
  

PPoouurr  ddiiffffuussiioonn  iimmmmééddiiaattee  

  

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  

PPrrèèss  ddee  9999  000000  vviissiitteeuurrss  

EExxcceelllleennttee  ssaaiissoonn  ttoouurriissttiiqquuee  àà  VVaall--JJaallbbeerrtt  eenn  22001155  

  
VVaall--JJaallbbeerrtt  llee  2277  jjaannvviieerr  22001166..  ––  LLaa  CCoorrppoorraattiioonn  dduu  PPaarrcc  rrééggiioonnaall  ddee  VVaall--JJaallbbeerrtt  eesstt  hheeuurreeuussee  

dd’’aannnnoonncceerr  qquuee  llee  ssiittee  ttoouurriissttiiqquuee  eett  llee  ccaammppiinngg  oonntt  aaccccuueeiillllii  9988  889977  vviissiitteeuurrss  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  

ssaaiissoonn  22001155,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  44,,66  %%  ddee  ll’’aacchhaallaannddaaggee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee..    

IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  mmeeiilllleeuurree  ppeerrffoorrmmaannccee  dd’’aacchhaallaannddaaggee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  aauu  ccoouurrss  ddeess  nneeuuff  ((99))  

ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  

  

LLaa  ddiirreeccttiioonn  eett  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssoonntt  ttrrèèss  ssaattiissffaaiittss  dd’’uunnee  ppaarrtt  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  

ll’’aacchhaallaannddaaggee  eenn  22001155  qquuii  ppeerrmmeett  dd’’eennvviissaaggeerr  uunnee  bboonnnnee  aannnnééee  ffiinnaanncciièèrree  ppoouurr  llaa  CCoorrppoorraattiioonn  

dduu  PPaarrcc  RRééggiioonnaall  ddee  VVaall--JJaallbbeerrtt..    DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ll’’iinnttééggrraattiioonn  hhaarrmmoonniieeuussee  eett  llaa  mmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddee  

ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  llaa  mmiinniicceennttrraallee  ddaannss  ll’’eexxppéérriieennccee  ttoouurriissttiiqquuee  dduu  ssiittee  ssee  ssoonntt  ddéérroouullééeess  ddee  mmaanniièèrree  

ttrrèèss  ssaattiissffaaiissaannttee  ggrrââccee,,  eennttrree  aauuttrree,,  àà  uunnee  bboonnnnee  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..    EEnn  pplluuss  dd’’ooffffrriirr  

uunnee  nnoouuvveeaauuttéé  àà  ddééccoouuvvrriirr,,  llaa  ffiinn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  mmiinniicceennttrraallee  aannnnoonnccee  ééggaalleemmeenntt  llaa  rreepprriissee  

ddeess    aaccttiivviittééss  rréégguulliièèrreess    ppoouurr  VVaall--JJaallbbeerrtt..  

  

EEnn  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssaa  ppeerrffoorrmmaannccee,,  VVaall--JJaallbbeerrtt  ss’’eesstt  mméérriittéé  llee  pprreemmiieerr  pprriixx  ppoouurr  llee  ssiittee  wweebb  

ddee  ll’’aannnnééee  ppaarr  CCaammppiinngg  QQuuéébbeecc    eett  aa  rreemmppoorrttéé    llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ppllaaccee  ppoouurr  llee  ccaammppiinngg  ddee  ll’’aannnnééee  

aauu  QQuuéébbeecc..    LLee  ssiittee  aa  ddee  pplluuss  ééttéé  ppaarrmmii  lleess  ttrrooiiss  ffiinnaalliisstteess  ddeess  GGrraannddss  PPrriixx  dduu  TToouurriissmmee  CCaannaaddiieenn  

ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ««  EEnnttrreepprriissee  ddee  ll’’aannnnééee  22001155»»..  MMeennttiioonnnnoonnss  ééggaalleemmeenntt  qquu’’ÉÉnneerrggiiee  

HHyyddrrooéélleeccttrriiqquuee  OOuuiiaattcchhoouuaann,,  pprroopprriiééttaaiirree  ddee  llaa  mmiinniicceennttrraallee  VVaall--JJaallbbeerrtt,,  aa  rreemmppoorrttéé  llee  pprreemmiieerr  

pprriixx  aauupprrèèss  ddee  ll’’OOrrddrree  ddeess  AArrcchhiitteecctteess  dduu  QQuuéébbeecc,,  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  bbââttiimmeennttss  iinndduussttrriieellss..  

    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  MM..  JJaaccqquueess  GGiirraarrdd,,  ddééssiirree  ppaarr  aaiilllleeuurrss  aannnnoonncceerr  llaa  

nnoommiinnaattiioonn  ddee  mmaaddaammee  MMiicchhèèllee  CCaassttoonngguuaayy  àà  ttiittrree  ddee  ddiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee..    MMaaddaammee  

CCaassttoonngguuaayy,,  qquuii  aaggiissssaaiitt  ccoommmmee  ddiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee  ppaarr  iinnttéérriimm,,  ssee  ddiitt  ttrrèèss  hheeuurreeuussee  ddee  llaa  

ccoonnffiiaannccee  qquu’’oonn  lluuii  aaccccoorrddee  eett  eenntteenndd  ppoouurrssuuiivvrree  llee  ttrraavvaaiill  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  eett  lleess  pprroojjeettss  aammoorrccééss  

ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr,,  MM..  DDaannyy  BBoouucchhaarrdd..    MMaaddaammee  CCaassttoonngguuaayy  eesstt  ddéétteennttrriiccee  

dd’’uunnee  mmaaîîttrriissee  eenn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  eett  aaggiissssaaiitt  àà  ttiittrree  ddee  ccoonnttrrôôlleeuurr  ddeeppuuiiss  cciinnqq  aannss  

ppoouurr  llaa  CCoorrppoorraattiioonn..    EEllllee  aa  aauuppaarraavvaanntt  ooccccuuppéé  ddeess  ppoosstteess  ddee  ddiirreeccttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  

ffiinnaanncciièèrree  nnoottaammmmeenntt  cchheezz  BBooiiss--AAiisséé  ddee  RRoobbeerrvvaall  eett  GGrroouuppee  AADDLL..  
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