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Gabriela Bucsa
Member of Canadian
Bookkeepers Association

514.508.8880

www.arcade-accounting.com
Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICE
domeniu de acvitate! Detalii in interior

„Armonii de primăvară cu
Ansamblul vocal Gloria
Ansamblul Gloria prezintă concertul de muzică corală clasică și
modernă „Armonii de
primăvară” sâmbătă, 12
mai, orele 19:30, la biserica St-Maxime din
Laval. Intrare liberă.
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Zona zoster nu este doar o
boală a vârstnicilor
Dureroasă, cauzată de
un virus herpetic și,
potrivit experților, o
boală ce afectează
aproape un canadian
din trei pe parcursul
vieții. Este vorba de
zona zoster.
NUTRIIE & SĂNĂTATE ► P ag . 1 6

SE RVIC II
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A l b i r e a d i n -i lo r
20 de ani de experien-ă în implanturi Coroan e î nt r-o or ă c u aju t orul CER EC,
t e hn o lo g i e d e v â r f î n 3D

514-393-3915

Les Immeubles Charisma
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Centenarul Unirii, la Montreal ca acasă

Centenarul Unirii (1918-2018) este sărbătorit nu doar în România și Republica Moldova, ci
în întreaga lume unde locuiesc români, inclusiv la Montreal. Centenarul Unirii este evocat la
diferite evenimente cu caracter cultural, istoric, artistic.
►

Pici Voinici, „Unirea, un vis ce nu poate fi
interzis” - Boris Guzun. Cu această ocazie,
Adrian Erbiceanu, președintele ASLRQ, a
prezentat un emoționant moment poetic.
Participanți și medaliați la conferința din 22 aprilie 2018. Dreapta: Medalia Jubiliară a Centenarului Unirii. FOTO: Anatol Ciobanu.

Mai multe asociații de limba română din
Montreal au format o Masă Rotundă și au
decis să sărbătorească împreună Centenarul
Unirii. Astfel, a fost stabilită o agendă a
evenimentelor consacrate acestei aniversări
istorice și a fost emisă și o medalie jubiliară, ce va fi înmânată de-a lungul anului
personalităților, asociațiilor și instituțiilor
care promovează în Canada istoria, limba
și cultura română. Asociațiile care fac parte
din această Masă rotundă sunt: Asociația
Culturală Română (ACR), Comunitatea
Moldovenilor din Quebec (CMQ), Cenaclul
Eminescu, Asociația Română din Canada
(ARC), Comunitatea Românilor din Montérégie (CRM), Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români (ACRS), Asociația
Scriitorilor de Limbă Română din Quebec
(ASLRQ), Enfants Braves, Artizana, Asociația DOR, Asociația Tricolorul, Asociația
Românilor din Laval (ARL), Academia
educativă din Montreal. Lista nu este însă
închisă, astfel că numărul organizaţiilor
participante la sărbătorirea Centenarului
crește.
CONFERINE
La 27 martie 2018, la Centrul comunitar

6767 Côte-des-Neiges,a avut loc prima
conferință din cele trei programate, cu titlul
„Centenarul Unirii, trecut, prezent, viitor”,
consacrată Unirii Basarabiei cu România.
La conferință a participat și a rostit un cuvânt de salut Consulul General al României
la Montreal, Ioana Gabriela Costache, care
a oferit celor prezenți mărțișoare cu efigia
Centenarului Unirii.
Comunicările prezentate de către participanți s-au referit la Unirea din 1918, dar
și la aspectele geopolitice și perspectivele
Unirii astăzi, în 2018. Iată titlurile comunicărilor și numele autorilor: „Unionismul
în inimă și în suflet” - Corina Luca, președintă ACR, „Unirea Basarabiei cu Patriamamă, România” - pr. prof. Cezar Vasiliu,
„Perspectiva filosofică a Unirii” - Dorin
Stoica, MA, „Cântecele Unirii”- Nicolae
Mărgineanu, PhD, „Simeon Murafa, Alexei
Mateevici și Andrei Hodorogea - Martiri ai
Sfintei Cauze Naționale” - Liliana Surugiu,
PhD, „România Mare ieri, azi și mâine” Daniel Tufcea, „Zilele Unirii, condițiile de
succes” - D.H. Silvian, „Relațiile României
cu Republica Moldova și planurile de colaborare pe termen lung” - Rareș Burlacu,
MA, „Rolul României în procesul de trezire

a conștiinței naționale din Basarabia” Bogdan Valentin Iosif, președintele asociației Tricolor, „Unirea, un vis sau un
proiect fezabil” - Ala Mîndîcanu, PhD,
președintă CMQ, „Credeți că am putea
realiza Unirea Basarabiei cu România?” Dan Mieilă, președinte CRM. Un discurs
inspirat l-a avut oaspetele conferinței, PS
Ioan Casian de Vicina.
Cei prezenți, peste 50 de persoane, au
semnat Declarația de Unire, inițiată de societatea civilă din Republica Moldova.
Adunarea semnăturilor sub Declarație va
continua pe parcursul anului și se va încheia
la 1 decembrie 2018, după care Declarația
cu semnături va fi transmisă la Chișinău.

Cea de-a doua conferință a avut loc pe
22 aprilie și a fost dedicată unirii Bucovinei
cu România. Agenda conferinței a inclus
următoarele prezentări: „Unirea Bucovinei
cu Patria-Mamă” - pr. prof. Cezar Vasiliu,
„Istoria ducatului Bucovinei și Unirea cu
România” - Victor Roșca, scriitor, fondatorul revistei Candela de Montreal, „Importanța Unirii Bucovinei cu România în
1918” - Dorin Stoica, MA, „România de
după” - Liuba Sârbu, președinta asociației

MEDALII JUBILIARE
În partea a doua a conferinței din 22
aprilie au fost decernate primele medalii jubiliare din cele 100 pregătite pentru a fi
oferite cu ocazia Centenarului Unirii. Iată
numele primilor laureați: dr. Paul
Dăncescu, președinte de onoare și fondator
ACR, Ileana Anghel Meșter, scriitoare,
pictoriță, fondatoare ACR, Christache
Zorzor, violonist, compozitor și fondator
ACR, Eugen Enea Caraghiaur, scriitor,
fondator al Congresului Român-Canadian,
pr. prof. Cezar Vasiliu, Melania RusuCaragioiu, scriitoare, membră a Clubului
de Aur, Ionela Manolescu, poetă, traducătoare, artistă plastică, membră a Clubului
de Aur, Lia Ruse, scriitoare, membră a Cenaclului Eminescu, Victor Roșca, fondatorul revistei Candela de Montreal, Boris
Guzun, membru al Cenaclului Eminescu.
Au fost decernate și două medalii postmortem, pentru dr. Ion (Jean) Țăranu,
fondator ARC și prof. dr. Anton Soare
(Université de Montréal).
Albumele foto precum și un reportaj
video despre aceste conferințe pot fi urmărite pe pagina Facebook a Asociației
Culturale Române, grație fotografului
Anatol Ciobanu și cameramanului Miki
Farkaș.
AM

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
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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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D e l a p r e cl a s i c l a
c o n t e m p o r a n : Re c i t a l d e
pian cu Monica Hur dubei

