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I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  

                                  
3300  mmaaii  22001155  

JJoouurrnnééee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  àà  NNiioorrtt  

  

  
      

LL’’ééqquuiippee  mmuunniicciippaallee  oorrggaanniissee  ssaammeeddii  3300  mmaaii,,  llaa  JJoouurrnnééee  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ssuurr  llee  tthhèèmmee  nnaattuurree  eett  ppaattrriimmooiinnee..    

RReennddeezz--vvoouuss  aauu  MMoouulliinn  dduu  RRoocc  ddee  1144hh  àà  1199hh3300..  
  

DDeess  aanniimmaattiioonnss,,  ccoonnfféérreenncceess  eett  pprroommeennaaddeess  gguuiiddééeess,,  aacccceessssiibblleess  àà  ttoouuss  ppuubblliiccss,,  ssoonntt  

pprrooppoossééeess  ppoouurr  ffaaiirree  ccoommpprreennddrree  àà  ttoouuss  lleess  ccuurriieeuuxx,,  eexxppeerrttss  oouu  nnoonn,,  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  lliieenn  àà  

pprréésseerrvveerr  eennttrree  llaa  vviillllee  eett  llaa  nnaattuurree..  CCeettttee  nnoouuvveellllee  ééddiittiioonn  eesstt  oorrggaanniissééee  ppaarr  llaa  VViillllee  ddee  NNiioorrtt  

aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ppaarrtteennaaiirreess  ppuubblliiccss  eett  aassssoocciiaattiiffss..  
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TToouutt  eesstt  ggrraattuuiitt..  IIll  eesstt  ccoonnsseeiilllléé  ddee  ss''iinnssccrriirree  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  ssuurr  vviivvrree--aa--nniioorrtt..ccoomm  oouu  

oouu  ppaarr  ttééll  aauu  0055  4499  7788  7766  9900  //  0077  8866  1111  0044  3388  

  

  

  

  RReennddeezz--vvoouuss  

  
CCaafféé--ddéébbaatt  ""AAccccuueeiilllliirr  llaa  nnaattuurree  cchheezz  ssooii""  

ddee  1144hh  àà  1155hh3300  

aauu  ccaafféé  ll''EEnnttrraaccttee  ((ssoouuss  lleess  eessccaalliieerrss  dduu  CCAACC))  

aanniimméé  ppaarr  llee  CCAAUUEE  7799  ((ccoonnsseeiill  dd''aarrcchhiitteeccttuurree,,  dd''uurrbbaanniissmmee  eett  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ddeess  DDeeuuxx--

SSèèvvrreess))  eett  llee  DDSSNNEE  ((DDeeuuxx--SSèèvvrreess  nnaattuurree  eennvviirroonnnneemmeenntt))  

  

LLaa  nnaattuurree  eesstt  oommnniipprréésseennttee  ddaannss  nnoottrree  eennvviirroonnnneemmeenntt  uurrbbaaiinn..  MMaaiiss  ddee  qquueellllee((ss))  nnaattuurree((ss))  

ppaarrlloonnss--nnoouuss  ??  SSaauuvvaaggee  ??  DDoommeessttiiqquuééee  ??  RRêêvvééee  ??  PPaarr  qquueellss  aamméénnaaggeemmeennttss  ssiimmpplleess  

ppoouuvvoonnss--nnoouuss  ffaavvoorriisseerr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  cchheezz  ssooii  ??  
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CCoonnfféérreennccee  ""LLaa  ggeessttiioonn  eett  ll''eennttrreettiieenn  ddee  llaa  SSèèvvrree,,  uunnee  rriivviièèrree  ééttaaggééee  eett  aamméénnaaggééee  ppaarr  

ll''hhoommmmee""  

ddee  1144hh3300  àà  1155hh  

àà  ll''aauuddiittoorriiuumm  dduu  MMoouulliinn  dduu  RRoocc  

aanniimmééee  ppaarr  IIIIBBSSNN  ((IInnssttiittuuttiioonn  iinntteerrddééppaarrtteemmeennttaallee  dduu  BBaassssiinn  ddee  llaa  SSèèvvrree  NNiioorrttaaiissee))  

