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De ce feminismul este încă
relevant

Grație mișcării feministe, avem drept de
vot, drept la educație,
drepturi reproductive,
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Dieta ketogenică: controverse,
beneficii și riscuri
Dieta ketogenică este
astăzi una dintre cele
mai populare diete, în
special datorită rezultatelor sale în eliminarea kilogramelor în
plus. Ea nu este însă
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Din comunitate

PE SCURT

SERGIU CIOIU LA O ÎNTÂLNIRE COMUNĂ ACR, CMQ ȘI
CENACLUL EMINESCU
Următoarea întâlnire a Cenaclul Eminescu va fi una specială, deoarece ea va reuni și asociațiile Comunitatea
Moldovenilor din Quebec și Asociația Culturală
Română. Evenimentul îl are ca invitat pe artistul Sergiu
Cioiu, care va recita poezii scrise de membrii Cenaclului
Eminescu, acompaniat de tânărul pianist Teodor Coza.
Întâlnirea va avea loc joi, 15 martie, orele 17.30, în Sala
Mare a Centrului comunitar 6767 Côte-des-Neiges. Info:
cenacluleminescu@gmail.com sau 514-910-6738.
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Tabere gratuite în România
prin intermediul Școlii
Junimea din Montreal

WLADIMIR PASKIEVICI: 28 DIN 88
Sâmbătă, 17 martie 2018, între orele 17.00-20.00, la
Centrul comunitar 6767 Côte-des-Neiges, sala 602, va
avea loc un eveniment dedicat profesorului emerit
Wladimir Paskievici (Polytechnique Montréal), pentru a
celebra 88 de ani de viață și 28 de ani dăruiți comunității
române din Montreal. Cu această ocazie, va fi prezentată
cea mai recentă carte semnată de dr. Paskievici, „Priviri
asupra lumi”, o culegere de peste 100 de articole și reflecții. Evenimentul omagial este organizat de poetul
D.H. Silvian, cu sprijinul ACR, CMQ, ARC, ACSR,
ASLRQ, CMQ, Cenaclul Eminescu, Congresul româncanadian, ICR.
TATIANA ȘRAGĂR, O NOUĂ EXPOZIIE SOLO
Pictorița Tatiana Șragăr are o nouă expoziție personală,
intitulată „Primaveral” la Biblioteca Reginald J-P
Dawnson din Ville Mont-Royal. Deschisă începând cu 2
martie, expoziția va fi pe simeze până pe 3 aprilie 2018.
Artista poate fi contactată pentru a oferi un tur al expoziției la sragar@videotron.ca. Pentru a vă familiariza cu
tablourile sale, în care veți recunoaște influențe impresioniste și puternice tente grafice, puteți vizita site-urile
www. fineartamerica.com și www.artabus.com/sragar.
EXPOZIIE FOTO: WHEN ÎN ROMANIA...
Galeria 200 din Ottawa (School of Dance, 200 Crichton
St.) găzduiește expoziția de fotografie „When in Romania...” realizată de cinci artiști fotografi canadieni din
capitala țării: Abigail Gossage, Glen Bloodworth, Bill
McCloskey, Lise Presseault și Patricial Wallace.
Fotografiile au fost realizate în cadrul unei călătorii pe
care aceștia au întreprins-o în România în septembrie
2017, pe parcursul căreia au avut ocazia să viziteze mai
multe localități, fiind ghidați de Daniel Gheorghiță, la
rândul său artist fotograf, invitat să expună alături de cei
cinci menționați mai sus. Expoziția este deschisă publicului zilnic, până la 12 marti 2018. Info suplimentare:
ww.theschoolofdance.ca/gallery200.

FOTO: www.junimearomana.com, Sorin Grigorescu.

Cu sprijinul guvernului României, Școala Junimea Română din
Montreal organizează pe timpul
verii 2018 tabere gratuite în România (în serii de câte șapte zile), în
perioada 9 iulie - 13 august. Gratuitățile sunt asigurate grație colaborării între Ministerul Românilor
de Pretutindeni și Ministerul Tineretului și Sportului. Opțiunile sunt:
1. La mare, la Sulina, între Delta
Dunării și Marea Neagră (plajă,
incursiuni în Deltă, interacțiune cu
alți conaționali din diasporă). Pentru a ajunge în această tabără, se
trece Dunărea cu catamaranul la
Tulcea.
2. La munte, la Oglinzi, în județul
Neamț (în spatele Cetății Neamțu-

lui, lângă o pădure seculară plină de
istorie; drumeții și activități diverse,
interacțiune cu alți conaționali din
diasporă).

Transportul cu avionul spre
România și deplasarea la București trebuie asigurate de
părinți. Plecarea spre tabără se face
cu autocarul, din București (de obicei de lângă Televiziunea Română).
Autocarul, cazarea și toate condițiile optime (mâncare, grup sanitar în
cameră, apă caldă permanent, etc).
sunt asigurate în mod gratuit pentru
copii și profesorii însoțitori.
Datorită faptului că locurile sunt
limitate, înscrierile trebuie făcute
cât mai repede posibil. Ele se pot

face pe adresa secretariatului școlii:
contact@junimearomana.com.
Condiția de bază este să fiți elev,
profesor sau colaborator în cadrul
școlii Junimea, în prezent sau în viitorul apropiat. Emailul trebuie să
conțină: nume și prenume; vârsta și
clasa/ocupația; perioada solicitată
(trebuie să se încadreze în perioadele menționate mai sus; plecările
se fac în fiecare luni iar grupul se
întoarce în fiecare duminică);
preferința - mare sau munte; scurtă
prezentare (implicarea la Junimea,
hobby-uri, ce vă motivează să participați la aceste tabere dedicate diasporei românești).
Info suplimentare: 514-8846530 | www.junimearomana.com.

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c
Manufac tură de uși și ferestre din P VC și al umini u
MONTREAL

FERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

NUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

PREȚURI COMPETITIVE

&

TO R ON TO

ADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508

Toll free: 1-866-995-5139
R.B.Q. 8323-5051-33

8531 Delmeade, suite 101
Mont-Royal, H4T 1M1
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Conferință: Centenarul Unirii, 1918-2018: Trecut, prezent și viitor

Marți, 27 martie, începând cu orele 17:00, Centrul comunitar 6767 Côte-des-Neiges, sala 697, va găzdui o conferință pe tema împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Vor participa oameni de știință, profesori universitari, membri ai asociațiilor românești din Montreal. Evenimentul este realizat de Asociația
Culturală Română, Comunitatea Moldovenilor din Quebec, Comunitatea Românilor din Montérégie,
Asociația Română din Canada și Cenaclul Eminescu. Vom reveni cu detalii în numărul viitor.

IN MEMORIAM

In memoriam prof.
dr. Anton Soare

Cetățenii interesați de problematica Uniunii Europene pot participa la alegerea
temelor prioritare ale Președinției
României prin completarea unui chestionar.
Opiniile exprimate vor ajuta la
creionarea unei imagini a așteptărilor pe
care le au cetățenii, din ţară şi din diaspora, cu privire la Președinția Consiliului European exercitată de România, dar
și despre rolul pe care aceasta îl are în
cadrul Uniunii Europene, despre beneficiile și oportunitățile pe care le au
românii ca urmare a prezenței României

Prof. dr. Anton Soare. FOTO: Arhiva CMQ.

Comunitatea română din Montreal a
pierdut unul dintre cei mai distinși membri
ai săi în data de 21 februarie 2018, atunci
când prof. dr. Anton Soare a încetat din
viață.
Născut în 1946 și stabilit în Canada în
1968, dr. Soare a avut o remarcabilă carieră academică, pe parcursul căreia a predat
literatura franceză la mai multe universități
canadiene: McGill, Queens, Universitatea
din Manitoba, Universitatea din Alberta și,
din 1993, Université de Montréal, unde a
fost profesor agreat și mai apoi profesor
titular la Departamentul de literaturi de
limba franceză.
Membru al unor societăți literare de
prestigiu precum Southeast American Society for French Seventeenth-Century
Studies, North American Society for Seventeenth-Century French Literature,

Civil: responsabilitate civilă, vicii ascunse,
acțiuni imobiliare
Familial: divorț, separare, încredințare copii,
pensie alimentară, DPG
Dreptul muncii: concediere, CSST, hărțuire
psihologică
Drept fiscal: contestare avize de cotizație federale și provinciale

Consultar e cu diaspor a pe
tema pre gătirii pr eședinției
Ro m â n i e i l a C o n s i l i u l U E

DIASPORA

Mouvement Corneille (Centre international Pierre Corneille), Société canadienne d'études de la Renaissance, Société
Jean Racine, British Society for French
Seventeenth-Century Studies etc., prof.
Anton Soare a condus multe teze de doctorat, a făcut parte din diferite jurii, a colaborat cu reviste de specialitate europene
și nord-americane și a susținut frecvent comunicări științifice, inclusiv conferințe
anuale ale societăților consacrate literaturii
franceze.
Membru al Asociației Canadiene a
Scriitorilor Români, profesorul Soare a
publicat și în limba română: în anul 2003
a apărut volumul de poezii „Oaspeţii
celulei mele” la editura Libra din Bucureşti, iar în 2014, la editura Junimea din
Iaşi, volumul de versuri „Pretexte pentru
Paradis”.

514-463-9668

Chestionarul poate fi completat accesând site-ul: ww.romania2019.eu/
chestionar-ro2019eu.

Mai multe detalii despre pregătirea
Președinției României la Uniunea Europeană găsiţi la: www.romania2019.eu/
romanii-de-pretutindeni.

Rezervati cu

433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant
caskylawn@gmail.com

www.skylawn.net

450-687-3204 • calina.bala@balalegal.ca

1555 boul de l'Avenir, birou 306, Laval, H7S 2N5

Montmorency

SkyLawn Travel

► Bilete de avion - orice destinatie
► Asigurari de voiaj
► Tururi si croaziere
► Pachete turistice all inclusive

AVOCAT & MEDIATOR

Divorț amiabil
Testamente și mandate
Contracte

în cadrul Uniunii Europene.
Concluziile chestionarului vor fi integrate în procesul de reflecție derulat în
vederea fundamentării tematicilor de interes avute în vedere pentru primul semestru din 2019.

Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!
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Wladimir Paskievici: „Mi-am făcut datoria în
Având în spate o carieră de succes și o viață de călătorii prin lume,
Wladimir Paskievici, ajuns acum la vârsta senectuții, a împărtășit scriitoarei Veronica Balaj privirea sa asupra lumii. Pornind de la date
biografice și trecând în revistă evoluția sa, sensibilă la schimbarea coordonatelor de spațiu-timp și cultură, interviul oferă o vedere
panoramică asupra lumii și asupra vieții dlui Paskievici. Publicăm aici
un fragment din acest interviu, cu mențiunea că el va putea fi citit integral în volumul II al cărții „Convorbiri cu personalități românești din
Montreal”, volum realizat de Veronica Balaj și Eva Halus, ce va fi publicat în aprilie a acestui an la Editura Hyegrafix din Montreal.
►

Wladimir Paskievici susținându-și teza de doctorat la Strasbourg, în 1957.

VERONICA BALAJ: Vǎ mulţumim că aţi
acceptat un excurs colocvial din care,
sperǎm sǎ aibǎ multe de învǎţat toţi cei
care sunt hotǎrâţi să se conducǎ dupǎ
principii corecte, sǎ punǎ preţ pe studiu şi
perseverenţǎ aşa cum aţi fǎcut dvs. Să ne
întoarcem în România, deşi se aflǎ undeva
departe, izolată în harta dvs. existenţialǎ,
datoritǎ împrejurǎrilor. Plecarea din
România în Italia, primul popas al vieţii
în strǎinǎtate, a fost un fel de... premoniţie? Întâmplător, ați plecat cu două
zile înainte de abdicarea Regelui Mihai.
WLADIMIR PASKIEVICI: Cu douǎ sǎptǎmâni! Dupǎ o palpitantǎ poveste. Fiind
nǎscut la Bucureşti, în anul 1930, şi începând şcoala primarǎ la 6 ani jumǎtate,
examenul meu de bacalaureat ar fi fost nor-

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

mal sǎ-l obţin în iunie sau iulie 1958, dupǎ
care eram „programat” sǎ-mi continui
studiile în Franţa, aşa cum au fǎcut-o pǎrintii şi, în general, toţi copiii înaltei burghezii
din acea epocă.
Evenimentele istorice au vrut altfel.
Luarea puterii de cǎtre comunişti, dupǎ
alegerile din noiembrie 1946, a pus în pericol acest plan pentru cǎ eram fiu de boier.
Am luat atunci o decizie care mi-a orientat
în mod decisiv viaţa, aceea de a termina
liceul cât mai degrabǎ posibil şi a câştiga
astfel un an, în decursul cǎruia trebuia ca
pǎrinţii mei sǎ obţinǎ paşapoartele noastre
de ieşire. În ceea ce mǎ priveşte, am absolvit clasele șapte și opt de liceu și mi-am
luat bacalaureatul într-un an, și am obţinut
admiterea, precum şi o bursǎ de studii pe

