
                                                                                                                    

AANNIIMMAATTIIOONNSS  PPOOPPUULLAA

AAvveecc  ll’’uunniioonn  ssaaccrréé

aauuttoouurr  

LL

• LL’’oorriiggiinnaalliittéé  ddee  cceettttee  ddéémmaarrcchh

cclluubbss  eett  aassssoocciiaattiioonnss  ««  ssppoorrttss--lloo

((ppeettiittss  eett  ggrraannddss))  eett  eexxpprriimmeerr  llee

sseennssiibbiilliissaattiioonn  àà  llaa  pprroommoottiioonn  dd

AA  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  cceettttee  jjoouurrnnééee  éévvèènnee

oorrtthhéézziieennnnee  aassssoocciiééee  aavveecc  llaa  MMaaiirriiee

aanniimmaattiioonn  dd’’eexxcceeppttiioonn  ooùù  llaa  ccoonnvviivv

aavveecc  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ««  PPrroodduucctteeuurrss

ssiittee..  

AAuuttaanntt  dd’’éélléémmeennttss  ppoouurr  aattttiirreerr  ttoouu

aanniimmaattiioonnss  nnoommbbrreeuusseess  pprrooppoossééeess

• PPlluussiieeuurrss  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ««  ddééccoouu

� DDééccoouuvveerrttee  dduu  s

oorrtthhéézziieennnnee  eett  llaa  MMaaiirr

tthhéémmaattiiqquueess  EEssppéérraanncc

ddeevveennuuss  ««  llaaccss  tthhéémmaatt

ddiivveerrssiiffiiééee  ddee  lleeuurrss  ffaauu

� DDééccoouuvveerrttee  eett  pp

éévvoolluuéé  cceess  ddeerrnniièèrreess  aa

AAvveecc  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  ddee

ggrrââccee  àà  sseess  ddiifffféérreennttss  ««

àà  mmeessuurree    dduu  tteemmppss  ss’’ee

ddééccoouuvvrriirr  ccee  ssiittee  ..  CC’’eess

ddiifffféérreenntteess  ffaacceetttteess  ddee

DDeess  ssttaannddss  ppllaaccééss  aauu  ««  ffiill  ddee  ll’’eeaa

aanniimmaattiioonnss  qquuii  sseerroonntt  aassssuurrééeess

--  ppaarr  qquuaattrree  cclluubbss  ddééppaarrtteemmeenntt

--    llaa  FFééddéérraattiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee

                                                                                                                

                                                                                                                                                                  

AAIIRREESS  EETT  IINNNNOOVVAATTIIOONN  ::  LLAA  GGRRAANND

ééee  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ««  ssppoorrttss--llooiissiirrss

  ddeess  BBaarrtthheess  ddee  BBiirroonn  eett  sseess  LLaaccss  

LLee  ssaammeeddii  1177  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn  

  

hhee  ::  LLee  ssaammeeddii  1177  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn  ((ttoouuttee  llaa  jjoouurr

ooiissiirrss  nnaattuurree  »»  ss’’aalllliieerroonntt  ppoouurr  ffaaiirree  ddééccoouuvvrriirr

eeuurr  ssppéécciiffiicciittéé  ddaannss  llee  ppaarrttaaggee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaann

ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss.. 

eemmeennttiieellllee,,  àà  ddiimmeennssiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaallee,,  ll’’AA

ee  ddee  BBiirroonn  ffoonntt  llee  ppaarrii  dd’’uunnee  ggrroossssee  aafffflluueennccee

vviiaalliittéé  eett  llaa  ddééccoouuvveerrttee  sseerroonntt  rreecchheerrcchhééeess  eenn

ss  llooccaauuxx  »»  qquuii  ppeerrmmeettttrroonntt  aauuxx  vviissiitteeuurrss  ddee  ssee

uuss  lleess  aammoouurreeuuxx  ddee  llaa  NNaattuurree,,  eenn  aassssuurraanntt  ll’’aatt

ss  eett  ddee  lleeuurrss  pprroommoottiioonnss..  