  

CCoommmmeenntt  eesstt  ggéérrééee  llaa  SSèèvvrree  qquuii  ttrraavveerrssee  nnoottrree  vviillllee  eett  nnoouuss  lliiee  aauu  MMaarraaiiss  ppooiitteevviinn  ??  PPoouurr  

aavvooiirr  llee  mmeeiilllleeuurr  aappeerrççuu  ddee  llaa  rriivviièèrree  eett  ccoommpprreennddrree  llaa  nnéécceessssiittéé  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  ccrrééééss  

ppaarr  ll''hhoommmmee  aauu  ffiill  dduu  tteemmppss,,  rreennddeezz--vvoouuss  àà  cceettttee  ccoonnfféérreennccee  aanniimmééee  ppaarr  ll''IIIIBBSSNN..  

  RRéésseerrvvaattiioonn  ccoonnsseeiillllééee,,  iinnssccrriippttiioonn  ssuurr  wwwwww..vviivvrree--aa--nniioorrtt..ccoomm  oouu  ppaarr  ttééll  aauu  0055  4499  7788  
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LLeeccttuurree  ppoouurr  eennffaannttss  eenn  lliieenn  aavveecc  llaa  tthhéémmaattiiqquuee  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  ((àà  ppaarrttiirr  ddee  55  aannss))  

ddee  1166hh  àà  1177hh  

àà  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  

aassssuurrééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee//CCAANN  

  

  

CCoonnfféérreennccee  ""LL''iinnfflluueennccee  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ssuurr  lleess  ooiisseeaauuxx  eenn  DDeeuuxx--SSèèvvrreess""  

  ddee  1166hh  àà  1177hh  

  àà  ll''aauuddiittoorriiuumm  dduu  MMoouulliinn  dduu  RRoocc  

  aanniimmééee  ppaarr  llee  CCNNRRSS  ddee  CChhiizzéé  

  

LLee  CCNNRRSS  pprréésseennttee  lleess  rrééssuullttaattss  dd''uunnee  ééttuuddee  dd''’’iimmppaacctt  ddee  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  ssuurr  lleess  aanniimmaauuxx  

ssaauuvvaaggeess,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  uunnee  eessppèèccee  ddiittee  sseennttiinneellllee  ««  llee  mmooiinneeaauu  ddoommeessttiiqquuee  »»..  

PPeennddaanntt  ttrrooiiss  aannss,,  eellllee  ss''eesstt  ppeenncchhééee  ssuurr  ll''éévvoolluuttiioonn  ddee  cceettttee  ppooppuullaattiioonn  àà  NNiioorrtt  eett  eenn  mmiilliieeuu  

rruurraall,,  ddaannss  lleess  ccoommmmuunneess  ppéérriipphhéérriiqquueess..  
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  GGooûûtteerr  ccoolllleeccttiiff  ppoouurr  ttoouuss  

  ddee  1177hh  àà  1177hh3300  

  ppllaacceettttee  dduu  MMoouulliinn  dduu  RRoocc  

  ooffffeerrtt  ppaarr  llaa  VViillllee  ddee  NNiioorrtt  
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CCoonnfféérreennccee  ""LLee  ppaattrriimmooiinnee  eett  llaa  nnaattuurree  àà  NNiioorrtt""  

ddee  1177hh3300  àà  1199hh  

ppeettiittee  ssaallllee  dduu  MMoouulliinn  dduu  RRoocc  

ppaarr  DDaanniieell  CCoouurraanntt,,  ccoonnsseerrvvaatteeuurr  ddee  mmuussééee  hhoonnoorraaiirree  àà  NNiioorrtt  eett  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  

hhiissttoorriiqquuee  ddeess  DDeeuuxx--SSèèvvrreess  

  