514-683-3003
Curtier Imobiliar

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDIIILE DORITE DE DVS.
Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

►La

vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 1.500$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprietate superbă, renovată 100%, 6 dormitoare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

28 din 88
Sâmbătă, 17 martie 2018, între orele
17.00-20.00, la Centrul comunitar
6767 Côte-des-Neiges, sala 602, va
avea loc un eveniment dedicat profesorului emerit Wladimir Paskievici,
pentru a celebra 88 de ani de viață și
28 de ani dăruiți comunității române
din Montreal. Intrare liberă.
baza notelor, la Liceul Louis le Grand care
pregǎtea pentru École Centrale din Paris.
Am întocmit astfel un dosar solid pentru a
obţine autorizaţia de ieşire pentru studii
avansate în strǎinǎtate. Pǎrinţii mei au
pregǎtit şi ei un dosar solid, bazat pe faptul
că tatǎl meu era furnizor de cereale al Armatei Roşii şi cǎ mama avea rezerve importante de orez (la moşie cultivam şi orez),
de mare valoare comercialǎ pentru tovarǎşii
de la putere…
Paşapoartele au fost acordate numai mie
şi mamei, tatǎl meu şi tatǎl meu vitreg, inginer, rǎmânând ca ostatici în ţarǎ. Pentru
vizele de ieşire a fost mai greu dar le-am
obţinut şi pe acestea. În schimb, francezii
au refuzat sǎ ne dea vizele de intrare!
În disperare de cauzǎ, am obţinut, la începutul lunii decembrie, vizele de intrare ca
turişti în Italia (tot graţie orezului). În
schimb, vizele de tranzit prin Iugoslavia sau
Ungaria şi Austria ne-au fost refuzate... O
coincidenţǎ extraordinarǎ a fǎcut sǎ aflǎm,
de la unchiul meu, fost marinar, cǎ vaporul
Transilvania tocmai pleca de la Constanţa
pe ziua de 18 decembrie pentru a se duce la
Marsilia, cu escalǎ la Napoli. Dar nu mai
era disponibilǎ decât o cabinǎ de lux.
Bineînţeles am luat-o, plǎtitǎ cu un rest de
orez, şi am plecat deci cu douǎ sǎptǎmâni
înaintea regelui Mihai!
VB: Începea o perioadǎ specialǎ: de la
situaţia unui om care avea bani, resurse
materiale din familie, la starea de-a nu
avea bani. Frustrant? Care au fost soluţiile adoptate şi învǎţǎmintele obţinute?
Câtǎ importanţǎ acordaţi bogăţiei?
WP: La început, problema banilor n-a fost
importantǎ. Pe de o parte, în Italia, eram in-

vitaţi pentru trei luni la o prietenǎ care
locuia la Brescia, lângǎ Milano, perioadǎ în
decursul cǎreia credeam cǎ vom putea
obţine viza francezǎ, mama trebuind sǎ se
întoarcǎ în ţarǎ dupǎ instalarea mea la Paris.
Falsǎ speranţǎ.
Apoi, situaţia deteriorându-se repede în
România, tatǎl meu vitreg a fugit clandestin
din ţarǎ, trecând prin Ungaria şi Austria de
Est sub control sovietic, pentru a se preda
ca refugiat autoritǎţilor americane din Austria de Vest. Aceştia l-au pus într-un tren
care trebuia sǎ-l ducǎ la Marsilia de unde ar
fi luat vaporul pentru… Canada. Pe drum,
trenul trecând prin Milano, a sǎrit din el, devenind acum un clandestin în Italia.
Când mama l-a vǎzut, şi-a dat seama cǎ
nu se mai întoarce niciodatǎ în ţarǎ şi cǎ a
pierdut totul: ţara, moşia, veniturile, prietenii, totul. Pentru ea a fost teribil şi a fost
mult timp bolnavǎ de astmǎ pe bază nervoasǎ. Pentru mine, n-a fost o tragedie. O
nouǎ viaţǎ începea, aveam multe de vǎzut,
de apreciat. Am devenit brusc adult şi
m-am simţit responsabil sǎ-mi construiesc
aceastǎ viaţǎ de la zero. Era exaltant!
Din fericire, mama avea ceva bani puşi
deoparte la Geneva, suficient ca sǎ rezistăm
şase luni. Neputând rǎmâne în Italia, a trebuit sǎ gǎsim o altǎ ţarǎ, deschisǎ emigraţiei. Am cerut viza de intrare pentru
Canada şi pentru Argentina. Aceasta a
rǎspuns întâi, având nevoie de ingineri. Şi
iatǎ cum am ajuns la Buenos Aires.
Acolo, tatǎl meu vitreg n-a gǎsit un post
convenabil aşa încât a trebuit sǎ lucrez şi
eu. Lucram într-o fabricǎ de mozaicuri, de
la orele 7 dimineaţa pânǎ la orele 14, apoi
mǎ duceam la universitate unde ajungeam
în jur de ora 15 şi studiam pânǎ la
închiderea bibliotecii, la orele 22. Lucram
mult şi mǎ mulţumeam cu puţin. Banii n-au
constituit pentru mine, atunci sau în restul
vieţii, decât un mijloc pentru a atinge principalele scopuri din viaţǎ: sǎ devin profesor
universitar şi sǎ fondez o familie modestǎ
dar fericitǎ.
În termeni de valoare acordatǎ banilor,
spuneam deseori cǎ am avut douǎ mari
şanse în viaţa mea: prima, sǎ fi fost suficient de bogat pentru a avea tot ce-mi
doream (deşi nu-mi doream multe), apoi sǎ
fi pierdut totul, apreciind astfel tot ce este
realmente important în viaţǎ. Nu m-am
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viață. Posteritatea nu mă interesează”
interesat niciodatǎ de nivelul de bogǎţie la
care trǎiau alţii şi n-am cunoscut râvnirea
sau gelozia. Banii pe care am reuşit sǎ-i pun
deoparte sunt destinaţi pentru cheltuielile
de sfârşit de viaţǎ şi, în special, pentru
moştenire la copii.

VB: Cât şi cum vǎ „terorizează” timpul?
Aţi fǎcut totuşi un pact de colaborare cu
acesta? E un duşman sau un prieten?
WP: Timpul nu mǎ terorizeazǎ deloc. Timpul fizic mǎ pasioneazǎ. Am scris un articol despre el în revista Candela de
Montreal, publicat acum în cartea Priviri
asupra lumii, în care arǎt cum se mǎsoarǎ
(ca sǎ existe, timpul trebuie sǎ fie mǎsurat şi
ca sǎ fie mǎsurat trebuie sǎ existǎ materie
în jur), când şi-a început existenţa, cum se
scurge pentru persoanele ce se deplaseazǎ
unele faţǎ de altele, cum viteza de scurgere
variazǎ în funcţie de prezenţa corpurilor
masive, cum se opreşte în gǎurile negre şi
cum va dispărea cu timpul, din cauza expansiunii universului.
În ceea ce priveşte timpul psihologic, nam nicio problemǎ existenţialǎ cu el. În momentul de faţă coexist cu el. Pentru mine,
timpul a început cu naşterea mea şi va dispărea odatǎ cu moartea mea.
În fine, în ceea ce priveşte organizarea
timpului în perioade de lucru, de familie, de
odihnǎ şi de timp liber, m-am aranjat ca
niciuna sǎ nu sufere (prea mult)… Nu mi
l-am pierdut în fleacuri sau în activitǎţi
inutile!
Asta, în trecut. Acum, timpul liber de
care dispun îl împart între întâlniri familiale, schimburi cu prieteni prin e-mail, lectura ştirilor internaţionale (Le Monde şi
New York Times), lectura de articole ştiinţifice (Scientific American), lecturi literare (minunatele nuvele şi frumoasele
romane ale canadienei Alicia Munro, premiu Nobel de literaturǎ 2013), muzicǎ clasică, emisiuni asupra naturii, şi jocuri
(Sudoku şi puzzle-uri).
În fine şi în mod excepţional, mă
pregătesc pentru ultimul eveniment la care
voi participa în cadrul comunitǎţii române
din Montreal, eveniment numit 28 din 88 şi
care va avea loc pe 17 martie 2018: o dublă
aniversare, cea de a atinge vârsta de 88 de
ani şi cea de a fi fost un membru activ în
comunitate timp de 28 de ani (de când am

ieşit la pensie). Cu aceasta ocazie, voi lansa
cartea „Priviri asupra lumii”, o compilaţie
a celor circa 100 de articole scrise din 1997
pânǎ azi, în revista Candela de Montreal.

VB: Fiecare dintre oameni îşi doreşte sǎ
lase ceva in urmă. Din orgoliu sau responsabilitate sau dintr-un motiv şi din
celălalt. In cazul dumneavoastrǎ, cum aţi
concretiza dezideratul „rămânerii”?
WP: „Rămânem” aşa cum ne-au văzut alţii:
pǎrinţii, acum decedaţi, colegii de universitate, acum împrăștiați prin lume, colegii de
la Politehnică, pe care-i mai văd din când
în când, foştii elevi care mǎ salută cu simpatie când ne întâlnim prin cartier, copiii
noştri (trei fete) şi cei șase nepoţi (trei bǎieţi
şi trei fete), precum şi, prietenii.
Rǎmânem şi prin ceea ce am scris. În
cazul meu trei cǎrţi: autobiografia „L’Arc
en ciel de ma vie”, viaţa mea profesionalǎ,
„La volonté de bâtir” şi compilaţia de articole scrise în revista Candela de Montreal,
„Priviri asupra lumii”, toate trei înscrise în
Biblioteca naţionalǎ canadianǎ.
Rǎmân, încǎ, pe YouTube, în cadrul
unor serii de interviuri pe canalul Nașul TV
Canada şi în câteva interviuri publicate pe
ici, pe colo.
Mi-am fǎcut datoria în viaţǎ. Posteritatea nu mǎ interesează.
VB: Aparţineţi mai multor culturi prin
moştenire spiritualǎ şi apoi, în Canada,
prin integrare. Vǎ consideraţi, din acest
punct de vedere, un om împlinit, mai bogat
spiritual, ca un „arlechin” ziceţi dumneavoastrǎ. Interesantǎ definire. Ne ajutaţi sǎ-i descifrǎm conotaţiile personale?
WP: Un om mai bogat, într-adevǎr! Vintilǎ
Horia, autorul imensei cǎrţi „Dieu est né en
exil”, şi ales pentru premiul Goncourt
(1960), susţinea deja cǎ exilul l-a întǎrit şi
îmbogǎţit, datoritǎ experienţelor prin care a
trecut.
Filozoful Michel Serres, în cartea sa „Le
Tiers-Instruit” (1992) spune, referindu-se
la procesul formǎrii unui individ, cǎ învǎţarea constituie un metisaj între natura sa
şi ambientul înconjurǎtor, cǎ un francez,
dacǎ voiajeazǎ în mai multe ţǎri şi învaţǎ
limba şi cultura lor, devine, la rând, italian,
englez, sau german. Dacǎ pǎstreazǎ toate
aceste identitǎţi, spiritul lui se aseamǎnǎ cu

mantia pestriţǎ a unui arlechin. În acest
sens, mǎ simt cetǎţean al lumii.

