ALR FLASH

Resumem das actividades dos meses de janeiro e

A mensagem do Presidente
O ano 2010 arrancou a toda máquina. Este flash

mostra todas as caras da associação: seguimento
dos

arrecifes,

preparação

de

exposições,

conferências, construção dum novo arrecife a
pesar da diminuição de algumas subvenções.
Perseguimos

com

a

concepção

duma

Janeiro
Fevereiro
Septembre
de 2010
Octobre
2009

nova

exposição, empresa empeçada em setembro de

fevereiro de 2010 :
Segunda feira 4 de janeiro: Reunião com o Pays Adour Landes
Océanes em Saint Geours de Maremne

Quarta feira 6 de janeiro: Conferênça de ALR para a sociedade dos
amigos do Museu do Mar de Biarritz

Segunda feira 11 de janeiro: Reunião com Gérard Boyer animador

2009 e que se persegue com uma nova parte

compromisso societal da Fundação Caisse d’Epargne

sobre o lago de Port d’Albret e uma parte técnica

Terça feira 12 de janeiro: Visita da obra da auto-estrada em Bayona

sobre o novo arrecife TYPI. Chegamos aos nossos

tras o convite do director de EMCC

fines graças ao trabalho das assalariadas da

Quinta feira 15 de janeiro: Reunião sobre o lago de Port d’Albret com

associación Elodie Rubio, em posto desde ha 10

Pierre Froustey, Presidente do SIPA o Presidente da Camara de Vieux

meses e Aurélie Penne, quem chego na associação

-Boucau

ao final de dezembro, são complementarias no seu

Sexta feira 23 de Janeiro: Cerimonia de felicidades de novo ano de

trabalho. As dois

Jean-Pierre Dufau, Presidente do SIVOM Côte Sud

ajudam-me com força nos

diferentes projetos empreemdidos, tal como os

Segunda feira 25 de janeiro: Cerimonia de felicidades de novo ano de

pilares da associação que se conheceram.

Alain Rousset, Presidente do Conselho Regional de Aquitania no

Gérard Fourneau

Conselho Geral das Landas em Mont de Marsan

Quinta feira 29 de janeiro: Reconhecimento das especies com Anne
Catherine Roch, submarinista voluntaria de ALR e Aurélie Penne,
encargada de missão de ALR

Quarta feira 4 de fevereiro: Reunião con a SADIPAC em Capbreton
Quinta feira 6 de fevereiro: Fabricação de suporte de paneis, local
técnico Soustons

Quarta feira 18 de fevereiro: Reunião do Comité do lago de Port
d’Albret em Vieux-Boucau

Quinta feira 26 de fevereiro: Submersão no lago de Port d’Albret

ALR recebido pelos amigos do Museu do Mar de Biarritz
O 6 de janeiro, a sociedade dos amigos do Museu do Mar de Biarritz solicitou
Gérard Fourneau para apresentar Aquitaine Landes Récifs aos seus membros.
Dois películas sobre os arrecifes artificiais foram projectadas e comentadas
pelo presidente de ALR. As pessoas presentes posarom numerosas perguntas.
Agradecemos o Senhor Presidente da Sociedade dos Amigos do Museu, assim
que a Senhora Françoise Pautrizel pelo seu convite.

Uma haitiana nas Landas
O 14 de eneiro, ao día siguinte do terremoto que
destrujo Port au Prince,

reunimos-nos com Darline

Calixte vindo para informar-se sobre os arrecifes
artificiais para elaborar un projeto de implantação em
Haití.

Para

a

sua

segunda

visita

nas

Landas,

intereso-se muito pelo novo arrecife TYPI. Gérard
Fourneau ja

reunio-se com um diplómate haitiano

interessado pelo projeto. Estos encontros foram
iniciados por Gricha Lepointe, vice-presidente de ALR.

Todos os nossos pensamentos vam hacia as victimas
desta catástrofe.

ALR na obra da auto-estrada em Bayona
Aquitaine Landes Récifs foi convidada por François Vérillaud, director da agência Aquitaine de EMCC, a
visitar a obra da auto-estrada em Bayona. Estamos em contacto com François Vérillaud desde há vários
meses para encontrar uma solução de imerção. O viaduto Hubert Touya que domina ao Adour deve de ser
ampliado para acolher dois vias suplementarias. EMCC realiza a parte marítima da obra. Nas fotos mais
abaixo, podemos ver o adianto do trabalho de EMCC que debe acabar-se no mês de avril para não revolver
as migrações dos peixes.

Instalação cofragem para a elevação do pilar P7

Operação de levantamento / cofragem no pilar P7

Cofragem no pontão à espera da instalação no caixãa

Cofragem no seu lugar no caixão P7 em volta da choldra de
armação.

Operação TYPI: Ajuntamento em curso!
O ajuntamento dos módulos persegue-se
actualmente.

Fazemos

modificar

o

sexto elemento cuja viga central é
retirada para que os submarinistas
possam entrar facilmente no modulo.

Dois novos directores de submerção
em ALR
A quinta-feira 26 de fevereiro, uma
submerção foi organisada no lago de
Port d’Albret por Gérard Fourneau,
presidente de ALR. Philippe e Agnés
Missègue, acompanhados por Henri de
Gaillande, vieram validar o nivel
director

de

submerção

SNMP

V
de

Thierry Avaro e Alain Benoit no seno
da associação. Entre dois chuvadas,
varios membros de ALR tambem estavam presentes e puderam compartir
uma

comida

Deramaix
associação.

no

preparada
local

por

técnico

Luc
da

ALR ao trabalho!
A quinta-feira 29 de janeiro, Anne-Catherine Roch e
Aurélie Penne trabalharão activamente a reconhecer as
centenas

de

espécies

fotografadas

durante

as

submersões organizadas por ALR no lago marino de
Port d’Albret. Esta tareia não esta acabada posto que o
numero de fotos é importante e certas espécies
difíceis de reconhecer. A nossa encarregada de missão
dedica grão parte do seu tempo a este trabalho.

Evocamo-los em varias ocasiões, realizamos actualmente novos paneis de exposição sobre os arrecifes
artificiais, as pescas experimentais o o lago marino de Port d’Albret. A quinta-feira 5 de fevereiro,
Emmanuel Barbe, Alain Benoit (que não vemos nas fotos), Gérard Fourneau, Elodie Rubio, Philippe e
Denise Vignacq encontraram-se no local técnico de Soustons para fabricar os suportes de paneis.
Agradezemos também Luc Deramaix por o seu trabalho sobre os pés dos suportes.
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