DDaanniieell  CCoouurraanntt  nnoouuss  eemmmmèènnee  ddaannss  uunn  vvooyyaaggee  àà  ttrraavveerrss  llee  tteemmppss  iilllluussttrraanntt  llee  lliieenn  

iinnddiissssoocciiaabbllee  eennttrree  NNiioorrtt  eett  llaa  nnaattuurree..  AA  ll''aaiiddee  ddee  ddooccuummeennttss  iiccoonnooggrraapphhiiqquueess  ddeess  1188ee  eett  1199ee  

ssiièècclleess  eett  ddee  ssuuppppoorrttss  pplluuss  rréécceennttss,,  iill  sseerraa  éévvooqquuéé  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  llaa  nnaattuurree  ddaannss  llaa  

ccoonncceeppttiioonn  ddee  ll''aamméénnaaggeemmeenntt  uurrbbaaiinn  àà  ddiifffféérreenntteess  ééppooqquueess..  

  RRéésseerrvvaattiioonn  ccoonnsseeiillllééee  aauupprrèèss  ddee  llaa  bbiilllleetttteerriiee  dduu  MMoouulliinn  dduu  RRoocc..  BBiilllleettss  ggrraattuuiittss  àà  

rreettiirreerr  ssuurr  ppllaaccee..  

  

DDééddiiccaaccee  ddee  ll''oouuvvrraaggee  ""HHiissttooiirree  ddee  NNiioorrtt""  ppaarr  DDaanniieell  CCoouurraanntt  

eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llaa  LLiibbrraaiirriiee  ddeess  HHaalllleess  

ddee  1199hh  àà  1199hh3300  

ppllaacceettttee  dduu  MMoouulliinn  dduu  RRoocc  

  

  

  VViissiitteess  gguuiiddééeess  
  

""PPlluummeess,,  nniiddss  eett  bbââttiimmeennttss""  

  ddee  1144hh1155  àà  1155hh4455  

eennttrree  llee  FFoorrtt  FFoouuccaauulltt,,  llee  DDoonnjjoonn  eett  llee  qquuaaii  ddee  llaa  RReeggrraatttteerriiee  

ppaarr  llee  GGOODDSS  ((GGrroouuppee  oorrnniitthhoollooggiiqquuee  ddeess  DDeeuuxx--SSèèvvrreess))  

  

VVoouuss  ddééccoouuvvrriirreezz  ooùù  nniicchheenntt  lleess  ooiisseeaauuxx  eenn  vviillllee,,  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt  lleess  ssiitteess  iinnssoolliitteess  ddee  

rreepprroodduuccttiioonn  dd''eessppèècceess  pprroottééggééeess  àà  NNiioorrtt..  

DDééppaarrtt  dduu  MMoouulliinn  dduu  RRoocc,,  ppaassssaaggee  ppaarr  llee  FFoorrtt  FFoouuccaauulltt,,  aarrrrêêtt  àà  ll''iinnttéérriieeuurr  dduu  DDoonnjjoonn  ppoouurr  

oobbsseerrvveerr  uunn  ccoouuppllee  ddee  ffaauuccoonnss  qquuii  rreevviieenntt  nniicchheerr  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  ppuuiiss  ffiinn  dduu  ppaarrccoouurrss  ppaarr  llee  

qquuaaii  ddee  llaa  RReeggrraatttteerriiee  ppoouurr  oobbsseerrvveerr  uunnee  ccoolloonniiee  dd''hhiirroonnddeelllleess..  RReettoouurr  aauu  MMoouulliinn  dduu  RRoocc..  
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""NNaattuurree  eett  ppaattrriimmooiinnee  eenn  bboorrdd  ddee  SSèèvvrree""  

  ddee  1155hh3300  àà  1177hh  

  llee  lloonngg  ddee  llaa  SSèèvvrree  

ppaarr  AAggnnèèss  DDuuppoonntt  --BBrriillllaattzz,,  gguuiiddee  ccoonnfféérreenncciieerr  eett  lleess  ssppéécciiaalliisstteess  dduu  CCAAUUEE,,  DDSSNNEE,,  dduu  PPaarrcc  

nnaattuurreell  dduu  MMaarraaiiss  ppooiitteevviinn,,  dduu  SSyynnddiiccaatt  ddeess  eeaauuxx  dduu  VViivviieerr  eett  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  PPaattrriimmooiinnee  ddee  llaa  