VB: Canada, o casă a împlinirii profesionale şi umane. Ce anume ar trebui sǎ
înveţe alte naţiuni de la modul de viaţǎ
canadian?
WP: Canada, ca şi Statele Unite, este o ţarǎ
fǎcută de imigranţi care au venit pe acest
continent cǎutând o viaţǎ mai bunǎ, cu gândul cǎ dacǎ lucreazǎ mult, dacǎ-şi vǎd de
treabǎ şi dacǎ respectǎ pe ceilalţi, vor putea
gǎsi ceea ce au sperat. Istoria diferitǎ a
acestor douǎ ţǎri a dus la diferenţe notabile.
Astfel, societatea americanǎ e mai violentǎ,
mai rasistǎ şi mai materialistǎ decât cea
canadianǎ.
Ce mi-a plǎcut în Canada a fost sistemul
sǎu parlamentar, sistemul de egalizare a
resurselor, în care guvernul federal transferǎ o parte din veniturile provinciilor mai
bogate, celorlalte provincii şi preferinţa
pentru cǎutarea de compromis în situaţiile
conflictuale.
În plus, locuitorii din Quebec, pot profita de civilizaţia francezǎ, numită de anglofoni „the french touch”.
VB: Aţi vizitat România dupǎ foarte mulţi
ani, cât o viaţǎ. Aţi găsit-o schimbată, desigur. Ce anume v-a emoţionat?
WP: M-am întors în România în anul 2009,
62 de ani dupǎ părăsirea ei, timp în care îmi
luasem adio de la ideea cǎ mǎ voi mai reîntoarce vreodatǎ. Ocazia a fost o invitaţie de
a prezenta o comunicare cu prilejul unui
seminar internațional intitulat „Penser l'Europe - Educația și învățământul în Europa
de azi”.
Cum nu mai aveam familie în ţarǎ, nam simţit nicio nostalgie a timpurilor trecute. Impresia mea de bază a fost cǎ vizitez
o ţarǎ străinǎ în care se vorbea, curios,
româneşte, destul de stricatǎ de altfel, cǎ oamenii sunt nepoliticoşi, cǎ criticǎ corupţia
regimului în vigoare şi cǎ programele de
televiziune sunt deplorabile, în mare parte.
Din fericire, natura, în zonele traversate
- din Timişoara pânǎ la Bucureşti, trecând
prin Sibiu şi Braşov - m-a fermecat din nou,
ca în timpul adolescenţei.
Pǎrǎsind România, am avut penibila impresie cǎ mǎ exilez din nou, într-un exil definitiv.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

Repere biografice

Wladimir Paskievici s-a născut în 1930
la Bucureşti. A studiat în România
(1936-1947), în Argentina (1950-1954)
şi în Franţa (1954-1957), unde a obţinut
un doctorat în fizică nucleară de la Universitatea din Strasbourg.
A imigrat în Canada în 1958 și a fost angajat ca profesor la Școala Politehnică
din Montreal, unde şi-a terminat cariera
ca profesor emerit, în 1990. Aici a creat
Institutul de inginerie nucleară, în 1970,
şi a fost Directorul studiilor superioare și
al cercetărilor în anii 1982-1990. A predat numeroase cursuri şi a făcut
cercetări în domeniul fizicii moderne,
fizicii nucleare şi al energiei. A fost consultant pe lângă numeroase organisme
guvernamentale precum Hydro-Québec,
Ontario Hydro, Énergie Atomique du
Canada etc. S-a implicat mult în activităţi parașcolare în Quebec: Exposciences de Montréal, Conseil de la
Jeunesse scientifique şi Loisir scientifique du Québec.
A fost preşedintele asociaţiei Mouvement de solidarité Québec-Roumanie şi
a publicat o serie de articole de vulgarizare a științei în diverse publicații
românești din Montreal. În 2010, şi-a
publicat memoriile sub titlul „L’arc-enciel de ma vie” precum şi activităţile
profesionale, sub titlul „La volonté de
bâtir”. În 2017, a publicat cartea intitulată „Priviri asupra lumii” care conţine
totalitatea articolelor în limba românǎ
apǎrute în revista Candela de Montreal,
începând din anul 1999 (circa 100 de articole). Dr. Paskievici este însurat, are
trei fete şi şase nepoţi.
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ECONOMIE | SALARII

B U G ETA R I I D I N R O MÂ N I A
PL ĂTI ȚI , PR OC E NT UA L ,
A PR OA PE C A C E I D I N Ț ĂR I LE
N O R DI C E

Cheltuielile salariale ale statului
român cu angajaţii din administraţie, sănătate, apărare, educaţie şi
servicii sociale au crescut cu peste
30%, dublu faţă de creşterea salariilor la nivelul întregii economii
româneşti, în doar un an, şi asta
fără a lua în calcul creşterile salariale de la sfârşitul anului trecut şi
pe cele de la începutul acestui an,
notează economica.net.
Amintim că, potrivit declaraţiilor
ministrului muncii, Lia Olguţa
Vasilescu, de la 1 martie salariile
angajaţilor din învăţământ au crescut cu 20%, iar în sistemul de
sănătate creşterile au fost cuprinse
între 70% şi 170%.
CLASAMENT FORBES

I ON ȚI R I AC , S I N GU R UL
ROM Â N Î N TOPU L
M I LI AR D AR I LOR FOR B E S

Ion Țiriac este singurul român inclus în ultima ediție a topului miliardarilor lumii publicat de revista
americană Forbes, cu o avere de
1,2 miliarde de dolari, ceea ce îl
plasează pe locul 1.867 la nivel
mondial, scrie Agerpres.
Comparativ, anul trecut Ion Țiriac
avea o avere de 1,1 miliarde de
COMER | TEHNOLOGIE

C U M S TA U R O M Â N I I L A
C OM ERȚUL O NLI NE?

Românii sunt printre europenii
care cumpără cel mai puțin de pe
internet, conform celor mai recente
statistici Eurostat, publicate la începutul acestei luni și citate de
www.startupcafe.ro.
În anul 2016, doar 8% din populația regiunii românești Vest a
cumpărat ceva de pe internet.
Regiunea Vest, compusă din
județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, este astfel pe ulaccentmontreal.com

România
pe scur t

Măririle de salariu ale angajaţilor
din sectorul bugetar au fost consistente în ultimii ani, plecând de la
realitatea că salariile sunt mici.
Potrivit analizei economica.net,
salariile bugetarilor români, ca
pondere în totalul masei salariale,
sunt cu doar câteva procente sub
nivelul celor din statele nordice.
Astfel, ponderea salariilor brute
ale angajaţilor din administraţie,
educaţie, sănătate, apărare şi asistenţă socială a fost, în al treilea
trimestru al anului trecut, de
24,9% din suma totală plătită tuturor angajaţilor din România
(4,27 miliarde de euro din 17,15).
În Finlanda, ponderea salariilor
acestor categorii - preponderent în
sectorul public şi acolo - a fost de
29% în aceeași perioadă din 2017
(7,68 miliarde de euro din 26,3
miliarde de euro), cu doar 4%

peste nivelul României. În cazul
Suediei, ponderea este de aproape
la fel, de 30% (17,2 miliarde din
57 de miliarde), iar în Danemarca
procentul ajunge la 31% (11,7 miliarde din 37,5).

În orice stat, aceste cifre trebuie
judecate prin prisma a două realităţi: în sectorul public proporția
angajaţilor cu studii superioare
este în general mai mare decât a
celor din mediul privat, iar plata la
negru, care creşte venitul real fără
a putea fi raportată, indiferent de
dimensiunea ei în orice ţară, apare
în mediul privat.
Chiar şi aşa însă, ca pondere în
masa salarială a ţării, sectorul public din România este foarte
aproape de cel din statele nordice,
acolo unde serviciile prestate sunt
la o calitate mult mai mare decât în
România.

dolari, care îl situa pe locul 1.795
la nivel mondial.
În trecut, doar trei alți români au
mai fost incluși în topul Forbes:
Dinu Patriciu (2008-2012), Ioan
Nicolae (2013) și Frank Timiș
(2011).
Un număr record de 2.208 de miliardari (în creștere față de 2.043 în
2017) au intrat în cea de a 32-a
ediție a acestui clasament. Avuția
lor netă cumulată a crescut până la
9.100 miliarde de dolari de la

7.700 miliarde de dolari anul trecut, editorii Forbes notând că „cei
superbogați au continuat să se îmbogățească, majorând decalajul
dintre ei și ceilalți.”
Cu o avere de 112 miliarde de
dolari, în creștere față de 39,2 miliarde în 2017, fondatorul Amazon,
Jeff Bezos, a urcat pe prima poziție, devansându-l pe Bill Gates, a
cărui avere a crescut totuși până la
90 miliarde de dolari, de la 86 miliarde anul trecut.

timul loc în UE ca pondere a
cumpărătorilor online în totalul
populației proprii.
În ansamblu, toate cele opt regiuni
ale României au avut mai puțin de
30% din populație care și-a făcut
cumpărături online în anul 2016.
Numai Bulgaria se mai află în
această situație.
La nivelul UE, 55% din populația
cu vârste de 16-74 de ani a
cumpărat de pe net.
Nu este însă de mirare, pentru că
românii nu prea intră pe internet în
comparație cu ceilalți europeni. În

anul 2016, circa 30% din populația
rurală a României a accesat zilnic
internetul în 2016, cel mai redus
procentaj din toată Uniunea Europeană. În orașele mici și suburbiile
românești, aproximativ 40% din
populație a accesat internetul zilnic, iar în orașele mari, sub 60%.
Aceasta în ciuda faptul că România continuă să aibă una dintre cele
mai rapide viteze de internet din
Europa și din lume, situându-se pe
locul 5 după Singapore, Islanda,
Hong Kong și Coreea de Sud,
potrivit datelor firmei Ookla.

Într-un Quebec plin de accente
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COMISIA EUROPEANĂ | RAPORT

PROGRESELE ROMÂNIEI PRIVIND CORUPȚIA , DIN NOU
ÎN PERICOL

În raportul de țară pe anul 2017 din cadrul mecanismului Semestrului European, Comisia Europeană avertizează România
în privința a două chestiuni majore: lupta împotriva corupției
și situația economică.
Astfel, Comisia notează că progresele înregistrate în combaterea corupției au fost din nou puse în pericol de evenimentele
ultimului an. „Reformele în curs ale legilor justiției riscă să
dăuneze independenței judiciare și să desființeze progresele
realizate în ultimii 10 ani. În plus, instituțiile judiciare și
cadrul legal pentru combaterea infracțiunilor de corupție continuă să fie supuse unei presiuni intense” - scrie CE în raportul
său pentru România, citat de Hotnews.ro.
De asemenea, Comisia atrage atenția că România a înregistrat
doar progrese limitate în abordarea recomandărilor specifice
de țară transmise de Uniunea Europeană în anul 2017. Infrastructura rămâne o problemă, calitatea acesteia fiind una dintre cele mai scăzute din UE. Deși ridicate, cheltuielile publice
nu se reflectă în starea generală și rezistența infrastructurii rutiere și feroviare, iar reforma sectorului transporturilor progresează foarte lent. Infrastructura de alimentare cu apă,
gestionarea deșeurilor și infrastructura energetică rămân, la
rândul lor, deficitare. Eficiența companiilor de stat nu s-a îmbunătățit, iar cadrul de guvernanță corporativă este în continuare slăbit.

În ceea ce privește economia, Comisia Europeană avertizează,
pe fondul puternicei creșteri înregistrate de România, că există
potențialul unei aterizări dure. Factorii care ar putea determina
acest lucru sunt: absența reformelor structurale și a consolidării fiscale, faptul că boomul economic actual a fost determinat, în principal, de consum, în timp ce investițiile au
rămas scăzute, și ratele inegalității și a sărăciei care se mențin
foarte mari, în ciuda creșterii economice semnificative.

Nota optimistă a raportului este că CE a confirmat avansul înregistrat în 2017 de economia României, dar mai ales faptul că
ea a fost încadrată în categoria statelor membre fără dezechilibre macroeconomice, motiv pentru care raportul de țară nu
conține un bilanț aprofundat, așa cum se întâmplă în cazul
Bulgariei, Croației, Ciprului, Franței, Germaniei, Irlandei, Italiei, Olandei, Portugaliei, Sloveniei, Spaniei și Suediei.
Amintim că prin Raportul de țară, Comisia Europeană face o
evaluare a situației din fiecare stat membru UE. Mai departe,
Consiliul Uniunii Europene (miniștri din statele membre) vor
discuta rapoartele de țară, iar Comisia va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre. Următorul pas pentru statele membre este acela de a-și prezenta, până la jumătatea lunii aprilie,
prioritățile lor de politică economică și socială în programele
naționale de reformă și în programele de stabilitate și/sau de
convergență, stabilindu-și prioritățile bugetare. În luna mai,
Comisia va propune un nou set de recomandări specifice
fiecărei țări.
face diferenţa
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De ce feminismul este încă relevant
Mai este feminismul pertinent în Occident, în țări prospere și dezvoltate precum Canada? Bătălia pentru dreptul de vot s-a încheiat de
mult, femeile au acces pe piața muncii și depășesc în multe domenii
numărul bărbaților care absolvă învățământul superior. Femeile au
joburi, conturi bancare și din punct de vedere legal, aceleași drepturi
ca bărbații. Nu puțini sunt deci cei care cred că feminismul occidental
al secolului XXI este redundant, că nevoia de a mai lupta pentru drepturile femeilor este inexistentă.
►