RECITAL

Monica Hurdubei. FOTO: Facebook.
CORINA LUCA
info@accentmontreal.com

Duminică, 13 mai, va
avea loc la școala de
muzică Vincent d’Indy
din Montreal recitalul
pianistei Monica Hurdubei, un nume apreciat
pentru pasiunea și interpretarea cu acurateţe a unui repertoriu
variat. Stilul său original, plin de sensibilitate, reușește să capteze publicul și să
redea acea stare de emoție și de vibrație
supremă.
Programul concertului propune piese
din epoca preclasică la cea contemporană.
Compozitorii și piesele lor au fost alese cu
grijă astfel încât melomanii să guste din
plin acordurile și armoniile specifice
fiecărei epoci: Bach, compozitorul preferat
al pianistei, Beethoven, Chopin, Liszt și
Kuzmenco - repere de creație inegalabile
ale muzicii clasice.
Născută la București, Monica Hur-

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

dubei s-a făcut remarcată de la o vârstă
fragedă datorită talentului său, fiind
admisă, la vârsta de șase ani și cu nota
maximă, la liceul de muzică George
Enescu din București. A câștigat numeroase premii în România și la nivel internațional, în țări precum Italia, Franța și
Canada. Absolventă a Universității din
Montreal în interpretare pian și cu un masterat în pedagogie muzicală, Monica
Hurdubei este în prezent profesoară de
pian la Colegiul Beaubois. În paralel cu activitatea profesorală, pianista susține numeroase concerte și recitaluri.
Adresa școlii de muzică Vincent
d’Indy este: 628 Chemin de la CôteSainte-Cathrine, Outremont, H2V 2C5.
Recitalul va începe la ora 17.30. Preț
bilete: 30$/adulți, 10$ copii (între 5 și 15
ani). Info & rezervări: 514-683-9867.
Corina Luca este de profesie farmacist, cu
o pasiune pentru scris și pictat. Ea este
președinta Asociației Culturale Române și
secretară de redacție la revista Candela de
Montreal.
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Din comunitate

PE SCURT

CONCURSUL ȘI GALA MICILOR ARTIȘTI
ROMÂNI
Parohia Ortodoxă Română Sf. Pantelimon din Saint-Eustache, Orchestra
Tarabostes și Asociația Română din
Laval (ARL) organizează duminică, 3
iunie 2018, între orele 13.00 și 15.00,
Concursul și Gala micilor artiști români.
Evenimentul este menit să sublinieze
Ziua Internațională a Copiilor și se va
desfășura la Biserica Sf. Pantelimon (367
rue Godard, Saint-Eustache, J7P 3V2).
Spectacolul pune în valoare tineri artiști
din comunitatea română, soliști vocali
sau instrumentiști, cu vârste cuprinse
între 3 și 18 ani, precum și invitații lor
speciali, artiști consacrați. Regia artistică: Cătălin Ghiolțan; prezintă: prof.
Vania Atudorei. Înscrieri: 450-667- 6836
| catalinghioltan@yahoo.com.

ÎNTÂLNIRE LA CENACLUL EMINESCU
Cenaclul Eminescu din Montreal invită
publicul la următoarea sa întâlnire de joi,
17 mai, orele 18:00, la Centrul comunitar
6767 Côte-des-Neiges, sala 694. Vor fi
prezentate materiale ale poetei Doina

514-463-9668

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

Drăguț și scriitorului Gheorghe Dobre,
ambii din România, și ale poetului Al
Francisc din Ontario. Vor citi din propriile creații Doina Hanganu, Violeta Necula şi D.H. Silvian. Pentru mai multe
informaţii puteţi comunica cu Leonard I.
Voicu, preşedintele cenaclului, la 514910-6738 sau leonardvoicu@gmail.com.

LA MUSE HÉRITAGE MUSICAL
PREZINTĂ CONCERTUL „VIVA VERDI”
Duminică, 6 mai a.c., de la ora 17.30,
Asociația La Muse Héritage Musical și
Corul La Muse, alături de soliștii Marina Negruță, Anca Maria Grigoriu și
Chantal Dionne - soprane, Antonela
Bârnat - mezzosoprană, colaboratoare la
Opera Națională București, Jaime Sandoval - tenor și basul Dan Popescu de la
Opera Brașov, invită publicul la un concert cu arii celebre din opera marelui
compozitor Giuseppe Verdi. La pupitrul
dirijoral se va afla Ioana German, dirijoarea Corului La Muse. Concertul, intitulat Viva Verdi, va avea loc la biserica
St-Édouard din Montreal (intersecția StDenis cu Beaubien, metrou Beaubien).
Biletele se pot achiziționa online prin
rețeaua www.eventbrite.ca. Preț: 25$ în
pre-vânzare, 35$ la ușă. Info & rezervări: 450-448-0797.

Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!

4 COMUNITATE

Vineri 4 mai 2018 ■ PAG. 4

„Armonii de primăvară” cu
Din
c o m u n i t at e Ansamblul vocal Gloria
CONCERT GRATUIT

PE SCURT

MAI MULI PICTORI ROMÂNI DIN
MONTREAL LA GALERIA VALMI
Galeria Valmi va găzdui luna
aceasta o nouă expoziție de grup,
cu participarea mai multor pictori
români din Montreal, cărora li se
vor alătura și câțiva pictori quebechezi. Intitulată „Le Monde en
couleurs”, expoziția va avea loc
între 9 și 20 mai și va reuni lucrările a 21 de artiști (în ordine alfabetică): Ofelia Armașu, Ionuț
Buruian - invitat special din
Spania - Paul Bergeron, Mihaela
Boicu, Anca Ciupitu, Doina Falcon, Louise Grenier, Eva Halus,
Lise Lavoie, Muguette Lemaire,
Ionela Manolescu, Nicole Morand,
Iulia Moraru-Murgulescu, Michel
Murgulescu, Georgia Prinotakis,
Valeria Gruia Rădulescu, Georgeta
Sevan, Tatiana Sragar, Vicky Tarcău, Françoise Viau, Rodica Vinca.
Vernisajul va avea loc sâmbătă, 12
mai, între orele 14.00-17.00, în
compania pictorilor expozanți. Galeria Valmi se află la 1595 Van
Horne, Outremont, H2V 1L6.

SERVICII CONSULARE PENTRU
CETĂENII RM
Programările pentru serviciile consulare prestate la Montreal se fac
prin telefon, contactând direct Oficiul Consular al Ambasadei Republicii Moldova în Canada, la
1-613-695-6168. Următoarele date
sunt 18 mai și 4 iunie. Serviciile
sunt oferite la 6767 Côte-desNeiges, sala 401-4.
Atenție: La Montreal se perfectează NUMAI actele notariale
specificate la:
canada.mfa.md/acte-notariale-ro.
Celelalte servicii pot fi oferite doar
la Ambasada Republicii Moldova
din Ottawa. Vizitați site-ul:
www.canada.mfa.md/program-ro.