uuvveerrttee  »»  oonntt  ééttéé  ppeennssééss  :: 

 ssiittee  ddeess  BBaarrtthheess  ddee  BBiirroonn  ::  lloorrss  ddee  ssaa  ccrrééaattiioonn

rriiee  ddee  BBiirroonn  qquuaalliiffiiaaiieenntt  ccee  ffuuttuurr  ««PPoouummoonn  vvee

ccee  »»..  OOnn  ppoouurrrraaiitt  ddiirree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssaannss  ssee  ttrroomm

ttiiqquueess  AAbboonnddaannccee  »»ttaanntt  iillss  ssoonntt  rriicchheess  ppaarr  llaa  

uunneess  ppiisscciiccoolleess  eett  ttaanntt  eesstt  rreemmaarrqquuéé  lleeuurrss  aatttt

pprraattiiqquueess  dduu  llooiissiirr  PPêêcchhee  ::  aavveecc  ll’’éévvoolluuttiioonn  ssooc

aannnnééeess,,  ss’’eesstt  ddiivveerrssiiffiiééee,,  eett  sseess  pprraattiiqquueess  ssee  ssoo

eess  llaaccss  àà  tthhèèmmeess  ((ccaarrppooddrroommee,,  ccaarrnnooddrroommee,,  

««  ssppoottss  »»  qquuii  aabbrriitteenntt  ddiifffféérreenntteess  eessppèècceess  ddee  

eesstt  iimmppoosséé  uunn    ééttaatt  dd’’eesspprriitt  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  llooc

sstt  llàà  qquuee  lleess  cchhoosseess  ssee  vvooiieenntt  eett  ssee  ddééccoouuvvrreenn

ee  ppêêcchhee  pprraattiiccaabblleess  eett  ddeevveennuueess  ««  pplluurriieelllleess  »»

aauu  »»  ppeerrmmeettttrroonntt  aauu  ppuubblliicc  ddee  pprrooffiitteerr  ddee  ll’’ee

ss  eett  aanniimmééeess  ::  

ttaauuxx,,pprraattiiqquuaanntt  ddeess  ppêêcchheess  ddiifffféérreenntteess,,  

ee  ddee  llaa  ppêêcchhee  dduu  6644..        

                                                                                                                                                                 

NDDEE  EENNVVOOLLEEEE  !!  

ss  nnaattuurree  »»  

rrnnééee))  pplluussiieeuurrss  

rr  aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc  

nncceess  eett  ddee  

AAAAPPPPMMAA  llaa  GGaauullee  

ee  ppoouurr  cceettttee  

nn  pplluuss  ddee  llaa  qquuaalliittéé  

ee  rreessttaauurreerr  ssuurr  llee  

ttttrraaccttiivviittéé  ddeess  

nn,,  llaa  GGaauullee  

eerrtt  »»  ddee  ««  LLaaccss  

mmppeerr  qquu’’iillss  ssoonntt  

  vvaarriiééttéé  ttrrèèss  

ttiirraanncceess.. 

occiiééttaallee,,  llaa  ppêêcchhee  aa  

oonntt  mmooddeerrnniissééeess..  

  ttoouutteess  ppêêcchheess)),,  eett  

  ppooiissssoonnss..  AAuu  ffuurr  eett  

occaauuxx  ,,  ppoouurr  ffaaiirree  

nntt  ppaarr  cceess  

»».. 

eennsseemmbbllee  ddeess  
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SSeerroonntt  pprréésseennttss  ssuurr  llee  ssiittee  :: 

--  llee  cclluubb  BBllaacckk--BBaassss  FFrraannccee  qquuii  rrééaalliissee  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  pprroommoottiioonn  eett  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  

tteerrrriittooiirree  ffrraannççaaiiss..  IIll  aassssuurreerraa  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  llaa  ppêêcchhee  ddeess  ccaarrnnaassssiieerrss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llee  

BBllaacckk  BBaassss,,  ppooiissssoonn  eemmbblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ppêêcchhee  ssppoorrttiivvee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  pprraattiiqquuééee  eenn  NNOO--

KKIILLLL((rreemmiissee  àà  ll’’eeaauu  ))  ddaannss  lleess  PPyyrréénnééeess--AAttllaannttiiqquueess  eett  ssuurr  llee  ssooiinn  àà  aappppoorrtteerr  àà  cceettttee  mmeessuurree..      