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Suntem în luna martie,
când sărbătorim Ziua Internațională a Femeii. În cultura
românească, de 8 Martie femeile primesc flori și li se
urează La mulți ani, însă
menirea acestei zile este de a celebra realizările sociale, economice, culturale și
politice ale femeilor și mai ales de a
provoca o reflecție asupra a ceea ce mai
este de făcut pentru a crea o veritabilă egalitate de șanse privind accesul la puterea
economică şi politică. Grație mișcării feministe, avem drept de vot, drept la educație,
drepturi reproductive, însă lupta pentru
drepturile femeilor nu este încheiată. Exemplul Canadei este elocvent în acest sens.
Canada este una dintre cele mai
avansate țări privind egalitatea de gen. Declarându-se feminist convins și numind un
număr egal de femei și bărbați în guvern,
Justin Trudeau a devenit rapid un simbol al

egalității de gen pe scena internațională.
Într-adevăr, Canada este una din țările cu
reale progrese în această direcție. Femeile
beneficiază aici de protecție constituțională
împotriva discriminării, prin intermediul
Cartei de Drepturi și Libertăți, ele reprezintă 60% din totalul absolvenților de studii
superioare iar pe piața muncii este o afluență de femei - 82% față de 65% în anii ’80
(Sursa: Statistique Canada).
Considerând însă faptul că femeile
muncesc, în medie, de două ori mai mult ca
bărbații fără a fi remunerate, având grijă de
copii și de membrii în vârstă ai familiei, că
diferențele de salarizare între femei și bărbați persistă și sunt semnificative și că violența pe motive de gen este încă gravă și
foarte prezentă, tabloul canadian al egalității de gen nu mai e chiar atât de roz.
DIFERENELE DE SALARIZARE
Potrivit Statistique Canada (date din
2016), femeile care lucrează full-time
câștigă 74,2 cenți față de un dolar câștigat
de bărbații care lucrează, la rândul lor, la
timp plin. O altă măsurătoare care ține cont

service la domiciliul dvs. sau la atelier

de faptul că, în general, bărbații muncesc
mai multe ore (remunerate) decât femeile
arată că acestea primesc 87,9 cenți pentru
fiecare dolar pe care bărbații îl câștigă.
Aceste disparități există în toate
provinciile și toate grupele ocupaționale
majore (cu variații) și nu au cunoscut ameliorări semnificative în ultimele două
decenii, deși nivelul de educație în rândul
femeilor este superior față de bărbați iar
accesul lor pe piața muncii este în creștere,
așa cum am menționat anterior.
În 2015, femeile constituiau doar 12%
din totalul membrilor consiliilor de administrație ale companiilor listate în cadrul
TSX (Toronto Stock Exchange); doar 29%
dintre acestea aveau o femeie pe post de director și aproape 50% nu numărau niciuna
în consiliile lor de administrație. Din totalul
de 710, doar cinci companii aveau consilii
de administrație compuse în proporție de
50% (sau mai mult) din femei (Sursa:
Osler, „Women in leadership roles at TSXlisted companies”).
Cu alte cuvinte, deși performează mai
bine la nivel academic, femeile din Canada
încă se confruntă cu un patriarhat profesional, neavând acces la poziții cheie de
putere precum vice-președinte sau CEO.
Consecințele acestor inegalități sunt
multiple și pe termen lung. Ele afectează
capacitatea femeilor de a economisi, făcând
ca la vârsta de aur acestea să cunoască o
rată a sărăciei mult mai ridicată decât bărbații. Ele afectează de asemenea și capacitatea femeilor de a deține o proprietate sau
de a asuma o chirie, situație ce poate deveni
dramatică în cazul în care aceasta este victima unui abuz.
VIOLENA PE MOTIVE DE GEN
Violența împotriva femeilor este încă
foarte prezentă în Canada. Iată câteva date
care ilustrează amploarea acestei probleme
(Sursa: Canadian Women's Foundation):
■ Rata feminicidului rămâne încă sus - în
medie, o femeie este omorâtă la fiecare șase
zile de către partenerul ei.
■ De la vârsta de 16 ani, 50% din femeile
Canadei au avut parte de cel puțin un incident în care au fost victimele violenței fizice sau sexuale.
■ 67% dintre canadieni cunosc o femeie

care a fost victima abuzului fizic sau
sexual.
■ În fiecare noapte, peste 6,000 de femei
și copii caută refugiu în adăposturi,
deoarece acasă nu sunt în siguranță.
■ Pe lângă serioasele costurile sociale, violența împotriva femeilor are și costuri financiare semnificative. Cu toții plătim un
preț usturător, căci costurile asociate îngrijirilor medicale, vizitelor la urgență, serviciilor sociale și juridice, pierderilor de
venit și productivitate se ridică la 7,4 miliarde de dolari anual.
■ Violența pe motive de gen are un impact
profund asupra copiilor. Copiii care sunt
martorii violențelor domestice se confruntă
cu o rată dublă a tulburărilor psihiatrice față
de cei care provin din familii normale.

Care sunt factorii sociali ce influențează
rata violenței împotriva femeilor? Dificultățile de a accesa o locuință securitară la
un preț abordabil este unul dintre ei, în special în cazul femeilor cu copii. Aceasta
reprezintă una din principalele bariere pe
care femeile le întâmpină atunci când vor
să-și părăsească partenerul abuziv. Situația
este cu atât mai dramatică cu cât adăposturile sunt mai tot timpul la capacitate plină
și deci deseori nevoite să refuze femei victime ale violenței.
Peste 1,5 milioane de femei canadiene
trăiesc cu un venit minim. Sărăcia le ancorează în relații abuzive pentru că financiar ele sunt dependente de partener. A
pleca înseamnă deci o alegere între violență
și sărăcie, căci potrivit statisticilor, o femeie
care-și părăsește partenerul pentru a-și
crește singură copiii este de cinci ori mai
susceptibilă să trăiască în sărăcie decât dacă
ar fi rămas acasă.
Reducând sărăcia, se reduce și violența
împotriva femeilor, iar asta ne poartă din
nou la diferențele de salarizare dintre femei
și bărbați și la consecințele lor profunde.
Pentru toate aceste motive, feminismul
este încă foarte necesar. Mișcarea feministă
nu este altceva decât o mișcare socială care
luptă împotriva inegalității de gen, împotriva unor mentalități învechite ce se
opun egalității în drepturi a femeii cu bărbatul în toate sferele de activitate. Or, este
clar că mai avem de luptat.
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Un scurt argument pentru reabilitarea religiei
titatea ta, la modul cel mai profund. Nici o
altă religie importantă nu mi s-a părut atât
de invazivă.

ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Dacă ar fi să-i dăm crezare
lui Jung, instinctul religios
este unul dintre instinctele
de bază, cel care ne îndeamnă să căutăm, fără încetare, un sens vieții, iar
întrebarea
fundamentală
pentru om este următoarea: „Facem sau nu
parte din ceva infinit, din ceva mai important decât propria persoană?”
Drept urmare, se cuvine să tragem concluzia că nu există ceea ce numim noi
„ateu”, căci fiecare om crede în ceva, singura diferență fiind gradul de complexitate
al credinței respective. Credința în fantome
face parte din genul acesta de crezuri alternative. Și trebuie să recunosc că-i o idee
oarecum reconfortantă să ști că, după
moarte, te învârți prin aceeași lume familiară, având avantajul de a fi scăpat de neajunsurile ei, de boli, muncă și obligații,
nerămânându-ți altceva mai bun de făcut
decât să mai sperii câte un amărât din când
în când, ca să te binedispui. Într-un castel,
desigur, căci au și fantomele demnitatea lor,
nu or să se apuce acuma să bântuie garsonierele confort trei.
Îmi amintesc de rezultatele un studiu interesant ce constata faptul că credința în
marțieni este invers proporțională cu gradul
de religiozitate a comunității respective, cu
alte cuvinte cu cât mai atei se declară oamenii, cu atât mai convinși sunt de existența
unor... ființe superioare. Creierul religios
rămâne activ, dar e deturnat în d-zeu știe (?)
ce direcție, lucru care reprezintă un
potențial risc, deoarece, spre deosebire de
religiile clasice care au la bază tradiții puternic înrădăcinate în structura socială a comunității, testate și șlefuite în timp, care vin
la pachet cu un set de principii etice solide,
cam orice altceva idolatrizăm e susceptibil
să ne înghită de vii.
Suntem mândri și sărbătorim faptul că
ne-am ridicat deasupra superstițiilor religioase, dar nu am făcut decât să înlocuim
zeii cu reprezentări inferioare. Puterea,
Banul, Plăcerea, Progresul sunt toate suro-

gate pe care le opunem vidului spiritual al
modernismului. De aceea devenim pe zi ce
trece mai alienați, noile zeități nu ne ajută
să ne conectăm la nimic semnificativ.
Gândiți-vă, de pildă, la modul în care e
structurată lumea în care trăim, locuim în
orașe, probabil în blocuri („stăm unii în
capul altora”, ca să-l citez pe bunicul) și devenim conștienți de vecinii noștri, în general, doar atunci când ne deranjează.
Și apoi există pericolul real al ideologiilor cu care avem tendința să înlocuim religiile. Sunt atrăgătoare pentru că vin la
pachet cu sens, scop și pașii pe care trebuie
să îi urmăm pentru a atinge acel scop. În
general unul pozitiv, o viață mai bună, o societate mai dreaptă, mai corectă. Și apoi nu
știu cum se face că drumul înspre o societate mai justă trece obligatoriu prin lagăre
de concentrare, închisori politice, tribunale
ale „poporului” și sfârșește în fundul unei
gropi comune, alături de zecile de milioane
de victime ale bunelor noastre intenții.
Se poate argumenta, pe bună dreptate,
că nici religiile nu-s străine de masacre. Desigur că nu sunt, credincioșii nu sunt diferiți de cei posedați de ideologii, sunt și ei
tributari naturii umane, dar există o diferență considerabilă între ei și ceilalți: marile religii ale lumii au mecanisme de control

mai bine puse la punct, structurate pe mai
multe nivele și puternic ancorate într-un sistem de valori, de principii etice inviolabile.
Și apoi, e suficient să aruncăm o privire în
secolul trecut ca să constatăm că religia
pierde la scor dacă încearcă să concureze la
numărul de cadavre cu „ism”-ele. (fascism,
nazism, comunism).
Este important să înțelegem că nu suntem imuni la rău și că oricât de bine intenționați am pornit la drum, nu suntem
feriți de riscul de a deveni călăi. Banalitatea
răului de care vorbea Hannah Arendt în
cartea despre procesul lui Eichmann ar trebui să fie o lectura fundamentală în școlile
lumii.
În ultimii doi ani am observat principalele religii cu atenție, direct la sursă,
încercând pe cât posibil să rămân obiectiv.
Și m-a impresionat coeziunea comunităților
religioase, în mod special cele musulmane.
Am înțeles de ce islamul este religia cu cea
mai rapidă creștere din lume: este omniprezentă în lumea arabă. Nu scapi nicăieri
de glasul muezinului. Iar Profetul, ca să se
asigure că nu te iei cu treburi și uiți de
Allah, te obligă să te rogi de cinci ori pe zi.
Dumnezeu îți umple ziua, te trezești și
adormi cu el în gând. Și grație repetării,
devine parte din personalitatea ta, din iden-

Lăsând islamul la o parte, înclin să cred
că religia este o soluție viabilă mai ales pentru cei mai nefericiți semeni ai noștri. (Nu
doar pentru ei, desigur. Însă ei ar simți impactul cel mai puternic) Când nu mai ai
nimic de pierdut și viața ta este doar un
ghem de suferință, religia îți oferă o cale
deja verificată, o structură în viață, rutină, o
comunitate pe care să te poți baza și, nu în
ultimul rând, speranță. Câți dintre noi ne
putem lăuda că avem toate astea? Iar ce ți se
cere în schimb nu e mare lucru: să faci un
leap of faith și să urmezi niște reguli rezonabile. Până la urmă, acesta este și pariul
lui Pascal, nu? Ai mai mult de câștigat decât
de pierdut, atunci când alegi să crezi.
Cred, de asemenea, că religia (cea creștină, de pildă) e mai mult decât o poveste
despre un bătrân cu barbă albă care tună și
fulgeră de acolo de sus, de pe tronul lui,
atunci când îl supărăm, așa cum ne place să
o caricaturizăm. Religia, sau orice altă
formă de spiritualitate tradițională, coerentă, verificată în timp, este rezultatul
uimirii și smereniei noastre în fața imensității universului în mijlocul căruia ne-am
trezit aruncați. Este exprimată într-o formă
uneori naivă, alte ori extrem de complexă,
pentru a putea fi digerată de categorii
diferite de oameni. Un strop de umilință în
fața neantului nu poate decât să ne
folosească, căci știința de care suntem atât
de mândri abia ce a făcut primii trei-patru
pași pe un drum de milioane de kilometri, în
ceea ce privește răspunsul la întrebările fundamentale.
Mai rămâne doar un singur aspect - important - de care ar fi bine să ținem cont: să
ne asigurăm că nu devenim posedați de
către religie. Este deja inflație de fanatici,
atât religioși cât și laici.

Cititor avid, cinefil avizat și călător
inspirat, Adrian Benea este unul din fondatorii V-Studios (Facebook.com/vstudiosmtl,
un proiect media axat pe reportaje din
Montreal și din comunitatea română montrealeză.
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Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
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Ghiudem
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+ multe alte produse
traditionale romanesti
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• Parcare gratuita
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Resedinta pentru
persoane in varsta

15 camere disponibile
+

4 1/2 pentru proprietar

De vânzare reședină pentru persoane în vârstă, cerﬁcată de guvern, în
zona Mauricie-Shawinigan (centrul sectorului Grand-Mère). 15 camere + un
4 1/2 pentru proprietar. Mediu stabil, convivial, foarte linișt și călduros.
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Provocările legalizării canabisului
În mod cert, guvernul Quebecului nu se arată foarte entuziast vizavi
de planul federalului de a legaliza producția, vânzarea și consumul de
canabis. Proiectul provincial de lege 157 încadrează acest consum și
face tot posibilul pentru a-i limita problemele. Un lucru înțelept, căci
nu este deloc lipsit de interes să chestionăm motivele pentru care guvernul Canadei dorește să asume un rol de pionier în acest domeniu.
►

PROF. DR. YVAN ALLAIRE
PROF. DR. MIHAELA FÎRȘIROTU
info@accentmontreal.com

CANABISUL ÎN ALTE PĂRI ALE LUMII
Singura țară care a legalizat producția și
consumul recreativ al acestui drog este
Uruguayul. Mai multe state americane au
decriminalizat consumul de canabis, iar altele l-au legalizat, împreună cu producția.
La nivel federal însă, atât producția cât și
consumul său rămân activități criminale - o
curioasă inversare a situației din Canada,
unde guvernul federal impune provinciilor
legalizarea acestui drog.
În Olanda, țară cu o solidă reputație
privind libertatea moravurilor, consumul de
canabis este ilegal, dar tolerat în cantități
mici. În avangardista Suedie, adesea luată
drept exemplu de Canada și Quebec, producția și consumul acestui drog sunt considerate acte criminale. Și nici Franța, țara
tuturor libertăților, nu are în vedere legalizarea lor.