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Ansamblul Gloria prezintă concertul de muzică corală clasică și modernă „Armonii de primăvară” care va avea loc sâmbătă, 12 mai, orele 19:30, la biserica St-Maxime din Laval. Intrare liberă,
parcare gratuită.
►

VALENTINA JARNEA
info@accentmontreal.com

Un grup de pasionați ai
muzicii corale au început
în 2009, sub îndrumarea
competentă și plină de
măiestrie a dirijoarei
Galina Vîrlan, să scrie istoria unei pasiuni care îi
adună laolaltă săptămânal. Membrii acestui grup vocal, cu o viziune și angajare ce
vizează excelența, se reunesc în diferite
momente ale anului, în special primăvara și
de Crăciun, pentru a oferi concerte în diverse localități din Quebec (Laval, Sherbrooke, St-Jérôme, Granby, Ville de
Québec, Trois-Rivieres, Gatineau, MontLaurier) și Ontario (Toronto, Ottawa). Desigur, Ansamblul Gloria concertează și la
Montreal, în spații precum Chapelle NotreDame-de-Bon-Secours, Cathédrale StSauveur, Église de La Visitation, dar și în
săli de la Place-des-Arts.
În acest sezon, Ansamblul vocal Gloria
prezintă concertul „Armonii de primăvară”
care va avea loc sâmbătă, 12 mai, orele
19:30, la biserica St-Maxime din Laval
(3700 boul. Lévesque Ouest, H7V 1E8).
Programul concertului propune un voiaj
în lumea armoniilor muzicii corale clasice
și moderne, interpretate accapella sau
acompaniate de pian, în limba română,
franceză, engleză, spaniolă și latină, menite
să transporte publicul în ambianța exuberantă a rezonanțelor primăvăratice. Din
repertoriul clasic menționăm Aria din suita
nr. 3 în Re Major de Johann Sebastian
Bach, Motet Op. 74 de Johannes Brahms,
Gloria de Antonio Vivaldi, iar din muzica
corală modernă vor fi interpretate piese
precum Cantate Domino de Josu Elberdin

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$.

Ansamblul Gloria.

sau Peace be to you de Paul Manz.
Pe lângă frumusețea armoniilor vocale,
concertul se bucură și de participarea copiilor membrilor Ansamblului Gloria, care
vor utiliza clopoței și alte instrumente de
percuție, pentru încântarea publicului.
Intrarea este liberă, iar parcarea gratuită. Informatii suplimentare: 514-999-9314.

Coriștii ansamblului Gloria sunt în majoritate de origine română, de pe ambele
părți ale Prutului. Ei partajează bucuria de
a cânta cu alți pasionați ai artei corale, francofoni sau anglofoni de origini diverse.
Specifică acestui grup, interpretarea într-un
număr semnificativ de limbi diferite aduce
repertoriului variat, tradițional și contemporan, un plus de apreciere din partea publicului.
Selecționat de multe ori printre cele mai

performante coruri ale metropolei, Ansamblul Gloria numără multiple participări la
festivalul Les Choralies, organizat de Ministerul Culturii și Muzeul Marguerite
Bourgeoys în cocheta sală a Capelei NotreDame-de-Bon-Secours din Vechiul Port
montrealez. De asemenea, Gloria a realizat
două înregistrări profesionale - Gloria in
Excelsis (CD) și Nuit lumineuse
(CD/DVD,) ce vor fi disponibile în seara
concertului.
Captivată încă din copilărie de interpretarea
vocală, soprană în Ansamblul Gloria,
Valentina Jarnea a preluat rolul de secretară
în cadrul grupului încă de la debutul acestuia. Pasionată de științele exacte, lucrează
în direcția de criminalistică a Laboratorului
de științe juridice și de medicină legală al
Ministerului securități publice din Quebec.
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România
pe scurt

SOCIAL

R O M Â N I I, C U BA N I M A I
M ULȚ I D AR MA I S Ă R AC I

În ciuda creșterii economice, a
salariilor mai mari și a ratei șomajului aflată la un minim istoric,
populația României nu o duce
neapărat mai bine.
Datele Eurostat arată că aceasta
are cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană când vine vorba
de persoanele angajate aflate în
risc de sărăcie, cu un procent de
18,9%. Este urmată de Grecia, cu
14% rată de risc şi Spania, cu
13%. Paradoxal, salariul minim a
crescut din 2016 încoace, iar sectoare ale economiei precum cel
auto sau IT au raportat constant
majorări privind remunerația angajaților. Șomajul este de doar 4,5%,
iar până acum economia a afișat
creșteri. Problema este însă povara
inflaţiei, din ce în ce mai apăsătoare. În luna februarie, rata anuală
ECONOMIC

R OM Â NI A , C E L M A I M AR E
D E F I C I T B U G ETA R D I N
U LT IM I I Ș A P T E A N I

Execuția bugetară pentru primul
trimestru arată că situația
României s-a schimbat substanțial
faţă de anii trecuţi. Astfel, în
primele trei luni ale lui 2018,
bugetul general consolidat - care
include atât bugetul de stat, cât şi
bugetele de pensii şi de şomaj afișază un deficit de aproape un

a inflației a scăzut în UE la 1,3%,
de la 1,6% în ianuarie 2018. În
România însă, ea a crescut,
situându-se la 3,8%. Acesta este de
altfel cel mai ridicat procentaj al
inflației din cadrul UE, potrivit Eurostat. Aşa se explică de ce
buzunarele românilor sunt mai
goale, deşi sumele primite lunar

sunt mai mari.
În plus, potrivit statisticilor, peste
80% din venitul unei gospodării se
duce în cheltuieli curente, adică
alimente şi celelalte costuri de subzistenţă. Așa se face că după plata
acestor cheltuieli, oamenilor le mai
rămân puţini bani din salariile
înghiţite de inflaţie.

miliard de euro sau 4,458 miliarde
de lei, respectiv 0,48% din PIB,
potrivit Adevărul.
Spre comparaţie, în 2017 România
avea un excedent de 1,5 miliarde
de lei. România a fost în situație de
deficit între 2012 și 2014, când
acesta s-a situat la 3,4 miliarde de
lei, 4,2 miliarde de lei și respectiv
0,9 miliarde.
În ianuarie-martie 2018 veniturile
bugetului au fost cu 11,5% mai
mari, în termeni nominali, faţă de

aceeaşi perioadă a anului precedent. Creșterea se datorează în special încasărilor din contribuţiile de
asigurări şi din veniturile nefiscale.
În același timp, și cheltuielile au
fost mai mari, cu 22,1%, faţă de
primele trei luni ale lui 2017.
Creșterea se datorează în special
majorărilor salariale în sectorul
bugetar ca urmare a aplicării Legii
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
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C. E . CO N D IȚ I O N E A Z Ă F O N DU R I L E E U R O P E N E D E
R E S P E C TA R E A S TAT U L U I D E DR E P T

Pentru asigurarea unei mai bune gestiuni financiare în cadrul
UE, în proiectul de buget pe 2021-2027 Comisia Europeană a
propus implementarea unui mecanism prin care să poată fi
restricţionat accesul la fonduri europene pentru ţările membre
care nu respectă statul de drept. Astfel, cu ajutorul noului instrument propus, Uniunea va putea să suspende, să reducă sau
să limiteze accesul la finanţarea din partea UE în mod proporţional cu natura, gravitatea şi amploarea deficienţelor care
afectează statul de drept. O astfel de decizie ar urma să fie
propusă de Comisie şi adoptată de Consiliu prin vot cu majoritate calificată inversă.
„Vom asigura buna gestiune financiară prin introducerea
primului mecanism privind statul de drept. Aceasta înseamnă
să acționăm responsabil când este vorba de banii contribuabililor noștri. Mingea este acum în terenul Parlamentului și al
Consiliului. Cred cu tărie că ar trebui să ne propunem să
ajungem la un acord înainte de alegerile pentru Parlamentul
European de anul viitor”, a spus președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, citat de Digi24.ro.
Primele țări vizate ar putea fi Ungaria şi Polonia. Malta se află
de asemenea în vizorul Bruxelles-ului, dar e posibil și România, care în ultima vreme a primit mai multe avertismente
legate de modificările aduse legilor justiției și codurilor penale.
În luna ianuarie, preşedintele, respectiv vicepreşedintele
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker şi Frans Timmermans, arătau într-o scrisoare comună că: „Urmărim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului
judiciar românesc și capacitatea sa de a combate în mod eficace corupția constituie pietre de temelie fundamentale ale
unei Românii puternice în cadrul Uniunii Europene”.
De asemenea, Comisarul european pentru justiţie, Vera
Jourova, a spus că este „foarte logic” ca, în condiţiile în care
este vorba despre banii contribuabililor europeni, „să existe o
garanţie privind un sistem judiciar independent şi respectarea
statului de drept”.
Pentru a activa suspendarea fondurilor europene către un stat
membru care nu respectă statul de drept ar fi suficientă o recomandare din partea Comisiei. Ea ar trebui să fie validată de
către statele membre în Consiliu, dar nu cu vot unanim cum
este cazul acum.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management
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Deja vu la ale ge rile
din On ta rio