IIll  pprréésseenntteerraa  ttoouutt  uunn  ppaanneell  ddee  mmaattéérriieell  ddééddiiéé  àà  ssaa  rreecchheerrcchhee  ssppéécciiffiiqquuee..  SSoonn  aanniimmaattiioonn  sseerraa  

ppoorrttééee  ééggaalleemmeenntt  ssuurr  llaa  ppêêcchhee  eenn  FFllooaatt--ttuubbee..  DDeess  iinniittiiaattiioonnss  sseerroonntt  pprrooppoossééeess.. 

--  llee  cclluubb  MMoouucchhee  6644  ::  llaa  ppêêcchhee  àà  llaa  mmoouucchhee  iinnttéérreessssee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  dd’’aaddeepptteess..  AAlloorrss  ppaass  

dd’’hhééssiittaattiioonn,,  oonn  vviieenntt  ddééccoouuvvrriirr  ccee  cclluubb  oorrtthhéézziieenn  ppoouurr  llee  ccoonnnnaaîîttrree,,  éécchhaannggeerr  ppoouurr  ssee  

ppeerrffeeccttiioonnnneerr..  IIll  aaccccuueeiilllleerraa  ttoouutt  ttyyppee  ddee  ppaarrttiicciippaannttss  ((ddéébbuuttaannttss,,  ccoonnffiirrmmééss,,  ddaammeess  eett  

eennffaannttss))  ;;  oonn  ppoouurrrraa  ddééccoouuvvrriirr  llee  mmoonnttaaggee  ddeess  mmoouucchheess,,  ssaa  pprraattiiqquuee  ggeessttuueellllee,,  jjuussqquu’’àà  llaa  

pprriissee  ddee  ppooiissssoonnss.. 

--  llee  cclluubb  CCDD  6644  ::  aaffffiilliiéé  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  ppêêcchhee  ssppoorrttiivvee  aauu  ccoouupp  ddee  ccoommppééttiittiioonn,,  

ppaarrttiicciippeerraa  àà  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  ppêêcchhee  aauuxx  ppooiissssoonnss  bbllaannccss..  PPoouurr  cceeuuxx  qquuii  vveeuulleenntt  ss’’iinniittiieerr,,  llee  

cclluubb  eesstt  uunn  mmootteeuurr  ppoouurr  ccoommmmeenncceerr  àà  ppêêcchheerr  ..  CCeelluuii  ccii  aanniimmeerraa  pplluussiieeuurrss  tteecchhnniiqquueess  aavveecc  

ddiifffféérreennttss  mmaattéérriieellss  uuttiilliissééss..IIll  eexxpplliiqquueerraa  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddee  ll’’aammoorrccee  eett  sseess  tteecchhnniiqquueess  

dd’’aammoorrççaaggee  ;;  éécchhaannggeess  eett  iinniittiiaattiioonnss  ppoouurr  ttoouuss  ââggeess  sseerroonntt  aauussssii  aauu  pprrooggrraammmmee.. 

--  llee  cclluubb  CCaarrpp’’6644  ddee  SSaalliieess  ddee  BBééaarrnn  ::  pplluussiieeuurrss  aanniimmaattiioonnss  ddee  ppêêcchhee  mmooddeerrnnee  àà  llaa  ccaarrppee  

sseerroonntt  pprréésseennttééeess..  EExxppoossiittiioonn  ddee  mmaattéérriieell  ccaarrppiissttee,,  mmoonnttaaggee,,  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ssuurr  llee  NNOO--KKIILLLL  

aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn  dduu  ppooiissssoonn  eett  rreemmiissee  àà  ll’’eeaauu,,  pprriisseess  ddee  pphhoottooss,,  uuttiilliissaattiioonn  dduu  bbaatteeaauu  

aammoorrcceeuurr,,  vviiddééoo  eett  iinniittiiaattiioonn.. 

--  LLaa  FFééddéérraattiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  llaa  ppêêcchhee  6644::  aaccccuueeiilllleerraa  lleess  eennffaannttss  eett  llee  ggrraanndd  ppuubblliicc..  

