barri. Es do-
narà a conèixer el conjunt 
del programa durant la roda 
de premsa del divendres 21 
d’abril a l’ajuntament.

Els professionals de la sa-
lut del Centre d’Orienta-

ció i d’Acompanyament en 
Salut (COAS) de la Vila, en 
col·laboració amb el pol 
acompanyament salut/so-
cial de la CPAM, desitgen 
aprofitar aquesta setma-
na per ajudar la població 
a entendre millor els bene-
ficis individuals i col·lectius, 
de la vacunació i donar a 
conèixer les malalties contra 
les quals protegeix. També 
serà l’ocasió per cadascú 
de posar-se al dia de les se-
ves vacunacions. 

Setmana de la vacunació 
PERPI   NANg@ SALUT 

INFOS PLUS 
Informacions complementàries:
Direcció Higiene i Salut Pública
11 carrer Émile Zola (a costat de la 
Mediateca),
Tel: 04 68 66 30 39 



Aquest dijous 20 d’abril a 
les 17 h 00, tindrà lloc la 

sessió pública del consell mu-
nicipal a la Casa de la Vila. 
S’orientarà principalment 

sobre l’obertura pròxima del 
museu d’art Jacint Rigau i la 
gran exposició de l’estiu Ex-
posició Picasso-Perpinyà, el 
cercle de l’íntim, dedicada 

a les estades de l’artista en la 
ciutat catalana.
A més, també s’evocaran di-
verses orientacions, en par-
ticular en matèria d’apar-
cament. En efecte, la llei de 
Modernització de l’Acció 
Pública Territorial i d’Afirmació 
de les Metròpolis (MAPTAM) 
del 27 de gener del 2014, ha 
vingut a modificar profun-
dament l’aproximació i la 
gestió de l’aparcament de 
pagament a la via pública en 
procedir a la seva despena-
lització i la seva descentralit-
zació. Aquesta llei impactarà 
800 municipis i serà aplicada 
a partir del 1er de gener del 
2018. Per tant, el consell muni-
cipal haurà de fixar el seu For-
fait Post-Stationnement (FPS) 
(Preu fix Postaparcament).
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Consell Municipal
PERPI   NANg@CIUTADANIA

INFOS PLUS 
Quedeu informats i retrobeu tota l’actuali-
tat de la vostra ciutat a: 
 mairie-perpignan.fr

http://www.mairie-perpignan.fr/fr/animation/actualites/animations-festival-expositions


L’efectiu de la policia muni-
cipal (PM) el 2010 era de 71 
agents. Diverses onades de 
reclutament han permès 
fer pujar aquests efectius 
a 114 policies municipals al 
1er  de gener del 2014; des-

prés a 147 agents al 1er de 
gener del 2017. Els efectius 
reclutats venen d’horitzons 
diferents: policia nacional, 
gendarmeria, exèrcit… Així 
la PM ha pogut ser reestruc-
turada segons 4 brigades 

principals: Unitat Especia-
litzada de Terreny, Unitat 
de Reforç de Seguretat i 
d’intervenció, Unitat Mòbil 
d’Intervenció Ràpida i Uni-
tat Cinòfil.
Aquests augments han per-
mès afectar un agent a la 
comissaria per la cèl·lula 
antirobatori, agents a una 
Força Acció Netedat i al 
servei dels bans municipals 
per reglamentar l’aparca-
ment i l’ocupació del do-
mini públic i així assegu-
rar el bon funcionament 
de les diverses animacions 
malgrat la situació d’Estat 
d’Emergència.
A més a més, els policies 
municipals es beneficien 
de tot l’equipament neces-
sari per l’exercici del seu ofi-
ci (armilla antibales, tonfa, 
flashball, taser, pistoles se-
mi-automàtiques 9mm…). 
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INFOS PLUS 
Quedeu informats i retrobeu tota 
l’actualitat de la vostra ciutat a: 
mairie-perpignan.fr

PERPI   NANg@SEGURETAT
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El reforçament dels efectius de la policia municipal

http://www.mairie-perpignan.fr/fr/animation/actualites/animations-festival-expositions


Du Del 19  al  26 d'abril del  2017  

PERPI   NANg@ AGENDA

Dijous 20 d'abril

Concerts Kid Wise & 
David Simon DJ set

Divendres 21 d'abril 

The kid concert – 
concert sandwich 

autour de la musique 
de Chaplin Divendres 21 d'abril

Présentation du CD de 
Galdric Vicens 

Dissabte 22 d'abril

Sant Jordi les 
fontaines

 et patios fleuris

Dissabte 22 d'abril

Sant Jordi al carrer Diumenge 23 d'abril

Balade fantastique Del 21 al 23 d'abril

Salon des Antiquaires

Le quai des 
bouquinistes

Dimecres 19 d'abril

Fes clic en el pòster per 
a més informació
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http://www.elmediator.org/spectacle-826.html
http://www.theatredelarchipel.org/fr-show-763.html
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/presentation-du-cd-galdric-vicens#sthash.o3rUnozy.dpbs
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/catalanite/unes/une-primavera-catalane
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/catalanite/unes/une-primavera-catalane
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/visite-guidee-sant-jordi-ballade-fantastique#sthash.a17GV04y.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/salon-antiquaires-et-arts-decoratifs-du-xxeme-siecle#sthash.AbgEEmZw.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/quai-bouquinistes-1#sthash.vYcciUeL.dpbs