REFLECII CANADEZE

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Iarăși vin alegerile în provincia
noastră, cea mai cea din toată Canada,
iarăși dezbatem și de-abia răzbatem
prin hățișul de promisiuni electorale.
Situația curentă pare cumva suspect
de asemănătoare cu cea de la sud de
graniță: un oarecum respectabil domn de afaceri, conservator de nevoie și de conjunctură, Doug Ford, candidează împotriva unei doamne, Kathleen Wynne, care
însă, datorită unor mișcări nefericite, a devenit extrem
de nepopulară, chiar și printre suporterii liberali hardcore.
De ce ziceam de domnul Ford că este conservator de
nevoie? Păi să vedem: liderul conservator de până acum
2-3 luni era Patrick Brown - un conservator de-adevăratelea, cu o carieră clădită pas cu pas. Doar că pașii
aceștia au mai călcat și pe alături, iar liderul s-a trezit cu
două suspecte acuzații de conduită sexuală nepotrivită;
asta cu două luni înainte de alegeri. Gurile rele spun că
taman colegii lui de partid au lansat în presă zvonurile.
Patrick Brown a dat în judecată postul CTV care a venit
cu știrea, însă adevărata - sau pe jumătate adevărata - misiune a fost îndeplinită: Brown a fost descăunat.
Au urmat alegerile pentru șefia Partidului conservator provincial, nu lipsite și ele de controverse, iar outsiderul Doug Ford, fratele decedatului Rob Ford, fostul
primar torontez, le-a câștigat. Ideea a fost: oricine care
poate să o învingă pe doamna Wynne, actualul premier,
este bun de lider.
Doug Ford, precum Trump, se bate cu „elitele”. Care
or fi alea, cred că nici domnia sa nu are idee, dar dă bine
la mase. Asta pentru că se poartă populismul și prinde la
„bobor”. Kathleen Wynne, pe de altă parte, a moștenit o
încurcătură de probleme de la precedentul premier liberal, Dalton McGuinty, probleme care s-au adâncit pe
timpul mandatului său și care au generat nemulțumirea
ontarienilor. Rămâne de văzut dacă această nemulțumire
e suficientă pentru a deschide calea populistului Doug
Ford către scaunul de premier.
Dar, contrar alegerilor din State, pe 7 iunie ontarienii
au la dispoziție varianta a treia: Andrea Horvath, liderul
Partidului Noilor Democrați, NDP. Problema mare este
că dânsa și partidul ei sunt catalogați drept comuniști,
deși cei care o fac habar nu au ce e ăla comunism sau,
dacă au trăit în comunism, habar nu au ce e, ce face și ce
vrea NDP-ul. Ehe, să fi avut noi în România „comunismul” NDP-ului eram o țară ca afară!
Raul Dudnic este realizatorul emisiunii TV NOI
ROMÂNII, difuzată în toată Canada pe canalul OMNI 1
(4 Rogers și 206/1206 Bell), în fiecare duminică la ora
11:30 am, luni la 12.00 pm și joi la ora 7.00 am.
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Promisiunile deșarte ale

Canada este unul din marii poluatori ai lumii (locul 10 în topul mondial) și una
din țările cu o „tradiție” în a nu-și respecta angajamentele de mediu, care și așa
sunt considerate printre cele mai puțin ambițioase din cadrul OCDE.
►

Producția totală de petrol a Canadei este preconizată să crească la o rată anuală medie de 1.7%, trecând de la 3,9 la 6,1
milioane de barili pe zi în perioada 2014-2040.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Stephen Harper,
primul ministru conservator între 2006 și
2015, a fost primul
lider care s-a retras din
Protocolul de la Kyoto,
în 2012, invocând faptul că obiectivele acestui tratat sunt incompatibile
cu ambițiile energetice ale Canadei. În
virtutea acestui acord (semnat în 1997,
intrat în vigoare în 2005), Canada ar
fi trebuit să-și reducă emisiile de gaze
cu efect de seră (GES) cu 6% față de
anul 1990, în perioada 2008-2012.
Numai că în loc să scadă, în perioada
respectivă emisiile GES la nivel
național au crescut cu peste 30%.
Când a devenit evident că angajamentul făcut la Kyoto nu putea fi atins, guvernul conservator a decis să facă un
gest fără precedent, încetând să mai
adere la principiile tratatului.
O PROBLEMĂ CRONICĂ…
Reputația proastă a Canadei
privind mediul nu a început însă cu

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE
Centre dentaire Papineau-Villeray
7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377

Harper. Ratarea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră este o problemă cronică aici, de
aproape trei decenii.
A fost o vreme însă când Canada
era considerată un lider în mișcarea
ecologistă, contribuind cu cercetări
științifice ce au dus la crearea Protocolului privind substanțele care
epuizează stratul de ozon, adoptat la
Montreal la 16 septembrie 1987. Apoi,
în 1992, în cadrul Summitului Pământului de la Rio, Canada a fost prima
țară G7 care a ratificat Convențiacadru a Naţiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice.
În timp însă, poziția de lider a
Canadei nu s-a confirmat. Angajamentul pe care și l-a luat la summitul
din 1992, de a stabiliza emisiile GES
la nivelul anului 1990 până în 2005,
nu a fost respectat. Obiectivul pe care
și l-a fixat la Kyoto s-a soldat cu un
eșec, așa cum am menționat deja. Iar
acum, promisiunea de a reduce emisiile GES cu 17% față de 2005 până în
2020, făcută în 2009 în virtutea Acordului de la Copenhaga, nu are nicio
șansă să fie respectată. Din contră, un

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

raport publicat în 2014 de Environment Canada, în care sunt elaborate
trei scenarii, arată că până în 2020
emisiile vor crește. Mai mult, este
probabil ca ținta pentru 2030, de a
ajunge la 30% din emisiile din 2005,
să nu fie nici ea atinsă.
Aceasta este de altfel concluzia
unui raport emis de Auditorul General
al Canadei la sfârșitul lunii martie,
intitulat Perspectives on Climate
Change Action in Canada. Raportul
este produsul unei colaborări federalprovincial - singura provincie care nu
a participat este Quebecul (în general
Quebecul refuză să participe la
proiecte largi cu federalul).
… ȘI GENERALIZATĂ
Că e vorba de guvernul federal sau
de cele provinciale, de liberali, conservatori sau noi democrați, toți se întrec în a afirma că mediul reprezintă o
prioritate, că schimbările climatice
trebuie combătute și că gazele cu efect
de seră trebuie reduse. Canadienii sunt
sensibili la astfel de discursuri, pentru
că la nivel individual există o conștientizare din ce în ce mai mare privind