VViillllee  ddee  NNiioorrtt  

  
(Re)Découverte de l'histoire de Niort au fil des siècles, le long de la Sèvre à travers des lieux 
insolites ou plus connus. Seront soulignés les liens entre nature et patrimoine de bord de 
Sèvre, entre l'eau et l'activité humaine, le patrimoine industriel, les ouvrages hydrauliques, 
l'architecture, la faune et la flore.  

DDééppaarrtt  dduu  MMoouulliinn  dduu  RRoocc  vveerrss  ll''uussiinnee  dduu  PPiissssoott  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  llaa  ppaassssee  àà  ppooiissssoonnss  dduu  

ppaarrkkiinngg  dduu  MMoouulliinn  dduu  MMiilliieeuu,,  lleess  VViieeuuxx  PPoonnttss,,  llee  QQuuaaii  ddee  llaa  RReeggrraatttteerriiee,,  llaa  ccââllee  dduu  ppoorrtt,,  lleess  

uussiinneess  BBooiinnoott  eett  rreettoouurr  aauu  MMoouulliinn  dduu  RRoocc..  
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  AAnniimmaattiioonnss,,  aatteelliieerrss,,  ssttaannddss  
  

IIllss  ssee  ddéérroouulleerroonntt  eenn  ccoonnttiinnuu  ddee  1144hh  àà  1188hh,,  eenn  eexxttéérriieeuurr  ssuurr  llaa  ppeelloouussee  dduu  CCAACC  eett  àà  ll''iinnttéérriieeuurr  

ssuurr  llaa  ppllaacceettttee  dduu  CCAACC  eett  ddaannss  llaa  GGaalleerriiee..  
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CCoommmmeenntt  iinnttééggrreerr  eett  vvaalloorriisseerr  lleess  mmaattéérriiaauuxx  nnaattuurreellss  eett  llooccaauuxx    

ddaannss  lleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ??  

  

SSttaanndd  ::  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  nnaattuurreellss  eett  llooccaauuxx  ddaannss  lleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  

PPeelloouussee  dduu  CCAACC  

ppaarr  llaa  FFeerrmmee  dduu  VViieeuuxx  CChhêênnee  

  

CCoommmmeenntt  eett  ppoouurrqquuooii  uuttiilliisseerr  llee  cchhaannvvrree,,  llaa  tteerrrree,,  llee  bbooiiss  ccoorrddéé  ddaannss  lleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ??  

CCoommmmeenntt  ddéévveellooppppeerr  llaa  rréénnoovvaattiioonn  eett  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ééccoollooggiiqquuee  ??  CCoommpprreennddrree  lleess  eennjjeeuuxx  

ddee  ll''ééccoo--ccoonnssttrruuccttiioonn  àà  ttrraavveerrss  uunnee  rrééaalliissaattiioonn  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  lleess  eennffaannttss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  

aaccttiivviittééss  ppéérriissccoollaaiirreess  àà  CChhaanntteemmeerrllee..  

  

  

AAtteelliieerr  ::  uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll''aarrggiillee  dduu  MMaarraaiiss  eett  mmoouullaaggee  ddee  ttuuiilleess  eett  ddee  bbrriiqquueess  

PPeelloouussee  dduu  CCAACC  

ppaarr  ll''aassssoocciiaattiioonn  LLaa  FFrrêênnaaiiee  

  

LLee  bbrrii,,  aarrggiillee  dduu  MMaarraaiiss,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  iimmppeerrmmééaabbllee  aa  lloonnggtteemmppss  ééttéé  uuttiilliisséé  ddee  mmaanniièèrree  

aarrttiissaannaallee,,  vvooiirree  iinndduussttrriieellllee  ppoouurr  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  ddeess  ttuuiilleess  eett  ddeess  bbrriiqquueess..  LL''aatteelliieerr  vvaa  

ppeerrmmeettttrree  dd''eenn  ssaavvooiirr  pplluuss  ssuurr  ssaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  ssuurr  lleess  ddiifffféérreenntteess  tteecchhnniiqquueess  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiilllleerr..  