Un articol apărut recent în Le Monde (6
februarie 2018) a prezentat rezultatele unui
studiu întreprins de Observatorul francez
de droguri și toxicomanii (Observatoire
français des drogues et des toxicomanies).
Acestea au relevat că, în cazul tinerilor de
17 ani, consumul de canabis „scade capacitățile de memorare și învățare și poate, de
asemenea, în caz de utilizare regulată, să
însoțească sau să agraveze apariția tulburărilor psihiatrice. De exemplu, canabisul poate contribui, în unele cazuri, la
dezvoltarea unei schizofrenii. Un consum
susținut poate duce la un dezinteres privind
activitățile obișnuite, la oboseală fizică și
intelectuală, la dificultăți de concentrare și
memorizare și la o stare depresivă.”

Or, potrivit Statistique Canada (ianuarie
2018), consumatorii cu vârste cuprinse
între 15 și 17 ani reprezintă circa 19% din
piața ilicită de canabis a Canadei. Acest
lucru înseamnă că aproape o cincime dintre
utilizatori nu au vârsta minimă necesară

PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

Yvan Allaire, Ph.D (MIT), profesor emeritus, președinte executiv al consiliului de administrație al IGOPP.

Mihaela Fîrșirotu, Ph.D McGill, este profesor asociat la UQAM, École des sciences de
la gestion.

pentru a-și procura acest produs în mod
legal (vârsta legală minimă pentru a
cumpăra marijuana a fost stabilită de
Ottawa la 18 ani, însă provinciile au ultimul cuvânt. În Quebec vârsta minimă a
fost lăsată la 18 ani; în Ontario ea a fost
ridicată la 19 ani - n.r.). Prin urmare, acești
tineri fie că vor continua să se
aprovizioneze de pe piața neagră, fie că vor
apela la adulți ca să cumpere în locul lor,
ceea ce constituie un fapt ilicit.
În ianuarie 2017, un foarte serios

organism american, National Academies of
Sciences, Engineering, and Medicine, a
efectuat o metaanaliză a tuturor studiilor
publicate în domeniu pentru a examina suportul științific privind atât beneficiile cât
și problemele legate de consumul nonmedicinal al canabisului. Analiza a relevat
că există o relație semnificativă („substatial evidence”) între consumul acestuia și
riscul de accidente rutiere, apariția
schizofreniei și a altor psihoze și o greutate
mică a copilului la naștere.

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Charcuterie Bourret
MAGAZIN ROMANESC

Vă protejăm drepturile
și interesele

NTREAL, H3W 2R3
5771 AVENUE VICTORIA, MO

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
COLACI ● COZONACI ● SARMALE ● COLIVA

LA 514-733-8462
SUNATI PENTRU COMENZI
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!

Magiun cu
si fara
zahar

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de
divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.
Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea
Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.
Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate
Birourile noastre sunt situate la

500 Place d’Armes, Suite 1841, Vieux-Montréal, H2Y 2W2
Luni: 9.30-18.30
Marti ● Vineri: 9.00-19.00

| Sambata: 9.00-18.00
| Duminica: 9.00-16.00

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca
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în Quebec
Proiectul de lege 157, în actuala sa
formă, impune multiple restricții în ceea ce
privește publicitatea, promovarea, etalajul,
sponsorizările și afișajul produselor pe bază
de canabis, precum și constrângeri privind
distribuția lor. Legea obligă instalarea unor
afișe în punctele de vânzare care să avertizeze asupra efectelor novice ale canabisului. Ea prevedea, de asemenea, constituirea
unui Fond de prevenție și cercetare în materie de canabis (Fonds de prévention et de
recherche en matière de cannabis).
Proiectul de lege stipulează și că este interzis ca o persoană majoră să cumpere
marijuana pentru un minor, nerespectarea
acestei prevederi constituind o infracțiune
pasibilă de o amendă cuprinsă între 500$ și
1.500$, sume ce se dublează în caz de recidivă. Este însă suficient pentru a bloca lucrativul comerț al revânzării de canabis
către minori, mai ales ținând cont că vânzarea online este autorizată?
În ceea ce privește condusul sub influență,
proiectul de lege 157 aduce numeroase
modificări Codului de securitate rutieră,
inclusiv posibilitatea ca un polițist să poată
suspenda pe loc, pentru 90 de zile, permisul
de conducere al unei persoane, dacă acesta
are suficiente motive să creadă că respectiva persoană are capacitățile diminuate datorită canabisului sau combinației dintre
canabis și alcool sau un alt drog.

Proiectul provincial de lege 157 încadrează consumul de cannabis și face tot posibilul pentru a-i limita problemele. Este însă suficient pentru a bloca lucrativul comerț al revânzării
de canabis către minori, mai ales ținând cont că vânzarea online este autorizată?

GUVERNAREA SOCIETĂII QUEBECHEZE A
CANABISULUI
Tot prin intermediul proiectului de lege
157, guvernul provincial creează Société
québécoise du cannabis (SQC), o filială a
Société québécoise des alcools (SAQ), entitate ce va fi singurul distribuitor autorizat
pentru a vinde canabis populației.
Consiliul SAQ joacă un rol determinant
în guvernarea SQC, numind președintele
consiliului și directorul executiv (cu recomandarea consiliului SQC), precum și
ceilalți membri ai consiliului SQC. Practic,
consiliul SAQ devine patronul filialei SQC.
În același timp, pentru a putea

supraveghea ce se întâmplă în cadrul consiliului SQC, guvernul încalcă principiile de
bună guvernare stipulând că miniștrii de Finanțe, Sănătate și Securitate publică pot desemna fiecare câte un observator în acest
consiliu. Observatorii pot participa la reuniuni, dar nu au drept de vot (Articolul
23.6). Ei au datoria să-și informeze
miniștrii asupra deciziilor luate de consiliul
SQC și, dacă vreunul dintre aceștia are
obiecții, le poate comunica președintelui
consiliului sau directorului executiv al
SQC. Practic, miniștrii vor fi mai bine și
mai rapid informați decât SAQ, organismul
căruia SQC se supune - decât dacă consiliul

BROSSARD
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5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

450.67 6.6 654

Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.
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Acest articol a fost publicat pe 26 februarie
2018 pe www.lesaffaires.com, sub titlul „Gouvernance du cannabis: les défis du C.A. de la
Société québécoise du cannabis”. Yvan
Allaire Ph.D. (MIT), profesor emeritus
UQUAM, este președintele executiv al consiliului de administrație al IGOPP (Institut sur
la gouvernance d’organisations privées et
publiques). Mihaela Firsirotu, Ph.D (McGill),
este profesor asociat la École des sciences de
la gestion, UQAM.

Gustul Traditiei

COMENZI
PE NT RU P AS T E
•Drob de miel

•Carnati de Plescoi
•Pastrama de miel
• Miel din Quebec
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maruntaie)
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Zacusca
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SAQ nu numește câțiva dintre membrii săi
în consiliul SQC, lucru ce nu este prevăzut
de lege, dar nici interzis.
În aceste condiții, este clar că relațiile
între consiliile SQC și SAQ vor fi problematice și ambigue, necesitând, de-o parte și
de alta, foarte multă finețe și diplomație. În
definitiv, pe umerii lor se vor afla uriașe responsabilități, precum stabilirea delicatului
echilibru între obiective adesea contradictorii: o marjă de distribuție și deci un preț de
vânzare care să elimine sursele ilegale din
ecuație, fără însă a duce la o creștere a
numărului de consumatori sau la un consum
excesiv; o supraveghere adecvată a mijloacelor folosite pentru deservirea segmentului de piață al minorilor (15-17 ani); o
negociere competentă a contractelor de
aprovizionare astfel încât de bogăția generată de piața canabisului să beneficieze
toți cetățenii, nu doar producătorii privați.
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•Branza proaspata
•Pasca si Cozonac
•Oua colorate
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EVOLU IA UNIVERSULUI | ASTRONOMIE

Semnale de la primele stele din Univers
Când s-au născut primele stele în Univers? Se pare că la scurtă vreme după Big Bang, după o perioadă
în care întunericul a dominat Universul timpuriu. Semnale ale acestor prime stele au fost capturate de către
un telescop din Australia. Măsurătorile efectuate ar putea contribui (și) la elucidarea misterului materiei
întunecate.
►

Universul este plin de galaxii, structuri care conțin, la rândul lor, miliarde și miliarde de stele, Soarele nostru fiind una dintre ele. FOTO:
NASA, ESA.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

La ora actuală, modelul standard al cosmologiei ne spune că
Universul a luat naștere
acum circa 13.8 miliarde de ani, în urma
unui eveniment denumit Big Bang. Acest
eveniment a generat spațiul, timpul și materia. Un Univers inițial extrem de cald, format din particule elementare, precum
cuarcii si electronii, aflat într-o expansiune
ce continuă și în prezent.
În Univers există structuri precum
galaxiile care conțin, la rândul lor, miliarde
și miliarde de stele, Soarele nostru fiind una
dintre ele. Când a luat însă naștere prima
stea? La această întrebare a găsit răspuns o
echipă de cercetătorii care a folosit antena
EDGES (Experiment to Detect Global EoR
Signature), amplasată în vestul Australiei,
într-o regiune izolată, îndepărtată pe cât
posibil de eventuale surse de unde electromagnetice. EDGES, care măsoară unde
radio ce provin din Univers, a captat semnale de la primele stele care s-ar fi format în
urmă cu circa 13.6 miliarde de ani - deci
când Universul ar fi avut doar 180 de milioane de ani. Un adevărat record!

La început, la circa 300.000 de ani după
Big Bang, în Univers exista mai ales hidrogen, sub formă de gaz, și radiație electromagnetică (Cosmic Microwave Background Radiation, CMBR). CMBR există
și în prezent și este studiată de astronomi
tocmai pentru a înțelege istoria și evoluția
Universului, întrucât evenimentele care au
avut loc de-al lungul anilor au lăsat o amprentă în acest fond de radiație.
Pe măsură ce Universul a evoluat, variațiunile de densitate, prin atracția gravitațională exercitată, au dus la acumularea
de hidrogen în anumite regiuni în care, prin
inițierea reacțiilor de fuziune nucleară, au
luat naștere primele stele. Acestea erau
foarte masive, aveau o lumină albastră și o
viață foarte scurtă. Radiația pe care o
emiteau a fost absorbită de către gazul înconjurător, atomii de hidrogen fiind excitați, ceea ce a dus și la o absorbție a radiației
din CMBR la lungimi de undă caracteristice. Rezultă că studiul CMBR ar trebui să
ne dea informații legate de primele stele.
Semnalul însă este extrem de slab, variațiuni ale radiației de fond de doar 0.01% față
de ceea ce provine din galaxia noastră în
unde radio fiind de așteptat.
Este exact ceea ce au măsurat astronomii de la EDGES. Semnale în unde
radio, ținând cont de deplasarea spre roșu
datorită expansiunii Universului, care core-
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spundeau primelor stele, au fost măsurate
și caracterizate. Tocmai deplasarea spre
roșu a permis stabilirea faptului că aceste
prime stele s-au născut la circa 180 milioane de ani de la Big Bang.
Rezultatele cercetării, deosebit de importante, au fost publicate în revista Nature.
După cum declara Peter Kurczynski de la
National Science Foundation din SUA, măsurarea acestui semnal este precum „ascultarea bătăilor aripilor unui colibri în
mijlocul unui uragan”.