Voyages Tam
Permis de Quebec

1118 Ste-Catherine O, suite 504, Montreal, H3B 1H5, tel: 514-345-1121
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Canadei privind schimbările climatice
impactul pe care activitățile umane le au
asupra mediului. Canadienii se străduiesc
să recicleze, sunt atenți la poluare, la risipa
de energie, se interesează de noile
tehnologii verzi și cum pot fi ele integrate în
viața de zi cu zi. Nu e deci de mirare că guvernanții promit tot felul de măsuri de protecția mediului.
Aceste promisiuni nu sunt doar pur
electoraliste. Cheltuielile guvernamentale
pentru programele de reducere a emisiilor
GES, și în general pentru protecția mediului, sunt semnificative, atât la nivel federal,
cât și provincial. S-au făcut numeroase progrese, fără doar și poate, însă toate angajamentele în materie de reducere a emisiilor
GES luate de Canada din 1992 încoace au
fost ratate sau sunt pe cale să fie.
Există deci o discrepanță între ceea ce
se promite și ceea ce se realizează, dar și o
problemă de coerență la nivel de politici de
mediu.
Pe de-o parte, se acordă subvenții guvernamentale pentru industria petrolieră și
gaziferă și se dă undă verde creșterii producției de energii fosile: potrivit Oficiului
național de energie (Avenir énergétique du
Canada en 2016), producția totală de petrol
a Canadei este preconizată să crească la o
rată anuală medie de 1.7%, trecând de la 3,9
la 6,1 milioane de barili pe zi în perioada
2014-2040.
Pe de altă parte, se preconizează o tari-

fare națională a carbonului, care ar trebui să
se întâmple până la sfârșitul acestui an. În
decembrie 2016, primul ministru Trudeau
și toți ceilalți prim-miniștri provinciali, cu
excepția celui din Saskatchewan, au semnat un plan național pentru climat, în virtutea căruia toate jurisdicțiile vor trebui să
aibă un sistem de stabilire a prețului pentru
carbon, fie printr-o taxă (carbon tax), fie
printr-un sistem de plafonare și comercializare (cap-and-trade).
Cum va putea fi îndeplinit acest obiectiv este foarte incert, căci noul prim-ministru saskatchewanez este la fel de
împotriva instituirii unei taxe pe carbon ca
și predecesorul său. În Ontario, liderul conservator Doug Ford, precum și omologul
său albertan Jason Kenny, sunt la rândul lor
opuși acestei taxe; ambii au cele mai mari
șanse să câștige alegerile provinciale ce vor
avea loc în iunie a.c. în Ontario și în primăvara următoare în Alberta. Aceste
trei provincii - Saskatchewan, Ontario și

Alberta - reprezintă mai mult de jumătate
din populația țării, așa că tarifarea națională a carbonului este foarte incertă.
Dar nu sunt doar aceste provincii și nu
doar conservatorii care dezamăgesc în materie de mediu. Proaspătul raport al Auditorului General al Canadei, Perspectives on
Climate Change Action in Canada, arată
cum niciun guvern, indiferent de coloratura
politică, nu-și ia în serios promisiunile. În
Manitoba, de exemplu, planul elaborat în
2008 de NPD-ul provincial aflat la putere
prevedea reducerea gazelor cu efect de seră
cu 6% sub nivelul din 1990 până în 2012.
Planul a eșuat. În 2015, un nou plan a fost
conceput - fără prea multe șanse de reușită
în opinia Auditorului General, care îl caracterizează drept „lipsit de detalii privind
strategiile propuse și de estimări privind
costurile și reducerile de emisii.”
Un alt exemplu, desprins din același raport: în 2011, liberalii ontarieni au elaborat
la rândul lor „un plan de adaptare la im-

pactul schimbărilor climatice”, menit să se
desfășare pe durata a trei ani (Climate
Ready: Adaptation Strategy and Action
Plan 2011-2014). În 2016, la doi ani după
ce acest plan trebuia să existe, doar 30% din
acțiunile propuse fuseseră duse la bun
sfârșit.
Excepție face, ca de obicei, Quebecul,
care a fost prima jurisdicție canadiană ce a
impus o taxă pe carbon firmelor producătoare de energie acum mai bine de un deceniu, în 2007. Bogat în resurse hidraulice,
Quebecul produce 99% din electricitatea de
care are nevoie din surse cu foarte puține
emisii, fiind cea mai performantă provincie
canadiană privind reducerea gazelor cu
efect de seră și clasându-se pe un onorabil
loc 7 în cadrul OCDE (Quebecul stă însă
foarte prost la poluarea cu particule în suspensie PM10 provenite în special de la
emisiile poluante generate de industrie,
trafic şi încălzirea locuințelor).
Per total, performanța slabă a Canadei
privind acțiunile împotriva schimbărilor climatice are o directă legătură cu relația de
love-hate vizavi de sectorul petrolier și gazifer. Canada este o țară dependentă economic de energiile fosile, de unde și
ambivalența sa climatică. Și, ca în cazul
oricărei dependențe, în lipsa unor măsuri
serioase, efectele pe termen lung au
potențialul de a fi devastatoare.
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Antropocenul sau epoca omului care
schimbă planeta
Erele geologice ale Terrei

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

De câteva mii de ani, omul
exercită o influenţă profundă
asupra planetei. Deşi toate
vieţuitoarele
modelează,
într-o oarecare măsură, mediul în care trăiesc, nicio altă
specie nu a schimbat Pământul aşa cum a făcut-o omul.
Pentru a ţine cont de impactul pe care
prezenţa noastră îl exercită asupra mediului, cercetătorul Paul Crutzen, laureat al
Premiului Nobel în chimie pentru studiile
sale privind descompunerea oxigenului în
atmosferă (1995), a lansat acum aproape
două decenii ideea adăugării unei noi epoci
pe scara erelor geologice: Antropocenul.
Împreună cu Will Steffen, expert în climatologie, Jacques Grinevald, filozof, istoric al ştiinţelor şi specialist în ecologie
globală, şi John McNeil, istoric de mediu,
Crutzen a semnat lucrarea „Antropocenul:
perspective conceptuale şi istorice” (2011)
în care începuturile Antropocenului sunt situate la 1800, odată cu debutul revoluţiei industriale în Marea Britanie şi deci cu
utilizarea masivă a cărbunelui. Spre deosebire de Holocen, epoca precedentă,
Antropocenul se caracterizează prin faptul
că imensa majoritate a ecosistemelor planetei poartă urmele prezenţei omului.