EEllllee  sseennssiibbiilliisseerraa  ssuurr  cceerrttaaiinneess  mmiissssiioonnss  eett  aaccttiioonnss  mmeennééeess  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ppêêcchhee,,  ddaannss  lleess  

ddiifffféérreennttss  mmiilliieeuuxx  aaqquuaattiiqquueess    ((ddeess  ppaannnneeaauuxx  eett  ddeess  rreevvuueess  sseerroonntt  eexxppoossééeess)),,    ..  EEllllee  

aanniimmeerraa  ddeess  jjeeuuxx  eett  mmeettttrraa  àà  ddiissppoossiittiioonn  ssoonn  ssiimmuullaatteeuurr  ddee  ppêêcchhee  pprrooccuurraanntt  ddeess  sseennssaattiioonnss  

ffoorrtteess  eenn  ccoommbbaattttaanntt  ddeess  ppooiissssoonnss  ddee  rrêêvvee.. 

--  AAuuttrreess  oobbjjeeccttiiffss  ::  ddoonnnneerr  pplluuss  dd’’aammpplleeuurr  àà  ccee  ««  ccaarrrreeffoouurr  ddééppaarrtteemmeennttaall  »»  eenn  ss’’aalllliiaanntt  àà  

dd’’aauuttrreess  aassssoocciiaattiioonnss  ««  llooiissiirrss  NNaattuurree  »»  ::  cc’’eesstt  uunn  éélléémmeenntt  cclléé  ddaannss  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ssoouuhhaaiittééee  

eenn  tteerrmmee  ddee  ddiivveerrssiittéé  ddeess  llooiissiirrss..  CC’’eesstt  aauussssii  uunnee  ffaaççoonn  ddee  ddééccoouuvvrriirr  eett  dd’’ééccllaaiirreerr  dd’’uunn  

nnoouuvveeaauu  jjoouurr  llaa  ppaassssiioonn  qquuii  mmoobbiilliissee  dd’’aauuttrreess  aassssoocciiaattiioonnss  àà  ttrraavveerrss  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  

ddaannss  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  nnaattuurree.. 

CCeettttee  ddyynnaammiiqquuee  sseerraa  aauussssii  aassssuurrééee  ppaarr    llaa  FFééddéérraattiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  llaa  CChhaassssee  6644  ::  

eellllee  sseerraa  pprréésseennttee  ssuurr  llee  ssiittee  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  ««  SSaalliigguuee  aauuxx  ooiisseeaauuxx  »»  eett  aaxxeerraa  ssoonn  aanniimmaattiioonn  

ssuurr  lleess  ««  ggiibbiieerrss  dd’’eeaauu  »»..  AAuu  ttrraavveerrss  ddee  ppaannnneeaauuxx  ppééddaaggooggiiqquueess,,  eellllee  ccoommmmuunniiqquueerraa  ssuurr  llee  

rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  qquu’’eellllee  rreepprréésseennttee  aauupprrèèss  ddee  llaa  cchhaassssee  eett  ddeess  cchhaasssseeuurrss  eett  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  eett  

llaa  ffaauunnee  ssaauuvvaaggee..IIll  sseerraa  ééggaalleemmeenntt  iinnssttaalllléé  aauussssii  uunn  ppoossttee  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  aavveecc  ddeess  eessppèècceess  

nnaattuurraalliissééeess,,  rreepprréésseennttaanntt  lleess  aanniimmaauuxx  qquuee  ll’’oonn  rreennccoonnttrree  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eeaauu..                                                                                                               
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• CChhaassssee  àà  ll’’aarrcc  ::  ddeess  ppaassssiioonnnnééss  ffeerroonntt  ddééccoouuvvrriirr  cceettttee  cchhaassssee  bbiieenn  ssppéécciiffiiqquuee.. 

• LLee  cclluubb  mmooddéélliissmmee  ddee  MMoouurreennxx  ::  ddeess  ppaassssiioonnnnééss  qquuii  ssoouuhhaaiitteenntt  ffaaiirree  ddééccoouuvvrriirr  àà  ttoouuss,,  

lleeuurrss  aaccttiivviittééss((bbaatteeaauuxx,,  aavviioonnss,,  ppllaanneeuurrss,,hhéélliiccooppttèèrreess))  eettcc......  PPlluussiieeuurrss  mmooddèèlleess  ddee  bbaatteeaauuxx  

sseerroonntt  pprréésseennttééss((ccoonncceeppttiioonn,,  ffaabbrriiccaattiioonn  ppeerrssoonnnneellllee))..  VVoouuss  ppoouurrrreezz  lleess  vvooiirr  éévvoolluueerr..CCeess  

mmooddèèlleess  ssoonntt  mmaaggnniiffiiqquueess  eett  ssee  rraapppprroocchheenntt  ssii  ffoorrtteemmeenntt  ddeess  rrééeellss.. 