Semnalul măsurat corespunde unei temperaturi a Universului mai mici decât cea
așteptată. Acest fapt este misterios și ulterioare măsurători vor confirma sau nu
această constatare. Dacă totuși așa stau lucrurile, s-ar putea ca „vinovatul” să fie materia întunecată - acea formă de materie
care exercită atracție gravitațională, dar pe
care nu reușim să o vedem; ea ar reprezenta
circa 85% din toată materia din Univers.
Materia întunecată ar fi putut absorbi parte
din energia generată de primele stele, dacă
particulele din care ar fi alcătuită ar avea o
masă mică.
În 2020 vor intra în functiune radiotelescoapele de la SKA (Square Kilometer
Array), o rețea de telescoapre instalate în
Australia și Africa de Sud, care vor reuși să
efectueze studii mult mai detaliate asupra
10 - 18
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Materia întunecată

Numai circa 5% din Univers este alcătuit din materie obișnuită. Restul este
reprezentat de energia și materia întunecată, care sunt două enigme fundamentale ce încă își așteaptă elucidarea.
Suntem mult mai siguri despre ceea ce
materia întunecată NU este decât despre
ceea ce ea este. În primul rând este întunecată, însemnând că nu se află în
compoziţia stelelor şi a planetelor pe
care le vedem. În al doilea rând, nu se
găseşte nici sub formă de nori întunecaţi de materie obișnuită, alcătuită din particule numite barioni. Ştim
asta deoarece am putea detecta nori barionici prin absorbţia radiaţiilor când trec
prin preajma noastră. În al treilea rând,
materia întunecată nu este antimaterie,
deoarece nu vedem acele raze gama
unice care sunt produse când antimateria
şi materia se anihilează. În al patrulea
rând, putem exclude găurile negre,
mari, de mărimea galaxiilor bazândune pe cât de multe lentile gravitaţionale
vedem. Concentraţiile mari de materie
curbează lumina ce trece prin apropierea
lor chiar şi de la obiecte mult mai îndepărtate, dar nu vedem suficiente
fenomene de lentilă pentru a putea sugera că asemenea obiecte alcătuiesc procentele de 25% ce revin materiei
întunecate.
Există la ora actuală câteva posibilităţi
viabile privind natura materiei întunecate. Materia barionică încă ar mai
putea alcătui materia întunecată dacă ar
fi toată fixată în pitice maro sau în
bucăţi mici şi dense de elemente grele.
Aceste posibilităţi sunt cunoscute ca
obiecte masive compacte de tip halou
sau MACHOs. Dar cea mai comună perspectivă este aceea că materia întunecată
nu este deloc barionică, ci că este alcătuită din alte particule mai exotice precum
axionii sau WIMPS (particule masive cu
interacţiune slabă). Sursa: scientia.ro
semnalelor care provin din Univers, inclusiv de la primele stele, dându-ne informatii,
sperăm, despre materia întunecată.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi al
fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(Roma, Italia) şi colaborator Scientia.ro.
10 - 19
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Știința și Declarația privind
durere depinde de abilitatea de a spune altora despre ea. În plus, comportamentul
specific durerii pare o expresie a acesteia
cel puțin la fel de bună ca limbajul.

DEFINIREA CONȘTIINEI
Problema cu termenul „conştiinţă”
este că este foarte ambiguu, iar diferite
tipuri de conştiinţă au implicaţii etice
diferite.
Cel mai adesea, cuvântul „conştiinţă”
este folosit astăzi pentru a desemna ceea ce
se filozofii numesc „conştiinţă fenomenologică”. Acesta este sensul în care
durerea este o experiență conștientă: suntem fenomenologic conștienți de gustul
vinului, căldura soarelui sau albastrul
mării. Sensul negativ al durerii constă în
mare parte (dar nu în totalitate, căci unii
oameni raportează că simt durerea în același mod, doar ca nu mai e deranjantă după
ce iau anumite medicamente) în modul în
care o simțim. Așadar, dacă animalele
sunt fenomenologic conștiente, atunci
devine relevant modul în care sunt
tratate şi dacă le provocăm durere şi suferinţă.

Cercetătorii sunt de acord că animalele au conștiință, însă atitudinile publice sunt încă mult în urma consensului științific.

of a neocortex does not appear to preclude
an organism from experiencing affective
states. Convergent evidence indicates that
non-human animals have the neuroanatomical, neurochemical, and neurophysiological substrates of conscious
states along with the capacity to exhibit
intentional behaviors. Consequently, the
weight of evidence indicates that humans
are not unique in possessing the neurological substrates that generate consciousness. Nonhuman animals, including all
mammals and birds, and many other creatures, including octopuses, also possess
these neurological substrates ».”

Sunt animalele conștiente? Părerea
celebrului filosof din secolul al XVII-lea
René Descartes era că nu sunt. El credea
că o ființă trebuie să dețină un suflet pentru a fi rațională și conștientă, inclusiv
pentru a simți durere și plăcere. Așadar,
Descartes credea că nu e nicio problemă
în a bate sau a tăia animalele. Chiar dacă
păreau să manifeste comportamente specifice durerii (urlete, retragere, încercarea
de evadare), el susținea că animalele nu
simt, în fapt, durerea.
Până prin anii ’70 era destul de obișnuit ca oamenii de știință să susțină că
atribuirea capacității de a suferi animalelor este doar sentimentalism. Dar
chiar și atunci era destul de clar că nu prea
există motive pentru a le da dreptate. Prin
urmare, Declarația de la Cambridge din
2012, semnată de neurologi de renume,
conform căreia „dovezile disponibile
arată că oamenii nu sunt unici în a deține
fundamentele neurologice generatoare de
conştiinţă”, nu ar trebui să surprindă.
Iată un extras din această declarație:
„We declare the following: « The absence

LIPSA CREDINEI
Există trei motive pentru care oamenii
de știință nu au crezut că animalele pot fi
conștiente. În primul rând, este posibil să
fi fost de acord cu opinia lui Descartes şi
a altora cu o viziune creştină, conform
căreia animalele nu au suflet. Dar postularea unui suflet nu e una științifică. Nu
există vreun motiv științific pentru a crede
că deținem proprietăți non-fizice care
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lipsesc animalelor.

În al doilea rând, e posibil ca aceştia
să fi fost adepți ai behaviorismului,
potrivit căruia nu e necesară postularea
unor stări mentale interne pentru explicarea comportamentului. Dar behaviorismul, odinioară influent, aproape a dispărut
în ziua de azi datorită teoriilor rivale, care,
explicând comportamentul prin referirea
la stări mentale, s-au bucurat de mai mult
succes.
Un al treilea motiv pentru care un om
de știință ar putea să nege că animalele
sunt conştiente este că, spre deosebire de
om, animalele nu ne pot spune (prin limbaj) că sunt conştiente. Probabil că acesta
este cel mai des întâlnit motiv pentru care
mulți au fost, timp îndelungat, atât de reticenți în a accepta conștiința animalelor.
Numai că nici acest motiv nu este prea
bun: mulți oameni sunt incapabili să spună
că sunt conștienți - bebelușii sau cei paralizaţi, de exemplu. Nu e deloc evident de
ce am putea susține că abilitatea de a simți
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Într-un Quebec plin de accente

Când Freud vorbea de inconștient însă,
starea de conştiinţă la care se referea, în
contrast, era cu totul altceva. În acest sens al
„conștiinței”, o stare devine conștientă
atunci când o accesăm. Cu alte cuvinte,
dacă suntem conștienți de ceva, putem raporta acest lucru.
Științific, nu este clar dacă aceste două
tipuri de conştiinţă sunt același lucru sau
nu. Acest al doilea tip de conştiinţă este
probabil necesar pentru complexitatea psihologică care dă naștere la ceea ce filosofii
numesc „o viață care merită trăită” - a gândi
despre sine ca despre o ființă ce durează în
timp, cu planuri/proiecte proprii.
Prin urmare, dacă animalele sunt
fenomenologic conștiente, dar nu au acest
tip de conştiinţă, ar fi greșit să le cauzăm
durere, dar nu ar fi greșit să le omorâm fără
durere.

Un al treilea sens pentru conștiință relevant aici e cel de conştiinţă de sine, pentru evaluarea căreia există o varietate de
teste științifice. Cel mai faimos este testul
oglinzii - un punct este pictat pe fruntea
unui animal anesteziat, studiindu-se reacțiile acestuia când se trezește și se vede în
oglindă. Își atinge fruntea sau își schimbă
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conștiința animalelor
În mod ironic, cercetările pe animale
captează atenția publică mai mult decât
uciderea lor indiferentă pentru hrană, dar
chiar aceste cercetări ne spun că publicul
ar trebui să fie mult mai preocupat de
conștiința animalelor.
www.scientia.ro

poziția pentru a vedea mai bine acel punct,
indicând faptul că își recunoaște propria
reflexie? Doar câteva animale trec acest
test: maimuțele mari (urangutanul, gorila
si cimpanzeul) şi delfinii, dar şi alte primate, deşi există unele controverse în acest
caz. Acestea sunt dovezi destul de bune
pentru a arăta că e greșit să ucidem animalele chiar și atunci când o facem la
modul uman, fără suferință, cel puțin în
cazul unor specii.
SUFICIENT DE ASEMĂNĂTORI
Declarația de la Cambridge reprezintă
o recunoaștere publică a ceea ce majoritatea oamenilor de știință știau de zeci de
ani: animalele non-umane ne sunt foarte
similare. Ne sunt suficient de similare
încât este clar că a le cauza suferință necesită justificare. Iar dovezile potrivit cărora
animalele au vieți care merită trăite continuă să apară, lucru ce înseamnă că a le
curma viața este un act ce necesită motive
solide.

Dovezile științifice arată din ce în ce mai convingător că majoritatea animalelor sunt la fel
de conștiente ca noi, iar noi nu mai putem ignora acest lucru.

Ce animale au vieți care merită trăite și
cât de bună trebuie să fie justificarea noastră pentru a le omorî rămâne un subiect de
cercetare pentru știință și filozofie. Avem

însă baze solide pentru a îmbunătăți tratamentul pe care îl aplicăm animalelor, atitudinile publice fiind cu mult în urma
consensului științific.

Acest articol a apărut pe Scientia.ro sub
titlul „Unele animale sunt conştiente. Care
sunt implicaţiile privind atitudinea noastră faţă de acestea?”. Varianta sa originală, intitulată „About time: science and
a declaration of animal consciousness” de
Neil Levy, a apărut în The Conversation.
Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri, are o secțiune de
bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.
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Dieta ketogenică: controverse, beneficii și
riscuri
Dieta ketogenică este astăzi una dintre cele mai populare diete, în special datorită rezultatelor sale în
eliminarea kilogramelor în plus. Mecanismul pe care aceasta se bazează este următorul: înlocuirea glucozei
ca principal combustibil al organismului cu grăsimi. Adesea prost înțeleasă și aplicată, dieta ketogenică nu
este însă lipsită de riscuri.
►

Dietele ketogenice moderne încurajează un consum moderat de proteine, cuplat cu un aport semnidicativ de grăsimi de calitate, sănătoase,
ca cele din avocado, somon sălbatic și alți pești grași, uleiuri vegetale (măsline, semințe de struguri, in etc), nuci și semințe.

În ultimii ani, dieta ketogenică (sau cetogenică) a devenit foarte populară. În
ciuda acestei relativ recente popularități, o
dietă săracă în carbohidrați și bogată în
grăsimi nu este nouă, fiind recunoscută în
medicină, de aproape 100 de ani, ca tratament al epilepsiei rezistente la medicamente, în special în cazul copiilor. În anii
’70, dr. Atkins a popularizat această dietă
pentru slăbit și de atunci numeroase alte
diete au incorporat, într-o măsură mai mare
sau mai mică, principiile regimului keto.

CE ESTE DIETA KETOGENICĂ?
Dieta ketogenică presupune consumul
de alimente bogate în grăsimi și proteine și
reducerea aportului de carbohidraţi. Scopul
este de a folosi depozitele de grăsime ale
organismului ca sursă principală de energie, în locul glucozei.
În esență, este o dietă care face ca organismul să elibereze ketone (sau corpi ketonici/cetonici) în sânge. De regulă,
celulele noastre utilizează glucoză - care
provine din carbohidrați - ca sursă principală de energie. În absența zahărului
(provenit din alimente) care circulă în
sânge, organismul începe să folosească
grăsimea acumulată, pe care o transformă
în niște molecule numite corpi cetonici,
într-un proces numit ketoză (cetoză). Corpii cetonici sunt deci substanțe care apar
prin arderea lipidelor.
Odată ce organismul ajunge într-o stare
de ketoză, majoritatea celulelor utilizează
corpii cetonici pentru a genera energie,
până când reintroducem carbohidrații în
accentmontreal.com

alimentație. Această schimbare de combustibil - grăsimea depozitată în organism
în loc de glucoza care circulă în sânge - se
petrece de obicei după câteva zile de mâncat între 20 și 50 de carbohidrați pe zi (între
două și patru zile pentru majoritatea oamenilor, însă procesul e unul foarte individual
și poate lua mai mult în unele cazuri)
Alimentele privilegiate în dieta keto
sunt grăsimile și proteinele, iar cabohidrații
sunt restricționați. Acest lucru se traduce
printr-o alimentație bogată în carne și
preparate din carne, ouă, brânzeturi, pește,
unt, uleiuri, nuci și semințe.

CARE SUNT BENEFICIILE?
Dovezile științifice sunt solide privind
reducerea convulsiilor la copii prin intermediul dietei ketogenice, în unele cazuri la
fel de eficient ca medicamentele. Datorită
acestor efecte neuro-protectoare, mai mulți
specialiști au teoretizat asupra posibilelor
beneficii ale dietei ketogenice asupra altor
afecțiuni ale creierului precum Parkinson,
Alzheimer, scleroză multiplă, autism sau
chiar cancer. Totuși, trebuie spus că până
în prezent nu există studii pe oameni
care să sprijine recomandarea ketozei ca
posibil tratament pentru aceste afecțiuni.
Principalul motiv pentru care această
dietă este îmbrățișată este slăbitul. Și în
această instanță există suficiente studii științifice care sprijină ideea că o dietă keto
sau low carb duce la o mai rapidă pierdere
în greutate decât o dietă săracă în grăsimi
(low fat) sau chiar una mediteraneeană.