EPOCA OMULUI
Potrivit celor patru cercetători, începând
cu 1800, exploatarea ecosistemelor terestre
a făcut ca populaţia mondială să explodeze,
urcând de le 1 miliard la 7,6 miliarde în
prezent. Utilizarea energiei s-a multiplicat
cu 40 iar producţia economică cu 50.
Suprafaţa terestră pe care o utilizăm a crescut de la 10% la aproape 30%.
Păduri întregi au căzut astfel pradă defrişărilor, ducând la dispariţia multor specii
datorită distrugerii habitatelor lor; cursuri
importante de apă au fost stăvilite şi alte-

rate, lucru ce le-a redus capitalul biologic şi
a modificat nivelul local de precipitaţii;
atmosfera a devenit foarte poluată, concentraţia de dioxid e carbon crescând în mod
vertiginos după cel de-al Doilea Război
Mondial (58 ppm), ceea ce a favorizat lărgirea găurii din stratul de ozon, umbrela
protectoare a tot ceea ce este viu pe planetă, şi a dus la acidificarea mărilor şi
oceanelor, cu consecinţe potenţial severe
asupra faunei. Omul a influenţat atât de profund dinamica planetei, încât în ultimele
două secole, prin arderea combustibililor
extraşi din scoarţa terestră, s-au eliberat în
atmosferă (sub formă de CO2) cantităţi de
carbon fosil pe care natura le depozitase în
sute de milioane de ani.

PREŢUL PROGRESULUI
Concluzia lucrării „Antropocenul: perspective conceptuale şi istorice” este că
„principalele forţe care determină
Antropocenul (…), dacă vor continua să se

exercite fără niciun control în cursul secolului XXI, ar putea ameninţa viabilitatea
civilizaţiei contemporane şi chiar însăşi
existenţa viitoare a speciei noastre”. Paradoxul acestei noi epoci, afirmă cei patru autori, constă în faptul că deşi la ora actuală
suntem capabili să creăm viaţă în mod artificial, activităţile pe care le desfăşurăm au
determinat un aşa declin al biodiversităţii
terestre încât, la nivel ştiinţific, fenomenul
este descris ca fiind a şasea mare extincţie
de la apariţiei vieţii pe Pământ.

Ideea centrală a acestui model de
gândire este aceea de a evita să depăşim un
anumit prag, dincolo de care revenirea n-ar
mai fi posibilă, şi de a ne reîntoarce la
condiţii relativ stabile, prin măsuri active
cum ar fi alcalinizarea artificială a apelor
oceanelor sau restrângerea emisiilor de
gaze cu efect de seră.
Dar, cum conceptul Antropocenului
atacă ideea de progres aşa cum este înţeles

De la formarea Terrei, acum 4.5 miliarde
de ani, s-au succedat numeroase ere geologice, fiecare unică prin schimbările care
le-a adus în geografia şi funcţionarea
planetei. Precambrianul (de la începuturile planetei până acum 544 milioane
ani) a fost urmat de eonul Fanerozoic,
care se divizează în trei ere: Paleozoic
(542 - 251 milioane de ani), Mezozoic
(251 - 65.5 milioane de ani) şi Cenozoic
(65.5 milioane - până în zilele noastre).
La rândul său, Cenozoicul - caracterizat
prin câteva mari schimbări la scară planetară, precum ridicarea Munţilor Himalaya,
apariţia Oceanului Atlantic (prin despărţirea Americilor de Africa şi Eurasia) şi
răspândirea masivă a mamiferelor şi a
plantelor angiosperme - este împărţit în
alte trei mari perioade: Paleogenul (acum
65,5-23,03 milioane de ani), Neogenul
(acum 23,03-2,588 milioane de ani, perioada în care au apărut strămoşii omului)
şi Cuaternarul (început în urmă cu 2,588
milioane de ani până azi).
Cuaternarul s-a caracterizat în primul
rând printr-o succesiune de perioade reci
şi calde, numite glaciaţiuni. Acum 10.000
- 12.000 de ani, când ultima mare glaciaţiune a luat sfârşit iar gheţarii continentali
s-au retras, s-a sfârşit prima epocă a Cuaternarului, numită Pleistocen, şi a început
cea de-a doua: Holocenul. Antropocenul
urmează acestei epoci, însă deocamdată
este doar un termen informal, nefiind încă
recunoscut oficial de International Commission on Stratigraphy sau de International Union of Geological Sciences.

astăzi - dogma supremă din spatele valorilor neo-liberale ale pieţei şi înaltei
tehnologii - autorii atrag atenţia asupra
atacurilor la care ar putea fi supus, la fel
cum se întâmplă cu fenomenul schimbărilor
climaterice şi cum s-a petrecut acum un
secol şi mai bine cu cel al evoluţiei.
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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

10 IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Vineri 4 mai 2018 ■ PAG. 10

Realism magic în

Casa ca o fortăreață a lui Gabriel Garcia Marquez (Premiul Nobel pentru literatură în 1982), în Cartagena, Columbia.
CARMEN FIRAN
info@accentmontreal.com

Balconul hostelului în
care locuiesc dă deasupra
uneia din străzile principale din Cartagena. La
colţ e casa lui Gabriel
Garcia Marquez. O
fortăreaţă colonială de
culoarea piersicii înconjurată de garduri
înalte din spatele cărora se văd vârfuri de
palmieri şi plante tropicale. Peste drum,
fortificaţiile cetăţenii, ziduri groase de piatră care au apărat-o sute de ani de numeroase invazii ale englezilor şi
francezilor, ori de jafurile piraţilor din
Caraibe. Iar dincolo de ziduri, oceanul.
Orice paradis ar trebui să fie la ocean.
Oricât de monumentali ori misterioşi ar fi
munţii, oricât de dulce ar curge râurile prin
văi sacre, pentru mine ideea de paradis e
legată neapărat de ocean. Îl aud foşnind în
fundal de la balconul cu coloane de lemn
sculptat şi ghivece de buganvilia de unde
privesc la vânzătorii ambulanţi de sucuri
şi fructe care de dimineaţa până când se
lasă întunericul storc portocale, prăjesc
platani în cazane mari de tablă, strigânduşi marfa şi ademenind trecătorii toropiţi de
vara eternă tropicală cu felii de mango, papaia, ori nuci de cocos.

Cartagena are date paradisiace. Port la
Marea Caraibelor, vegetaţie luxuriantă,
pieţe vesele înconjurate de statui şi clădiri
vopsite în culori vii, străduţe medievale pe
care tropăie caii trăsurilor cu turişti, spaţii
deschise înţesate de cafenele, catedrale
impunătoare, muzee şi parcuri, teatre coloniale, forturi şi mănăstiri. Şi peste toate,
curg flori tropicale din balcoane de lemn
uriaşe, marca acestei aşezări care poate fi
de oriunde şi totuşi nu seamănă cu nimic.
Dar căldura e ucigătoare. Oceanul nu
poate face prea mult. Briza lui nu poate răcori oraşul saturat de umiditate şi de temperaturi de peste 35 de grade. Peste câteva
zile mi se va desfăşura însă miraculos la
picioare pe coasta parcului natural Tayrona, unde realitatea palpabilă a junglei se
varsă printre ouă mari de piatră, acele
morene albe aduse de ultima glaciaţiune şi
proptite de plaje înguste tăiate de estuare
magice prin care păşesc cu grijă egrete.
Filmul călătoriei în Columbia se
derulează cu viteză, suprapune nerăbdător
imagini şi momente. Aici, acum, atunci,
cândva… ajung să fie repere fără importanţă. Timpul şi spaţiul curg sau îngheaţă
împreună, anulând dimensiunile convenţionale. In Columbia am avut sentimentul că mă aflu în interiorul unei
clepsidre care măsura ceva necunoscut dar

pe care instinctiv îl recunoşteam. În
fiecare zi mă goleam până la ultimul fir de
nisip şi mă refăceam apoi miraculos odată
cu întoarcerea clepsidrei. Şi poate că aş fi
putut repeta asta la nesfârşit, sfidând trecerea şi timpul. Poate că acolo, inspirând
molecule marqueziene, mi-aş fi putut
pierde memoria, sau vârsta, şi m-aş fi dat
pe mâna fanteziei eternităţii care bântuia
prin Macondo, şi poate că aş fi putut trăi
fericită peste un veac în lumea oceanică a
colonelului Buendia.