• AAéérroommooddéélliissmmee    ::  uunn  ggrroouuppee  ddee  ppaassssiioonnnnééss  aauurroonntt  àà  ccœœuurr  ddee  pprréésseenntteerr  ddiifffféérreennttss  

eennggiinnss  vvoollaannttss  aauussssii  sspplleennddiiddeess  lleess  uunnss  qquuee  lleess  aauuttrreess.. 

Ateliers à découvrir absolument.  

DDeerrnniieerr  oobbjjeeccttiiff  ::  ffaaiirree  ddee  cceettttee  ««  jjoouurrnnééee  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eeaauu  »»  uunnee  jjoouurrnnééee  ccoonnvviivviiaallee    :: 

AAuu  ccœœuurr  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee,,  llaa  MMaaiirriiee  ddee  BBiirroonn  ((ppaarrtteennaaiirree  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddee  ll’’AAAAPPPPMMAA  ddaannss  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn))qquuii  ppeerrmmeettttrraa  aauu  ppuubblliicc  ddee  ddééjjeeuunneerr  eett  aaiinnssii  ddee  ppoouuvvooiirr  ssee  rreessttaauurreerr  ssuurr  llee  ssiittee    

NNoottoonnss:: 

--  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ««  pprroodduucctteeuurrss  llooccaauuxx  »»  qquuii  pprréésseenntteerroonntt  ddeess    pprroodduuiittss  ddiittss  ««  nnaattuurreell  »» 

--  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunnee  bbuuvveettttee  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ppuubblliicc 

  

IIll  ffaauutt  ddoonncc  ss’’aatttteennddrree  àà  uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  dd’’eexxcceeppttiioonn  mmaaiiss  aauussssii  ccoolloorrééee  ppaarr  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  

ddeess  ddiivveerrsseess  aanniimmaattiioonnss  qquuii  sseerroonntt  pprrooppoossééeess  àà  ttoouuss  lleess  ppuubblliiccss  ((ssccoollaaiirreess,,  cceennttrree  ddee  llooiissiirrss  

ppêêcchheeuurrss,,  cchhaasssseeuurrss,,  mmooddéélliisstteess  eettcc......  eett  àà  ttoouuss  lleess  aammoouurreeuuxx  ddee  llaa  nnaattuurree  ooùù  ll’’eesspprriitt  aassssoocciiaattiiff  

pprrééddoommiinneerraa  ppoouurr  sseennssiibbiilliisseerr  eett  ffaaiirree  ddééccoouuvvrriirr  ddeess  ««  ssppoorrttss--llooiissiirrss  nnaattuurree  »»  qquuii  ssee  pprraattiiqquueenntt..  

QQuuii  ssaaiitt  ppeeuutt--êêttrree  uunn  ttrreemmpplliinn  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  vveeuulleenntt  uunn  jjoouurr  lleess  pprraattiiqquueerr  ??  

  

CCiittoonnss  lleess  ddiifffféérreennttss  ppaarrtteennaaiirreess  aavveecc  qquuii  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  aassssoocciiééss  eett  qquuee  nnoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  

vviivveemmeenntt  rreemmeerrcciieerr  ::  EEDDFF  AAddoouurr  eett  GGaavvee,,  llee  CCrrééddiitt  AAggrriiccoollee,,  llaa  CCCCLLOO,,  llaa  MMaaiirriiee  ddee  BBiirroonn  ..  

  

AAlloorrss  ppaass  dd’’hhééssiittaattiioonn    oonn  vviieenntt  aauuxx  llaaccss  ddeess  BBaarrtthheess  ddee  BBiirroonn,,  llee  ssaammeeddii  1177  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn  aavveecc  

uunn  ccoonntteennuu  rriicchhee  eett  vvaarriiéé,,  ppoouurr  ttoouuss  ppuubblliiccss  ..  

OOuuvveerrttuurree  dduu  ssiittee  àà  ppaarrttiirr  ddee  1100  hheeuurreess,,  jjuussqquu’’àà  1188  hheeuurreess..  

  

                                                                            LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  GGaauullee  OOrrtthhéézziieennnnee  

                                                                                                                    MMiicchheell  AArréénnaass                                                                                                                                                                                                                            
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