VVoouuss  mmooddèèlleerreezz  vvoouuss--mmêêmmeess  ddeess  oobbjjeettss,,  ddeess  ttuuiilleess  eett  ddeess  bbrriiqquueess..  

  

  

EExxppoossiittiioonn  ::  LLee  cchhaannvvrree  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  

PPeelloouussee  dduu  CCAACC    

ppaarr  llaa  SSAARRLL  CChhaannvvrree  MMeellllooiiss  

  

PPoouurr  ttoouutt  ssaavvooiirr  ssuurr  ll''hhiissttooiirree  dduu  cchhaannvvrree  eett  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ccee  mmaattéérriiaauu  llooccaall  eett  nnaattuurreell  ddaannss  llaa  

ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll''hhaabbiittaatt..  

  

CCoommmmeenntt  llaa  ffaauunnee  eett  llaa  fflloorree  ttrroouuvveenntt--eelllleess  lleeuurr  ppllaaccee  ddaannss  nnooss  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ??    

QQuueellss  aamméénnaaggeemmeennttss  ssiimmpplleess  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ??  

  

SSttaanndd  ::  LLeess  ooiisseeaauuxx  lliiééss  aauu  ppaattrriimmooiinnee  

PPeelloouussee  dduu  CCAACC  

ppaarr  llee  GGOODDSS,,  ggrroouuppee  oorrnniitthhoollooggiiqquuee  ddeess  DDeeuuxx--SSèèvvrreess  eett  llee  sseerrvviiccee  ddeess  MMuussééeess  ddee  llaa  CCAANN  

  
Chacun d'entre nous peut contribuer à la préservation des oiseaux en ville, en installant des 
nichoirs dans son jardin. Le GODS, spécialiste des oiseaux en Deux-Sèvres, est votre guide 
! A voir : le totem à nichoirs pour découvrir les différents types d'habitats pour oiseaux et 
l'observatoire des hirondelles, ainsi qu'en exclusivité une vidéo de la CAN sur le couple de 
faucons installé en haut du Donjon.  

  

  

  EExxppoossiittiioonn  ssuurr  lleess  vvééggééttaauuxx  dd''oorriiggiinnee  llooccaallee  

  PPeelloouussee  dduu  CCAACC  

  ppaarr  llee  CCRREENN,,  CCoonnsseerrvvaattooiirree  rrééggiioonnaall  ddeess  eessppaacceess  nnaattuurreellss  

  

PPoouurr  pprréésseerrvveerr  llaa  nnaattuurree  ddaannss  ll''eessppaaccee  uurrbbaaiinn,,  iill  ffaauutt  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  ffaavvoorriisseerr  lleess  eessppèècceess  

vvééggééttaalleess  llooccaalleess..  LLee  CCRREENN  nnoouuss  pprréésseennttee  ssoouuss  ffoorrmmee  dd''eexxppoossiittiioonn  ccee  ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell  

dduurraabbllee  ddoonntt  nnoouuss  aavvoonnss  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ttrraannssmmeettttrree  aauuxx  ggéénnéérraattiioonnss  ffuuttuurreess..  