Dar, deși un consum scăzut de carbohidrați
are ca efect o mai mare pierdere de greutate
pe termen scurt decât alte diete, după un
an sau doi acest avantaj nu mai este
semnificativ.
Dieta ketogenică are potențiale efecte
benefice privind glicemia în pacienții cu
diabet de tip 2, cel puțin pe termen scurt.
Efectele sale asupra colesterolului nu sunt
însă foarte clare: pentru unii pacienți,
nivelul de colesterol crește la începutul
acestei diete, pentru a scădea câteva luni
mai încolo. Cert e că orice dietă care ajută
la debarasarea de greutatea în exces poate
reduce sau chiar elimina riscul de boli cardiovasculare și diabet. Orice cură de
slăbire - nu doar cele low carb - are
potențialul de a îmbunătăți nivelul de
colesterol și cel al zahărului din sânge,
cel puțin temporar.
În prezent, opinia la care subscriu
American Heart Association, American
College of Cardiology și Obesity Society
este că nu există suficiente date științifice
pentru a susține că dietele low carb au
un efect pozitiv pe termen lung asupra
diabetului, colesterolului și sănătății
inimii în general.
CARE SUNT PROBLEMELE?
Se întâmplă de multe ori ca cei care țin
o astfel de dietă să consume prea multe
proteine din carne și lactate intens procesate și prea multe grăsimi nesănătoase, saturate și trans. Or, alimente ca mezeluri,
brânză topită, carne roșie/grasă, margarină,
seu, untură (câteva exemple) pot cauza
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multiple probleme dacă sunt consumate în
cantități mari și pe termen lung. Dacă
adăugăm și o restricție drastică a carbohidraților care se răsfrânge asupra consumului de legume și fructe, ajungem la o
dietă complet nesănătoasă, săracă în fibre
și nutrienți, care pe termen lung poate
rezulta în deficiențe de vitamine și minerale, pierderea de masă osoasă, tulburări
gastroinstestinale, și creșterea riscului pentru diverse boli cronice.
Variantele mai vechi ale dietei keto se
încadrează în această categorie. În dieta
Atkins, de exemplu, erau permise și chiar
recomandate alimentele cu conținut mare
de grăsimi saturate (carne de porc grasă,
brânzeturi grase), de multe ori prăjite, afumate, fripte, iar legumele, nucile și semințele erau reduse la extrem - de fructe nici
nu putea fi vorba!
Variantele noi ale regimurilor low carb
sunt mai suple și mai în pas cu cercetările
medicale și nutriționale. Ele insistă pe integrarea a cât mai multor alimente naturale,
neprocesate și de calitate, a legumelor - în
special verdețurile, ba chiar și a unor fructe
ca cele de pădure, kiwi, clementine, cireșe
etc și a unor leguminoase - năut/humus, fasole verde, mazăre. Proteinele trebuie consumate cu moderație, iar grăsimile trebuie
să fie de calitate (nesaturate, acizi grași
omega-3, acizi grași mononesaturați), ca
cele din avocado, somon sălbatic și alți
pești grași, uleiuri vegetale (măsline, semințe de struguri, in etc), nuci și semințe.
Râmăm interzise orice fel de cereale și produse derivate (fulgi, paste, pâine, orez), porumbul, cartofii, mierea, sucurile de fructe
și băuturile carbogazoase și, desigur zahărul.
Genul acesta de dietă ketogenică
modernă este mai apropiat de dieta
mediteraneană decât de variantele clasice keto și de aceea este mult mai indicat. Este eficace în accelerarea pierderii în
greutate și mult mai ușor de ținut. Dar nu
este fără riscuri! De aceea persoanele care
vor să folosească un regim alimentar low
carb high fat pentru tratarea unor afecțiuni
ca diabetul de tip 2 sau sindromul metabolic, care iau medicamente pentru reglarea glicemiei și pentru colesterol,
trebuie să ceară sfatul medicului înainte de
a începe o astfel de dietă. De asemenea,
persoanele cu boli de rinichi, afecțiuni ale
vezicii biliare și pancreatită trebuie să
exercite multă precauție. În cazul lor avizul
medicului este absolut obligatoriu.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, șef la Clinique
Réseau Diamant.

face diferenţa
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Companie situată în Saint-Laurent, specializată en cablaj electronic, caută muncitori (asamblori) în electronică. Exigențe:
franceză sau engleză, cunoștinte obligatorii
în electronică, capacitate de a citi și
înțelege planuri technice, minuțiozitate,
experiență minimă de 1-2 ani. Program la
timp plin, 40 ore pe săptămână, salariu de
discutat. CV-ul poate fi trimis la biroul de
resurse humane: tania@rfmtl.com.

Angajăm URGENT șoferi profesioniști cl
1, incorporați, pentru serviciu local, de zi,
timp plin, minim 50 ore/săpt. Sunați la:
514-821-8595.
Firmă de fabricație situată în Laval
caută persoane pentru următoarele
posturi:
STRUNGAR
Strung convențional. Lucrări de precizie pe strung, mașină de găurit
radială și asamblaj de paliere
prelucrate pe strung.
SUDOR-ASAMBLOR MIG
Sudură de table de oțel de la 2 mm
până la 32 mm.

CUSTOMER SERVICE
Persoană bilingvă engleză-franceză
pentru relații cu clienții, luat comenzi
de piese, pregătit expedieri de piese și
alte activități conexe. Sunt necesare
aptitudini și cunoștințe tehnice.
Contactați Olivian
450 686 7422 | oec@corniver.com.
Post de portar la un bloc de condominiumuri în cartierul Côte-St-Luc. Cerințe:
Experiență și bilingvism. Trimiteți CV-ul
la: sdcvicompte@gmail.com.

Angajăm concierge (sau cuplu) pentru
curățenie și lucrări minore de întreținere a
instalațiilor într-un imobil de 64 apartamente (condo). Persoanele interesate pot
trimite CV-ul la: condoelysee@gmail com.
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puncte pierdute. Tel: 514-836-4288.

IMOBILIARE

3½ și 4½ de închiriat în zonele NDG și
Hampstead pentru lunile aprilie, mai și
iulie. Apartamente mari, luminoase și renovate după cerințele viitorului locatar.
Concierge român. Detalii: 514-839-6450.

De închiriat, un foarte frumos apartament
în Ile de Soeurs, cartier foarte bun și securitar, bloc nou, toate elctromenajerele,
mașină de spalat și uscat în apartament,
aer condiționat. Blocul are piscină, gym,
sală de cinema. Chiria include garaj, electricitae, încălzire, apă caldă. Apartamentul e de subînchiriat pâna pe 30 iunie, prin
cedare de contract. Chiria e de discutat,
până la 30 iunie, și revine la aproximativ
950$ pe lună. Pentru mai multe detalii:
mjemna@yahoo.com | 514-257-9749.

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile complet renovate, situate la 150 de metri de
plajă, la 5 min. de aeroport și foarte
aproape de multe puncte de atracție
(acvariu, terenuri de golf, centre de
amuzament) și centre comerciale.
www.myrtlebeachvacations.ca

514.993.6508 | 514.354.9943

Superb apartament 2½ de închiriat,
demisol într-un duplex în Laval, zona
Des Laurentides/St-Martin, atmosferă
calmă, familială, ideal pentru o persoană
singură, liniștită și nefumătoare.
495$/lună. Mobilă, electricitate, căldură,

apă caldă incluse. Tel: 514-663-3179.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de metroul Place des Arts, complet renovate, totul inclus: încălzire, apă
caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil.
Concierge român. Chirii de la 650$/lună,
bail de 12 luni. Tel: 450-465-9360.

MATRIMONIALE

Bărbat înalt, prezentabil, 42 ani, serviciu
stabil la guvern, iubitor de frumos, călătorii, muzică, literatură, arte, cinema și
multe altele doresc cunoștință cu o domnișoară sau doamnă cu vârsta între 30 și 49
ani, cu sau fără obligații, pentru o relație
bazată pe comunicare, tandrețe, respect și
pasiuni comune. Mă puteți contacta la
mihai.calinescu18@gmail.com. Promit să
răspund toturor mesajelor primite.

DECESE

Cu mare tristeţe, Asociaţia Canadiană a
Scriitorilor Români anunţă trecerea la cele
veșnice în ziua de miercuri, 21 martie
2018, a celui ce a fost profesorul universitar emerit dr. Anton Soare, o personalitate
de mare erudiție şi cultură, un om cu obiective precise, harnic, iubitor de cultură,
poet, dar jovial şi admirat de toţi cei care
l-au cunoscut. La departamentul de literatură al Universităţii de Montreal, unde a
deţinut catedra de limba franceză, a fost
apreciat şi respectat de colegii și studenții
săi. Nu vă vom uita niciodată, domnule
profesor! Vă mulţumim pentru aportul pe
care l-aţi adus comunităţii române de la
Montreal.

Caut ajutor în instalare geamuri și uși.
Persoane serioase și cu experiență de
minim un an. Plată avantajoasă. Tel: 514591-3339, Eugen.
Caut croitoreasă timp plin sau parțial pentru cusut perdele, în zona Laval. Tel: 514409-4526.

Emytrans caută șoferi incorporați clasa 1
pentru Canada/SUA. Minim doi ani de experiență sau CFTR. Oferim 0.55$/milă
(milajul camionului). Pentru detalii sunați
la 514-821-8595.

Angajez șoferi clasa 1 incorporați. Lucru
local, plătit la oră, camion atitrat. Cerințe:
cunoașterea limbii franceze, minim 6 luni
de experiență pe rută, nu mai mult de 5

50

.00

în

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730,

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514475-1399 sau www.sfantulilie.org
Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache,
J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.
Biserica Ortodoxă Română Acoperământul
Maicii Domnului Pierrefonds & West Island
vă invită să participaţi la Sfânta Liturghie şi
școala duminicală pentru copii, duminica,
începând cu ora 11:15. Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-714-2762; Adresă:
Chapel of Archangel Michael, 17132 rue
Parker, etajul III, Pierrefonds, H9J 1C7.
www.ortodoxwestisland.ca

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale

MICA PUBLICITATE

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare duminică şi de sărbători mari la orele 10:30
a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église, Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la
info@accentmontreal.com. Nu se primesc anunțuri prin telefon.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org
Mănăstirea Ortodoxă Greacă Panaghia
Parigoritisa, 827 Chemin de la carriere,
Brownsburg, QC, J8G 1K7. Sf. Liturghie în
fiecare sâmbătă, duminică și sărbătoare cu
cruce, ora 8.30; în vinerile din Postul Mare,
Acatistul Buneivestiri între orele 6-7 p.m.;
agapă frățească la încheierea slujbelor. Servicii religioase, la cerere, în română: botez,
parastas, etc. www.monastere.org | 450-6751392, preot slujitor Constantin Lungu.

18 SPORT

Ro m â n i a , î n
g r u p ă c u Ru si a ,
Se rbia și
S l ov a c i a

CE POLO 2018

Naționala României

Naționala masculină de polo a României va evolua
în grupa D la Campionatul European din 2018, alături de
Rusia, Serbia și Slovacia, potrivit tragerii la sorți care a
avut loc pe 7 martie la Barcelona.
În primul meci, echipa tricoloră va întâlni naționala
Serbiei, campioana europeană en-titre.
Reprezentativa României s-a calificat la turneul final
al Campionatului European după ce a eliminat, în faza
play-off a competiției, naționala Cehiei, scor 20-5 și
17-6.
Din 1999, România a fost prezentă la fiecare ediție a
Campionatului European de polo masculin, aflându-se
la a zecea participare consecutivă și la a 23-a din istorie.
Cea mai bună performanță la CE: locul 4 în 1993 și 2006.
Ediția cu numărul 33 a Campionatului European de
polo va avea loc la Barcelona, în perioada 14-28 iulie.
Componența grupelor este următoarea:
Grupa A: Germania, Georgia, Italia, Ungaria
Grupa B: Muntenegru, Malta, Franța, Spania
Grupa C: Croația, Turcia, Olanda, Grecia
Grupa D: Rusia, Serbia, Slovacia, România

IA AF menț ine
suspendarea
at l e ț i l o r r u ș i

ATLETISM

Federația Internațională de Atletism (IAAF) a decis,
la recomandarea unui grup de lucru antidoping, să
mențină suspendarea sportivilor ruși, în vigoare din
noiembrie 2015 din cauza dopajului din Rusia, informează News.ro. Motivul: nu toate condițiile pentru
ridicarea suspendării au fost îndeplinite, deși s-au înregistrat mai multe progrese.
De exemplu, federația rusă și Agenția Rusă Antidoping încă nu au prezentat programul de distribuire a
testelor antidoping pentru 2018, care ar fi arătat un nivel
de teste adecvat. În plus, federația rusă nu a demonstrat
că a rezolvat problemele juridice care au împiedicat aplicarea suspendărilor provizorii legate de cazuri de dopaj.
accentmontreal.com
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PREGĂTIRI PENTRU CE DE FOTBAL 2020

Cum va arăta stadionul Steaua
peste doi ani

Stadionul Steaua este una dintre cele patru arene din București care vor fi modernizate în vederea Campionatului European de fotbal din 2020.

