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EXPOSICIÓ 

 

És l’exposició que serà inaugurada el dis-
sabte 5 de març al Centre d’art contem-

porani. Una exposició que posa a la llum 
les obres del pintor català Roger Cosme 
Esteve.
Aquest artista viatger, aquest pintor migra-
dor, retrobem en la seva obra la influència 
dels nombrosos països que ha visitat. Cu-
riós per natura, Roger Cosme Esteve, en-
cara que hagi quedat fidel a la pintura, no 
ha defugit les possibilitats tecnològiques 
i estètiques ofertes a la seva generació. 
Així s’ha interessat per la instal•lació,  la 
performance, el vídeo, el multimèdia, o 
encara el disseny gràfic. És un honor per 
la Vila de Perpinyà presentar al públic una 
part de les obres d’aquest artista de quali-
tat que no deixa de reinventar-se.

« EL SENY I LA RAUXA » Pintures 2000 / 2015, 
Exposició del 5 de març al 29 de maig del 2016
Centre d’art contemporani Walter Benjamin,
Plaça  del Pont d’en Vestit
Del dimarts al diumenge de les 11h a les 17 h 30

« El seny i la rauxa »

PERPI   NANg@
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L’associació « Parkinson 66 » constitueix 
un veritable suport per a les persones 

que pateixen la malaltia de Parkinson així 
com per les persones que els ajuden. 
Aquesta malaltia neurològica crònica i 
degenerativa afecta el sistema nerviós 
central i altera l’autonomia de les per-
sones que pateixen d’aquesta malaltia, el 
que pot engendrar una càrrega feixuga 
per a les famílies.
A través l’organització de trobades amb 
especialistes, de conferències, d’intercan-
vis i d’informacions sobre els nous tracta-
ments… ans també d’animacions, l’asso-
ciació té com a l’objectiu d’acompanyar 
els malalts i els seus familiars tot millorant 
les seves condicions de vida. Un col•loqui 
tindrà lloc el proper dissabte 16 d’abril

  Tél : 06 48 88 54 27
  www.parkinson66.fr

PERPI   NANg@

« Parkinson 66 »

SALUT

http://www.parkinson66.fr  
http://www.parkinson66.fr  
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Des d’ahir, els perpinyanesos reben el 
nou número del Diari de Perpinyà.

Des de pàgines barris, a una agenda es-
pecial Festival de Música Sacra, en pas-
sar per associacions de comerciants, o 
encara un focus sobre el futur Skate Park, 
la informació de la vostra ciutat es troba 
a l’interior del vostre diari. 
Consta de dues pàgines dedicades al 
Pressupost 2016 pel qual la Vila ha triat de 
no augmentar els impostos tot i mante-
nint els projectes d’èxit pel municipi. D’al-
tra banda retrobareu un dossier especial 
pels 600 anys de la Confraria de la Sanch.
Podreu trobar el diari als ajuntaments de 
barri, ajuntaments annexos, llocs cultu-
rals, oficina de turisme…

Si no rebeu el diari podeu assenyalar-ho a:
halimi.johanna@mairie-perpignan.com
Ou au 04 68 66 32 72

PERPI   NANg@

Impostos 0%, cap augmentació!
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Fins ara, pel que concerneix l’aparcament 
a la ronda Clemenceau, només s’havien 

instal•lat 2 fites de parada curta, les altres 
places semblants sols eren assenyalades 
amb una placa de senyalització. 
Així, per a millorar el dispositiu, fer-lo més 
visible per als automobilistes i permetre als 
serveis de la Policia Municipal un control 
més eficaç del seu ús, 2 emplaçaments 
dobles, és a dir 4 places de parada curta 
s’han equipat de 2 fites suplementàries. Els 
2 emplaçaments concernits es troben a la 
cantonada de la ronda Georges Clemen-
ceau i del carrer Claude Rouget de l’Isle i 
cap al carrer Camille Pelletan.