  

  

  AAtteelliieerr  ::  ffaabbrriiccaattiioonn  ddee  nniicchhooiirrss  

  PPeelloouussee  dduu  CCAACC  

  ppaarr  ll''aassssoocciiaattiioonn  LLee  FFrrêênnaaiiee  

  

LLaanncceezz--vvoouuss  !!  VVeenneezz  aapppprreennddrree  àà  ffaabbrriiqquueerr  uunn  nniicchhooiirr  àà  ooiisseeaauuxx  oouu  cchhaauuvvee--ssoouurriiss..  CCeett  

aatteelliieerr  eesstt  oouuvveerrtt  aauuxx  eennffaannttss..  
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AAtteelliieerr  ::  JJoouueezz  àà  ll''aapppprreennttii  ggrraaffffeeuurr  

  PPeelloouussee  dduu  CCAACC  

  ppaarr  ll''aassssoocciiaattiioonn  UUrrbbaann  WWeesstt  PPrroodd  

  

VVooiiccii  uunn  aatteelliieerr  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ccoonnvviivviiaall,,  lluuddiiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  àà  llaa  ffooiiss  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  eett  lleeuurrss  

ppaarreennttss  !!  SSuurr  llee  tthhèèmmee  ddee  llaa  ccoohhaabbiittaattiioonn  eennttrree  ll''hhoommmmee  eett  lleess  eessppèècceess  aanniimmaalleess,,  vvoouuss  sseerreezz  

iinnvviittééss  àà  rrééaalliisseerr  ddeess  ggrraaffffss  eett  ddeess  ddeessssiinnss  dd''ooiisseeaauuxx  ssttyylliissééss..  

  

  

  EExxppoossiittiioonn  ::  OOiisseeaauuxx  eett  ppaattrriimmooiinnee  bbââttii  

  PPeelloouussee  dduu  CCAACC  

  ppaarr  llaa  LLPPOO,,  LLiigguuee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ooiisseeaauuxx  

  

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  lleess  eessppèècceess  dd''ooiisseeaauuxx  qquuii  ccoohhaabbiitteenntt  aavveecc  ll''hhoommmmee  ??  CC''eesstt  llee  mmoommeenntt  ddee  

ppaarrffaaiirree  vvooss  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  ddee  ccoommpprreennddrree  lleeuurrss  ddiifffféérreennttss  mmooddeess  ddee  vviiee  eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  eett  

bbiieenn  ssûûrr  dd''aapppprreennddrree  àà  lleess  aaccccuueeiilllliirr  ppaarr  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  ssiimmpplleess..  

  

  

EExxppoossiittiioonn  ::  LLaa  nnaattuurree  eett  lleess  cciimmeettiièèrreess  

PPeelloouussee  dduu  CCAACC,,  ssoouuss  lleess  ppeerrggoollaass  

ppaarr  llaa  VViillllee  ddee  NNiioorrtt,,  sseerrvviiccee  ddeess  cciimmeettiièèrreess  eett  ddeess  eessppaacceess  ppuubblliiccss  

  

AAuu  ffiill  dd''uunn  ppaarrccoouurrss  cchhrroonnoollooggiiqquuee,,  ddééccoouuvvrreezz  ll''éévvoolluuttiioonn  ddeess  pprraattiiqquueess  eett  ddeess  rreeggaarrddss  ddaannss  

llee  ddoommaaiinnee  ffuunnéérraaiirree  jjuussqquu''àà  ll''aabboouuttiisssseemmeenntt  dduu  cciimmeettiièèrree  nnaattuurreell  ooùù  llaa  vviiee  ss''iimmppoossee  

nnaattuurreelllleemmeenntt..  

  

  

LLee  ppaattrriimmooiinnee  àà  NNiioorrtt  ::  ddeess  rriicchheesssseess  àà  ddééccoouuvvrriirr  eett  àà  pprréésseerrvveerr  

  

SSttaannddss  ::  LLeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  VViillllee  vvoouuss  pprréésseenntteenntt  lleeuurrss  aaccttiioonnss  