Cartagena mi-a apărut la început ca o
fotografie voalată. Mi-am consumat
conştiincioasă experienţa de turist, am colindat stradă cu stradă fotografiind porţi
vechi de lemn cu mânere ingenioase de
metal în formă de iguane, balcoanele legendare mai mari decât casele, panorama
oraşului aburit de umezeală de pe fortul
San Felipe de Barajas, soarele apunând
sângeriu pe zidurilor fortificaţiilor construite după atacurile lui Francis Drake
care avea să distrugă un sfert din oraş.
În 1533, când a fost fondată de către
Pedro de Heredia, Cartagena avea doar
200 de locuitori, dar aurul îngropat în
mormintele culturii sinu avea să ducă la o
creştere rapidă a oraşului devenit un centru economic şi politic faimos pentru
bogăţia sa. Membrii ai familiilor regale,

nobili şi comercianţi înstăriţi sunt atraşi de
această aşezare binecuvântată în Golful
Caraibelor, dar şi piraţii şi corsarii care îl
vor ataca şi prăda decenii la rând, până
când Spania se decide să investească o
sumă fabuloasă pentru acel timp, echivalentul a două miliarde de dolari azi. Construcţiile au durat peste 200 de ani şi s-au
concretizat în 11 kilometri de ziduri groase
de apărare şi forturi care stau şi azi în picioare. Cartagena ajunge unul dintre cele
mai importante porturi pentru metale
preţioase; aurul şi argintul din minele
Americii de Sud sunt încărcate pe corăbii
pentru a lua drumul Spaniei. Este şi port
de sclavi; unii din sclavii aduşi din Africa
sunt folosiţi în construcţii, alţii vânduţi să
lucreze în minele din Venezuela sau Peru.
Istoria oraşului alternează perioade de
înflorire, ca „epoca argintului” între 1750
şi 1808, când locuitorii lui erau cei mai bogaţi din colonie şi puterea politică fusese
relocată din Bogota, cu perioade de depresie şi declin dramatic.
După 275 de ani de ocupaţie spaniolă,
odată cu războiul de independenţă, Cartagena va fi aproape complet distrusă, delapidată de cei 500 de sclavi eliberaţi,
devenind o aşezare fantomatică lăsată în
ruine. Secolul 19 aduce foamete şi boli.
Romanul „Dragostea în timp de holeră” a
lui Marquez se petrece într-un oraş aflat pe
coasta Caraibelor şi aproape de râul Magdalena, identificat de autor ca fiind Cartagena, şi unde în 2007 regizorul Mike
Newell va turna filmul cu acelaşi nume.
După criza din 1929 oraşul a început
să-şi revină cu încetul, s-au stabilit aici comunităţi de emigranţi libanezi, sirieni,
palestinieni şi chinezi, iar odată cu escaladarea războiului civil din 1990, a fost
luat cu asalt de refugiaţi din alte regiuni
ale ţării lovite de instabilitate. Feţele
locuitorilor au trăsături amestecate, îi
uneşte doar vara nesfârşită şi limba spaniolă, refugiul pacifist şi multicultural întro ţară zdruncinată de violenţe.
În ciuda conflictelor declanşate de
cartelurile de droguri care au înfierat
imaginea Columbiei, Cartagena pare un
oraş liniştit şi paşnic, cu iz european, cu
atmosferă de vacanţă între zidurile cetăţii

Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

C O N TA B I L I TAT E S I F I S C A L I TAT E P R O F E S I O N A L A

• Declara&i de IMPOZIT: persoane ﬁzice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita&lor
• Declara&i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere ﬁscala op&ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 5 14.508 .8 880 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association
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Columbia (I)
vechi, dar trepidantă în partea modernă, cu
zone decadente ca Getsemani, dar şi elegante ca Boca Grande, concepută parcă pe
modelul Miami Beach. Te simţi mult mai
în siguranţă decât în Lima ori în
Guatemala City, poţi hoinări pe străzi până
noaptea târziu, întârzia în cafenele şi
cluburi de salsa. Abia după ora 10 căldura
se mai domoleşte, se umplu mesele în
Piaţa Santo Domingo, apar muzicanţii şi
vânzătorii de suveniruri în jurul uneia din
statuile lui Botero donată oraşului,
Gertrudis. Clădirile sunt discret luminate,
se aude muzică din spatele zidurilor vopsite în culorile fructelor tropicale ori în albastru intens.
Partea veche a oraşului amestecă stilul
colonial spaniol cu arhitectură italiană.
Farmecul e să intri în hoteluri butic amenajate în vechi conace sau mănăstiri, toate
cu grădini interioare, vegetaţie luxuriantă,
fântâni şi statui, ca hotelul Charleston remodelat pe fosta mănăstire Santa Teresa,
hotelurile Tcherassi ori Sofitel, amenajate
în clădiri istorice şi decorate cu mobilier
original vechi de sute de ani.
Am ocolit Palatul Inchiziţiei şi Muzeul
Aurului, în schimb m-am răcorit în clădirea
veche a Muzeului de artă modernă, pe coridoarele Universităţii, pe terasa unei
cafenele ridicate pe zidurile medievale deasupra oceanului. Cu cât petreci mai mult
timp în Cartagena, cu atât ai vrea să mai

Cafe Havana, loc istoric al Cartagenei.

stai, iar în weekenduri bântuie un fel de
magic lăsându-ţi impresia că încă nu ai
descoperit adevăratul suflet al oraşului, că
ceva rămâne voalat în spatele uşilor grele
de lemn.
Ultima seară o petrec în Getsemani, la
Cafe Havana, loc istoric, unde formaţii de
salsa concertează de zeci de ani într-o sală
imensă tapetată cu fotografii vechi ale
muzicienilor faimoşi din America Centrală
şi de Sud. La intrare doi cubanezi înalţi, în
costume şi cu pălării albe intimidează prin

postură şi voce. Doar localnicii înstăriţi pot
plăti intrarea şi băuturile scumpe. Oscilez
între cocktailul Dictatorului, Macondo,
Cuba Libre sau băutura naţională, Aguardiente, care s-ar traduce „apă de foc”, un fel
de ţuică aromată din fructe. Turiştii iau
locul cu asalt, agitându-şi aparatele de fotografiat. Concertul începe abia cu puţin
înainte de miezul nopţii, când lumea sare de
la mese şi dintr-odată cafeneaua devine un
loc foşnitor de trupuri care dansează unduindu-se printre scaune şi chelneriţe deloc
amabile. Un bărbat împarte prezervative pe

BROSSARD

BALKANI
ww w . ba l k an i b r o s s a rd . co m

NOU!
Telemea
proaspata sau
sarata
Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