Informeu-vos i retrobeu tota l’actualitat de la vostra 
ciutat a: www.mairie-perpignan.fr

PERPI   NANg@

Parada curta a Clemenceau

APARCAMENT

http://www.mairie-perpignan.fr
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Dilluns passat va tenir lloc la roda de prem-
sa de presentació del 30è festival de Mú-

sica Sacra.
Enguany, del 16 al 26 de març, el festi-
val tindrà com a temàtica: el Diàleg. Amb 
concerts pagants, concerts gratuïts, tro-
bades… l’equip del festival ha preparat un 
programa obert a tots els públics i per a totes 
les edats. 
Aleshores habituals o curiosos que volen des-
cobrir el festival per 1a vegada, no dubteu, 
la taquilla està oberta, ja podeu reservar les 
vostres places!

Diàleg de la nit: concerts de 8 a 21€
Passfestival (excepte concert del 17 de març) : 
48€/3 concerts – 78€ /6 concerts – en 1ère  sèrie
Programa a http://www.mairie-perpignan.fr/culture/festi-
val-musique-sacrée
Retrobeu l’actualitat del festival a 

Festival musique sacrée perpignan
Réservations : 
Espai Palmarium, plaça Aragó  - T : 04 68 66 18 92 
Fnac – Carrefour – Géant- Magasins U – Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr – www.francebillet.com

PERPI   NANg@

            Festival de Música Sacra

                            CULTURA

http://www.mairie-perpignan.fr/culture/festival-musique-sacrée 
http://www.mairie-perpignan.fr/culture/festival-musique-sacrée 
http://04 68 66 18 92
http://www.fnac.com
http://www.carrefour.fr
http://www.francebillet.com
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Fins al 8 de març del 2016, els centres so-
cials de la Vila de Perpinyà i els seus col•la-

boradors associatius organitzen la setmana 
dels drets de les dones. Nombrosos  tallers 
(benestar, esport, salut, lleures creatius…), 
temps d’intercanvis, ans també espectacles, 
encontres esportius, etc., es proposaran en 
aquesta ocasió.
Celebrada cada any el 8 de març, el Dia 
internacional pels drets de les dones fa part 
dels 87 dies internacionals reconeguts o ini-
ciats per l’ONU. La seva finalitat consisteix en 
reivindicar la igualtat i fer un balanç sobre la 
situació de les dones en la societat.

Centres socials de la Vila
Tel: 04 68 38 40 00 ou 04 68 85 31 17
Retrobeu el programa complet 
www.mairie-perpignan.fr  

PERPI   NANg@

Setmana dels drets de les dones

SOCIETAT

http:// www.mairie-perpignan.fr 


Del 2 al 9 de març del 2016

Els dimarts musicals  F. de Fossa

Dimarts 8 de març

Magic Regine

Fins al 5 de març

Passejada històrica

Dissabte 5 de març

Vernissatge « El seny i la rauxa 

Dissabte 5 de març

 Si el museu m’era contat

Dijous 3 de març

Rugbi a XV: 21a jornada de Pro D2

Dijous 3 de març

Visita amb la família: La belle histoire de la Nacre

Dimecres 2 de març

Sonen les cançonetes 

Dissabte 5 de març

Fes clic en el pòster per 
a més informació

PERPI   NANg@ AGENDA

http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/mardis-musicaux-francois-fossa-guitariste-perpignanais-du-18e-siecle#sthash.07VR4PwU.byFJ2hRY.dpbs
http://www.laboitearire.net/spectacle.php?ref=392
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/balade-historique-7#sthash.l56Siay1.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/vernissage-lexpo-el-seny-i-rauxa-roger-cosme-esteve#sthash.4vlkyZrX.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/jeudis-au-musee-si-musee-metait-conte#sthash.dEGJp4fe.dpbs
http://fr.usap.fr/
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/visite-en-famille-belle-histoire-nacre#sthash.WuiDrSsY.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/sonen-canconetes-chantent-comptines#sthash.eiwQQDM5.dpbs