GGaalleerriiee  dduu  CCAACC  

ppaarr  llaa  VViillllee  ddee  NNiioorrtt,,  ddiirreeccttiioonn  PPaattrriimmooiinnee  eett  mmooyyeennss,,  ddiirreeccttiioonn  ddee  pprroojjeett  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  

hhaannddiiccaapp  //  MMiissssiioonn  bbiiooddiivveerrssiittéé,,  ddiirreeccttiioonn  uurrbbaanniissmmee  eett  aaccttiioonn  ffoonncciièèrree  

  

LLaa  VViillllee  vvoouuss  pprréésseennttee  llee  ppaattrriimmooiinnee  iimmmmoobbiilliieerr  ccoommmmuunnaall  àà  ttrraavveerrss  ssoonn  sscchhéémmaa  ddiirreecctteeuurr  

iimmmmoobbiilliieerr,,  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  àà  NNiioorrtt  eett  lleess  eennjjeeuuxx  llooccaauuxx  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn,,  llee  ppllaann  llooccaall  

dd''uurrbbaanniissmmee  eett  ll''aaiirree  ddee  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  ll''aarrcchhiitteeccttuurree  eett  dduu  ppaattrriimmooiinnee  qquuii  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  llaa  

pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  ppaattrriimmooiinneess  bbââttii  eett  nnaattuurreell..  VVoouuss  yy  ddééccoouuvvrriirreezz  ll''iinnvveennttaaiirree  ddeess  aarrbbrreess  

rreemmaarrqquuaabblleess..  

  

  

SSttaanndd  dduu  PPaarrcc  rrééggiioonnaall  dduu  MMaarraaiiss  ppooiitteevviinn  

GGaalleerriiee  dduu  CCAACC  

  

NNiioorrtt  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  dduu  PPaarrcc  rrééggiioonnaall  dduu  MMaarraaiiss  ppooiitteevviinn..  UUnnee  ooccccaassiioonn  ddee  ss''iinnffoorrmmeerr  

ssuurr  ccee  llaabbeell  eett  dd''eenn  ssaavvooiirr  pplluuss  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  dduu  ppaarrcc..  

  

  

DDaannss  ll''eessppaaccee  ffaammiilllleess,,  ddééccoouuvvrreezz  ddee  mmaanniièèrree  lluuddiiqquuee  lleess  lliieennss    

eennttrree  ppaattrriimmooiinnee  eett  nnaattuurree..  

  

  AAnniimmaattiioonnss  eennffaannttss  ::  JJeeuu  ddee  ll''ooiiee  ggééaanntt  ssuurr  NNiioorrtt  eett  llaa  SSèèvvrree,,  jjeeuuxx  eett  eessppaaccee  ddeessssiinn  

  PPllaacceettttee  iinnttéérriieeuurree  dduu  CCAACC  

  ppaarr  llaa  VViillllee  ddee  NNiioorrtt,,  ddiirreeccttiioonn  ddee  pprroojjeett  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  hhaannddiiccaapp  
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CCeett  aatteelliieerr  lluuddiiqquuee  eesstt  oouuvveerrtt  aauuxx  eennffaannttss  ddee  33  àà  1155  aannss..  SSuurr  ppllaaccee,,  ddeeuuxx  aanniimmaatteeuurrss  sseerroonntt  

pprréésseennttss  ppoouurr  pprrooppoosseerr  aauuxx  eennffaannttss  ddee  jjoouueerr  àà  ddiifffféérreennttss  jjeeuuxx  ddee  ssoocciiééttéé,,  ddoonntt  llee  jjeeuu  ddee  ll''ooiiee  

ggééaanntt  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ddee  ll''eeaauu  eett  llaa  mmaallllee  ppééddaaggooggiiqquuee  ""LLaa  bbooîîttee  àà  bbââttiirr""  ssuurr  ll''ééccoo--ccoonnssttrruuccttiioonn..  

IIll  yy  aauurraa  aauussssii  uunn  eessppaaccee  ddeessssiinnss  eett  ccoolloorriiaaggee......  