Guvernul României a decis să declare stadioanele Steaua şi Stadionul
Naţional de Rugby „Arcul de Triumf”, stadioane de interes public şi
de importanţă naţională, alături de
Dinamo și Rapid, pentru organizarea,
la Bucureşti, a unor meciuri din
cadrul Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.
Drept urmare, aceste stadioane
vor beneficia de investiții importante.
Se preconizează ca arena din
Ghencea să aibă o capacitate de
30.500 de locuri pentru spectatori,
patru vestiare, 24 de camere pentru
cazarea sportivilor, un muzeu, spaţii
comerciale, precum şi restaurant
pitch-view/bar sky view.
Durata de realizare a proiectului

este de 25 de luni, iar valoarea totală
a investiţiei este de 301,77 de milioane de lei, finanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat, prin
bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi
Ministerului Apărării Naţionale.
Stadionul Naţional de Rugby
„Arcul de Triumf” va avea o capacitate totală de 8.100 de locuri pentru
spectatori. La acest stadion se va
consolida şi reabilita clădirea existentă pentru vestiare, se va reface
sala de antrenament, se vor construi
spaţii de cazare şi cantonament pentru sportivi, se vor amenaja spaţiile
urbane exterioare, precum şi o parcare subterană (pentru 170 de autoturisme), vor fi construite un centru

de îngrijire pentru sportivi şi gradene
acoperite pentru public şi se va moderniza suprafaţa de joc.
Durata de realizare a proiectului
este de 23 de luni, iar valoarea totală
a investiţiei este de 126,41 de milioane de lei, finanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat, prin
bugetele MDRAP şi MTS.
UEFA Euro 2020 va fi a 16-a
ediție a Campionatului European de
fotbal. Întrucât atunci se aniversează
60 de ani de la înființarea turneului,
competiția se va desfășura în 12 orașe
ale Europei, între 12 iunie şi 12 iulie
2020. Bucureștiul va găzdui meciuri
din grupa C, alături de Amsterdam.
Pe Arena Naţională se va desfăşura şi
un joc din optimi de finală.

FOTBAL

Pregătiri pentru amicalele cu
Israel şi Suedia
Selecţionerul echipei naţionale a
României, Cosmin Contra, a convocat 19 jucători care evoluează la
cluburi din afara ţării pentru meciurile amicale cu Israel şi Suedia, din
lot făcând parte şi trei jucători care
nu au debutat până acum la prima
reprezentativă, potrivit site-ului
frf.ro.
Este vorba despre fundaşul Ionuţ
Nedelcearu şi mijlocaşii Alexandru
Creţu şi Paul Anton. Lotul final, care
va include şi numele jucătorilor din
campionatul intern convocaţi, va fi
anunţat la o dată ulterioară.
Într-un Quebec plin de accente

Lista convocărilor preliminare
este următoarea:
Portari: Ciprian Tătăruşanu (Nantes,
48/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Niţă (Sparta
Praga, 1/0);
Fundaşi: Vlad Chiricheş (Napoli,
53/0), Cosmin Moţi (Ludogorets,
12/0), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 23/0), Dragoş Grigore (Al
Sailia, 31/0), Alin Toşca (Benevento,
10/0), Ionuţ Nedelcearu (UFA, 0/0);
Mijlocaşi: Răzvan Marin (Standard
Liege, 9/1), Nicolae Stanciu (Sparta
face diferenţa

Praga, 19/6), Alexandru Chipciu
(Anderlecht, 32/4), Dorin Rotariu
(Royal Mouscron-Péruwelz, 4/0),
Alexandru Creţu (NK Maribor, 0/0),
Paul Anton (Anji Mahacikala, 0/0),
Gheorghe Grozav (Bursaspor, 23/5);
Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogorets, 21/6), Florin Andone (Deportivo, 21/1).
În această lună, reprezentativa
României dispută două jocuri de
pregătire, pe 24 martie, de la 20:30,
la Netanya, în faţa Israelului, şi pe 27
martie, de la 21:30, la Craiova, contra Suediei.

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fii atent la coloană,
pentru că o mişcare mai bruscă ar
putea avea efecte nedorite. Dragoste: Ești la o
răscruce de drumuri, luând-o ferm spre ceva nou,
pentru că nu vrei să mai privești înapoi.
Financiar: Banii au ajuns într-un punct decisiv,
de parcă trebuie să spui clar ce trebuie să faci cu
ei de acum încolo.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ai griji în privinţa
sănătăţii, dar nici nu trebuie să faci
imprudenţe din prea multă încredere. Dragoste:
Eşti răsfăţat de gesturi de tandreţe şi iubire, exact
aşa cum îţi place. Financiar: Te preocupă unele
investiţii prin care confortul tău de acasă va creşte,
dar ţine cont şi de aprobarea familiei.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Munca în exces lasă
urme şi asupra sănătăţii. Poţi
resimţi o oboseală cronică, la care
se mai adaugă şi astenia de primăvară. Dragoste:
Dacă e să fie cineva norocosul astrelor, tu eşti
acela, pentru că apar şanse cu totul speciale de iubire în calea ta. Financiar: Cu banii eşti OK.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Se accentuează stresul,
aşa că ar fi de dorit să faci ceva
pentru a-ţi întări sistemul nervos. Dragoste:
Ţinteşti sus, iar amorul doar de dragul amorului
nu prea intra în socotelile tale actuale. Financiar:
O colaborare mai veche sau o intenţie de
colaborare nefinalizată ar putea să revină în
actualitate.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi fii
cu băgare de seamă dacă ai afecţiuni de tip „hiper” (hipertensiune, hiperglicemie,
hipercolesterolemie etc.). Dragoste: Pretențiile
tale nu trebuie să ajungă într-o zonă utopică,
sperând floricele roz, Feți-frumoși şi Ilene
Cosânzene, pentru că nu le vei găsi. Financiar:
Bani ar fi, deci nu ai motive majore de îngrijorare.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Evită excesele şi ai grijă
de siluetă. Dragoste: Pui mare preţ
pe intimitate, pe senzualitate, fiind
şi excesiv de romantic, de parcă ai fi la începutul
relaţiei. Financiar: Există riscul unei afaceri
proaste, a unui eşec major prin buget, cauzat ori
de ilegalităţi, ori de erori, ori de intenţiile negative
ale unui rival.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu eşti în cea mai bună
formă, riscul să te molipseşti de
vreo boală e cam mare, ai grijă pe
unde mergi şi cu cine intri în contact. Dragoste:
Nimic nu pare să dezechilibreze relaţia ta de
cuplu. Financiar: Dacă cineva îţi este dator, este
vremea să-l mai tragi de mânecă.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai ac de cojocul oricărei
boli şi nu te laşi doborât așa ușor.
Dragoste: Soarele, Mercur, Marte
şi Uranus îi favorizează pe plan sentimental
în special pe celibatari. Financiar: Banii sunt
în trend ascendent, au de unde veni şi se mai ivesc
şi alte ocazii bune de a-ţi mări veniturile în viitor.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Câteva nopţi de insomnie sau migrenele care nu mai trec
vor zdruncina starea ta de sănătate.
Dragoste: Ţii mult la libertatea ta şi dacă
partenerul nu ţi-o respectă, vei face un pas în fată
şi îţi vei declara sus şi tare independenţa.
Financiar: Cumperi, vinzi, dai şi primeşti, iar
ofertele sunt generoase.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Abordezi o atitudine un
pic ușuratică în privința sănătății,
ceea ce poate avea două tăișuri.
Dragoste: Nimic nou în viata ta sentimentală, te
mulţumeşti cu ceea ce ai, fără prea multe pretenţii.
Financiar: Ţi se fac propuneri care vor aduce
venituri bune, merită să le dai curs imediat, fără
să stai pe gânduri.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu se pune problema de
vitalitate, ci de imprudenţă, excese
şi acţiuni nesăbuite. Dragoste: Nu prea e linişte
în cuplu, conflictele se încing de la te miri ce, de
parcă aţi fi amândoi în competiţie. Întreabă-te
exact ce vrei. La modul ăsta nu poate dura mult
timp. Financiar: Sunt şanse în carieră şi afaceri,
dar funcţionează doar dacă ai măsură şi nu rişti.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Te simţi excelent în
pielea ta, degaji o anume energie
care îşi trage seva din starea ta
bună de sănătate. Dragoste: Dacă stai şi aştepţi,
cuminte, ca celălalt să te remarce, aştepţi degeaba.
Financiar: Banii vin, ba chiar te poţi trezi cu
sume restante de anul trecut, care abia acum ajung
la tine.
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BANCURI

- Vaaai di mini șî di mini! Șe-ai
făcut cu dăsișoara me’? Cu iasta
îmi dușeam copiii la școală și-mi
cîștigam pâinișoara! Da’ auzi, di
șe-i a me’ stricată și a ta nu?!
- Apăi… a mea îi Audi!
- Audi, audi, da di șe nu vedi?

☺- Bună ziua! Aș dori să cumpăr
un telefon.
- Model?
- Aaa, nu, zugrav. Multumesc
oricum, și dumneavoastră sunteți
drăguță!
☺Pe plajă, la un chioșc:
- Un hot-dog, vă rog!
- Poftiți, vă rog!
- Știți, nevasta-mea a luat ieri unul
și era fără pâine….
- O fi fost la plaja de nudiști!

☺La un bar discută două blonde
trecute de prima tinereţe:
- Vezi pe cei doi bărbaţi de-acolo?
Ei bine, cel din dreapta e soţul
meu, cel din stânga e amantul
meu.
- Ce ciudat... La mine e exact invers!

☺Ion se mută împreună cu soția
lui, Maria, la oraș. La două
săptămâni după ce se mută,
Ion merge la un bar unde se
întâlnește cu Vasile. După câteva
beri Ion se confesează:
- Mă Vasile, eu am o mare problemă…
- Ce-ai pățit mă, e ceva grav? întreabă Vasile curios.
- Știi, eu m-am mutat de la Cluj la
București…
- Așa, și unde este problema?
- Problema e că vine în continuare
același poștaș!

☺ El se uită adînc în ochii ei și
zice:
- Mor după tine!
Ea se uită în ochii lui, nervoasă:
-Da’ de ce nu înaintea mea?

☺Ieri, în timpul şedinţei Parlamentului, în sală au intrat doi
bandiţi. Şi-au cerut scuze pentru
întârziere şi s-au aşezat la locurile
lor.
☺Un bărbat adevărat e dispus să
aștepte ore în șir pînă când femeia
lui e gata în două minute!

☺Accident între un moldovean și
un ardelean:
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COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comunitar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Fruiterie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton), Marché Épicure - 5252 Paré,
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Cabinete: Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr.
Zinca; Contabilitate: Arcade Accounting
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Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fairmount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
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Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:
Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu), Place du
Vin; Coletărie: World Line Cargo.
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe-Claire.
RIVE SUD
Magazine: Balkani, Cracovia, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă; Biserici: Sf. Pantelimon.
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2/ 9 9 2 kg

9 9 +t x
750 ml

2/

2 $
$ buc

$

5

7

Zahar
Redpath

Chardonnay
Moldova

79

Perogies
Pelmen

9 9650 gr

439$
$ buc

7

Orez basmati
Sher

$

File de vaca

45

$

SPECIAL
Produse
Liberte
de la
1 martie 2018

Iaurt
Mediterranee

4$ 2 $

2/ 95009gr
79
buc

2$

99

4x100gr

Iaurt
Yoplait

2$

49

4

3/

4$ 2 $

9 9 160 gr

199$
$ buc

7

Ulei de floarea
soarelui ILIOS

29

3L

4

9 9 lb

2

Fulgi de
ovaz

79
buc

7

9 9 +tx

4x500 ml

9

Borsec
Apa minerala

9 9 +tx

$

2

99
buc

1 kg

4

49

$

1L

0

Clatite
la comanda

7 9buc.

99

340 gr

$

8

6x1.5L

Ciuperci
marinate

2/ 9 9880 ml
4 $
$ buc

L - V 9.00-20.00
S - D 9.00-19.00

200 ml

Ketchup
Heinz

Biscuiti
cu unt

$

89

$

$

79

$

Bere Tuborg

1

0

Iaurt
Yop de Yoplait

Pateu
branza/spanac

Unt in vrac

$

$

$

650 gr

2/ 9 9500 gr
Sprat afumat
in ulei

8 lb

lb

Smantana

Iaurt
grecesc

99

L-V
S
D

8.00-21.00
8.00-20.00
9.00-20.00

99

4

Ciuperci
marinate

2/ 9 9580 ml
289$
$ buc

L - V 8.00-20.00
S - D 9.00-19.00

