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Prevenció de les desaparicions en les zones
muntanyenques
Aquestes primeres trobades tenen com objectiu, iniciar a banda i banda dels Pirineus, una dinàmica d'intercanvis i
innovacions amb la finalitat de reduir el termini d'alerta i de localització dels esquiadors en situació de perill.
La muntanya és abans de res un territori de llibertat. Però l'evolució en aquest ambient natural inclou sempre un
risc, moltes vegades vital, en cas d'accident, d'immobilització o d'aïllament, qualsevol que sigui el nivell dels
practicants. Com fer perquè la neu sigui sempre un plaer i un esbarjo, per que perdoni les dificultats inesperades,
o bé la pèrdua en el fred i la boira, els errors tècnics, d'apreciacions o de comportament?

PROGRAMA PROVISIONAL
Dijous 30 de Gener

Pròleg
Cinéma Le Lary o Sala polivalent de l’ajuntament de Saint Lary

14h00 – 16h30 Animacions «Seguretat i prevencions» a les pistes de l’estació de Saint Lary
18h
Projeccions de les pel·lícules premiades al Festival del Ride Pirineus 2013 de Pau.
Xerrada «Pulsions d’adrenalina, l’esquer del risc»
Divendres 31 de Gener
9h

Trobades i intercanvis
Sala de conferències i Sala polivalent de l'ajuntament de Saint Lary

Esquí i freeride, domini i sensacions fortes
Associacions sol·licitades: Association Hot Big'Or / Snowboard-Club de Saint Lary /Stade Montois Esqui /
CAF Club Alpin Français d’Oloron / ESF Escole du Ski Français / UCPA Centre de Saint-Lary / FFME
Fédération française de la montagne et de l’esscalade.

10h30 Prevenir les situacions de perill vital
Associacions sol·licitades: Altiservice / groupement N-py /Régie du Pic du Midi / Nieve de Aragón / Aramón
/ Baqueira Beret / ANEM Association nationale des élus de la montagne / ACEM Associació Catalana
d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya / Météofrance
13h

Dinar lliure o col·lectiu (reserva i inscripció prèvia)

15h

Innovar per a l’alarma i iniciar els socors
Associacions sol·licitades: PGHM / SAMU / Ecole d’ingénieurs CESI de Pau Recherche Innovation / Basera
GRUP application ALPIFY / Equipementiers de DVA et dispositifs de secours ARVA, RECCO… / ANENA

17h

Conclusions / Trofeu de la innovació YES WE RIDE® lliurat per una personalitat esportiva.

17h30 Còctel final de clausura.

L’ORGANITZADOR

L'associació NOPOLES® té com objectiu sostenir i engegar totes les accions d'interès general per a
la prevenció dels accidents i desaparicions relacionades amb les activitats a l'aire lliure en la
muntanya.
NOPOLES® ha estat creat en memòria de Benjamin, freerider experimentat, desaparegut als 25
anys a les pistes de l'estació de Saint-Lary, el 29 de gener de 2012. Les circumstàncies de la seva
desaparició han demostrat la urgència de millorar els dispositius d'alarma així com també de
localització dels esquiadors perduts o accidentats.
El projecto Nopoles YES WE RIDE® proposa educar als joves riders i reduir els terminis d'alerta.
www.nopoles.org

ELS PRIMERS COMPANYS

HotBig’Or

INFORMACIONS PRÀCTIQUES

Inscripció
La inscripció prèvia resulta gratuïta, excepte
l'opció de participació en el menjar del 31 de
gener
Dóna prioritat d'accés a les animacions i a les sales
de trobades, tertúlies i intercanvis.
Cada inscrit rep una invitació per al còctel de
clausura, així com allotjament a una tarifa
preferent amb extensió de forfait d'esquí de
cap de setmana (codi específic de l'Oficina de
Turisme de Saint Lary atorgat en la inscripció).

Socis Nopoles
Condicions particulars per als organitzadors i
collaboradors.
Informacions: secretària de l’Associació Nopoles.

Com inscriure's?
Des de quan?
Inscripcions ja disponibles, obertes fins al divendres
24 de gener de 2014.
Les inscripcions al dinar seran confirmades després
de l'ingrés del pagament.
Web: www.nopoles.org /
Contacte: http://www.nopoles.org/contact/
OPCIÓ: TARIFA PREFERENT ALLOTJAMENT,
TROBADES I EXTENSIÓ ESQUÍ CAP DE
SETMANA.
Per a reservar el seu allotjament juntament amb
l'opció d'esquí de cap de setmana, dirigeixi's a
NOPOLES per a aconseguir el seu codi específic
TROBADES. Després de la seva inscripció disposarà
d'un contacte privilegiat amb el nostre company de
l'OFICINA DE TURISME DE SAN LARY. Central
Reserves Tel: +33 (0)5 62 39 40 29
contact@saintlarytour.com / www.saintlarytour.com

Accessos a SAINT-LARY
PER TREN
• TGV Atlantique Paris-Tarbes, amb correspondència a Saint-Lary amb autobús SNCF.
Informacions: Qualsevol estació SNCF.

• Ter : Toulouse – Lannemezan
Correspondència Lannemezan/Saint-Lary i Tarbes/Saint-Lary amb autobús.
Autobús Ville de Saint Lary
PER AVION
- Aeroport de Tarbes Lourdes Pyrénées a 80 km.
- Aeroport de Pau-Uzein a 100 km.
- Aeroport de Toulouse-Blagnac a 150 km.
PER CARRETERA
- Autopista A10: Paris-Bordeaux des de65 fins a Lescar i A64 fins a Lannemezan i RD 929 fins a Saint-Lary.
- Autopista A20: Paris-Cahors-Montauban-Toulouse des de Toulouse-Saint-Gaudens (A64) fins a Lannemezan
(sortida 16) des de RD 929 fins a Saint-Lary.
- Autopista A64: Bilbao-Bayonne-Pau-Tarbes-Lannemezan i RD 929 fins a Saint-Lary.
- Accés directe Espanya i Alt Aragó per túnel (segons condicions d'obertura).

Coordonadas GPS : Lat x Lon : 42.8176605, 0.3237979
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Consells
> Inscripcions amb antelació, per a facilitar les reserves
> Informar-se de manera regular sobre l'organització d'aquestes primeres trobades al
lloc web NOPOLES.ORG
Informacions complementàries: 06 01 77 57 60 o contactar a través del lloc web NOPOLES.ORG