  

  

EExxppoossiittiioonn  pphhoottooss  ::  LLeess  lliieennss  eennttrree  nnaattuurree  eett  ppaattrriimmooiinnee  vvuuss  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  

eennffaannttss  

GGaalleerriiee  dduu  CCAACC  

ppaarr  llaa  VViillllee  ddee  NNiioorrtt,,  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll''EEdduuccaattiioonn  

  

LLeess  jjeeuunneess  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  eennffaannttss  oonntt  pphhoottooggrraapphhiiéé  ddaannss  lleess  rruueess  ddee  NNiioorrtt  lleeuurr  

vviissiioonn  dduu  lliieenn  eennttrree  nnaattuurree  eett  ppaattrriimmooiinnee..    

  

  

LLee  rrôôllee  ddee  llaa  SSèèvvrree  ddaannss  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  ll''aamméénnaaggeemmeenntt  uurrbbaaiinn..  

  

EExxppoossiittiioonn  ::  NNaattuurree  eett  ppaattrriimmooiinnee  aauu  ffiill  ddee  llaa  SSèèvvrree  nniioorrttaaiissee  

PPllaacceettttee  iinnttéérriieeuurree  dduu  CCAACC  

ppaarr  llaa  VViillllee  ddee  NNiioorrtt,,  ddiirreeccttiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  eett  dduu  ppaattrriimmooiinnee  hhiissttoorriiqquuee  

  

AA  ppaarrttiirr  ddee  ppllaannss,,  ccaarrtteess  eett  pphhoottooss  dd''hhiieerr  eett  dd''aauujjoouurrdd''hhuuii,,  ssuuiivveezz  llaa  SSèèvvrree  ddee  ssoonn  bbaassssiinn  

jjuussqquu''àà  llaa  RRoouussssiillllee  eett  ddééccoouuvvrreezz  ssoonn  ppaattrriinnooiinnee  hhyyddrraauulliiqquuee  eett  iinndduussttrriieell..  

  

  

AAnniimmaattiioonn  ::  PPaarrttiicciippeezz  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  dd''uunnee  mmaaqquueettttee  ddee  vviillllee  iimmaaggiinnaaiirree  

PPllaacceettttee  iinnttéérriieeuurree  dduu  CCAACC  

ppaarr  ll''aassssoocciiaattiioonn  CCrrééaa--SSoolliiddaaiirree  

  

VVoottrree  ddééffii  ??  PPaarrttiicciippeerr  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  dd''uunnee  mmaaqquueettttee  ddee  vviillllee  iimmaaggiinnaaiirree  àà  ppaarrttii  ddee  mmaattéérriiaauuxx  

rreeccyyccllééss  eenn  iinnttééggrraanntt  ddaannss  vvoottrree  pprroojjeett  ddeess  éélléémmeennttss  dduu  ppaattrriimmooiinnee  bbââttii  eett  nnaattuurreell..  

LLeeccttuurree  ::  AApppprrooffoonnddiisssseezz  vvooss  ccoonnnnaaiissssaanncceess  

MMééddiiaatthhèèqquuee  eett  ppllaacceettttee  iinnttéérriieeuurree  dduu  CCAACC  

ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  PPiieerrrree  MMooiinnoott  eett  llaa  LLiibbrraaiirriiee  ddeess  HHaalllleess  

  

LLaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  vvoouuss  pprrooppoosseerraa  uunnee  bbiibblliiooggrraapphhiiee  ssuurr  llee  tthhèèmmee  nnaattuurree  eett  ppaattrriimmooiinnee  àà  

ccoonnssuulltteerr  ssuurr  ppllaaccee,,  aaiinnssii  qquu''uunnee  sséélleeccttiioonn  ddee  ffoonnddss  aanncciieennss  ssuurr  llaa  ppaattrriimmooiinnee  nniioorrttaaiiss..  LLaa  

LLiibbrraaiirriiee  ddeess  HHaalllleess  aassssuurreerraa  uunnee  eexxppoo--vveennttee  ddee  lliivvrreess  ssuurr  llee  mmêêmmee  tthhèèmmee..  
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