2

Malai
Boromir
Special Brossard

S T- H U B E R T

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

4 5 0 . 67 6 . 6 6 5 4

Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

Branza
de vaci

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

99
$

Stavrizi si
hamsii
congelate

NOU!
Branza de
burduf

Carnati
proaspeti

Parizer
afumat
Snitele
si chiftele

Ceafa
afumata

Halva
in vrac

Pastrama
de porc

Zacusca
Raureni

la mese.
Alcool mult, căldură mare, ritmuri de
salsa, atmosferă incendiară. Să nu uităm şi
producţia principală a Columbiei, cocaina,
plutind în nări…La ieşire mai multe maşini
de poliţie asigură securitatea turiştilor şi liniştea boemă decrepită a cartierului în care
nu îţi prea vine să te pierzi pe străzi. Getsemani este însă zona preferată de tineri,
„backpackers” care caută moteluri ieftine,
cluburi de dans şi discoteci care stau deschise până târziu. Câteva suedeze blonde,
înalte şi decoltate dansează pe trotuar în faţa
unui bar sub privirile imperturbabile ale
unui poliţist care îşi bea cafeaua sprijinit de
motocicletă. Doi câini dormitează toropiţi
de căldură printre pungile de gunoi lăsate
pe stradă. E sfârşit de noiembrie şi la New
York se anunţă primul val de zăpadă. Zăpadă, un cuvânt fantastic, de neimaginat
pentru locuitorii acestui spaţiu de o frumuseţe complicată. Moşi Crăciuni
caraghioşi atârnă înmuiaţi de căldură
printre frunzele magnoliilor. Dar pentru
mine aventura columbiană abia avea să
înceapă.
- Va urma -

Carmen Firan este o scriitoare americană
de origine română, stabilită la New York. A
publicat peste 30 de volume de proză,
poeme şi eseuri în România şi Statele Unite
ale Americii. Cărţile sale pot fi comandate
la carmenfiran.com/OrderBooks.htm.

Gustul Traditiei

•La noi gasiti cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,
Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele
proaspete
•Produse fara gluten
•Produse afumate
natural cu lemn de artar
M ON T RE AL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 16 2 6

Deschis in fiecare zi

12

De 14 ani cu rezultate remarcabile
in slujba clientilor!

INVEST. INC.
Agenție imobiliară

Franșiză independentă și autonomă a RE/MAX Québec inc.
4701-W boul. St-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC, H9H 2A7

gabrielsimon@remax.net

Qualité du Service à la Clientèle

CLUB
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CLUB
100%

CLUB
100%
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Gabriel Simon
Curtier imobiliar

CLUB
PRESTIGE

Cel: 514.773.6820
Restaurant

Organizam nunti
botezuri • comuniuni
petreceri

200 DE LOCURI

• Specialitati romanesti

• Parcare gratuita

Info & rezervari:

MENIU VARIAT

10 feluri calde • Fructe de mare
• Peste • Saslic (pui, porc)
• Carnati • Salata • Desert

514.277.4787 • 514.679.4583

Charcuterie

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

Fairmount

SPECIALITATI
ROMANESTI

Mezeluri
pregatite in
propriul
laborator
► Produse
de cofetarie
►

accentmontreal.com

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

Charcuterie
Fairmount

LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

Într-un Quebec plin de accente

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

face diferenţa
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ASTROMETRIE

Cea mai detaliată hartă a galaxiei noastre,
realizată de satelitul Gaia

Cu ajutorul satelitului Gaia a fost obținută harta tridimensională a 1.7 miliarde de stele
situate într-o sferă cu raza de circa 13.000 ani lumină față de noi. Această hartă ne va ajuta să
înțelegem mai bine procesul de formare al stelelor, dinamica acestora dar și distribuția materiei întunecate din galaxia noastră.
►

Misiunea Gaia, lansată în 2013, are ca scop studierea Căii Lactee, cartografiind întreaga galaxie şi obținând răspunsuri la cele mai
importante întrebări despre evoluţia şi structura sa. Programată pentru 5 ani, ea poate fi extinsă cu unu până la 4 ani.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Satelitul Gaia al ESA
(European
Space
Agency) a fost lansat în
2013 cu scopul de a
efectua măsurători ale
stelelor din galaxia
noastră, dar și a altor
obiecte cosmice precum quasarii îndepărtați. Aflat la o distanță
de circa un milion și jumătate de kilometri
față de Pământ, satelitul Gaia are posibilitatea să facă măsurători în toate direcțiile.
Cu o rotație completă la fiecare șase ore,
satelitul realizează, la fiecare două luni, o
hartă completă a stelelor, inclusiv a celor cu
o luminozitate de milioane de ori mai mică
decât a stelelor pe care le vedem cu ochiul
liber de pe Terra.
În cadrul recentului International Air
and Space Show de la Berlin au fost prezentate noile rezultate obținute cu Gaia: o hartă
tridimensională a circa 1.7 miliarde de stele
situate la distanțe față de noi de până la
13.000 ani lumină. Pozitia acestor stele,
precum și mișcarea unora dintre ele, au fost
stabilite cu cea mai mare precizie posibilă
până în prezent.
Până acum circa doi ani, se cunoștea
mișcarea (direcția de deplasare și viteza) a
doar două milioane de stele; la ora actuală,
accentmontreal.com

cu informațiile obținute de la Gaia, numărul
acestora a ajuns la 1 miliard 700 de milioane. Stelele nu au poziții fixe și tocmai
posibilitatea de a studia mișcarea lor ne
ajută să înțelegem dinamica galaxiei noastre și a Universului. S-a putut observa cum
stelele au mișcări ce nu corespund pe deplin
cu ceea ce astronomii se așteptau, lucru ce
ridică posibilitatea ca galaxia noastră să fi
fost afectată de o ciocnire cu o altă galaxie.
Studiul mișcării stelelor permite oamenilor de știință să „măsoare” cantitatea de
materie întunecată din Calea Lactee și distribuția acesteia. Prin forța gravitațională pe
care o exercită, materia întunecată perturbă
mișcarea stelelor față de ceea ce ar rezulta
dacă am ține cont doar de forța gravitațională exercitată de materia vizibilă. Harta
tridimensională a stelelor măsurate va permite deci obținerea și a unei hărți a materiei
întunecate. Ea ar putea fi extrem de utilă și
importantă pentru astronomi dar și pentru
cercetătorii care caută această materie întunecată la acceleratoarele de particule și în
laboratoarele subterane.
Pe lângă catalogul stelelor, Gaia a reușit
să observe și să studieze un număr de circa
14.000 de asteroizi. Cunoaștem deci poziția
acestora și astfel îi putem ține sub observație. Au fost observate și galaxii mai mici
care orbitează în jurul galaxiei noastre, precum norul lui Magellan, acest studiu

ducând la ipoteza că galaxia noastră ar fi
luat naștere prin unirea mai multor galaxii
mai mici.

Gaia a observat și catalogat și un număr
de circa 500.000 de quasari îndepărtați,
situați la miliarde de ani lumină față de noi.
Quasarii, se crede, sunt alimentați de găuri
negre masive situate în centru care „consumă” materia generând radiație electromagnetică extrem de intensă. Fiind la
miliarde de ani lumină distanță, aceștia au
luat naștere când Universul era mult mai
tânăr. Studiul quasarilor este important atât
pentru cunoașterea evoluției Universului
cât și pentru a avea un sistem de referință
pentru misiunile spațiale.
În următorii ani, Gaia va continua să observe stelele Căii Lactee și Universul. Harta
stelelor observate se va mări, ajungând să
conțină stele situate până la o distanță de
circa cinci ori mai mare decât cea actuală.
De asemenea, alți asteroizi și quasari vor fi
observați, ceea ce ne va ajuta să dobândim
o înțelegere mai profundă a locului nostru
în Univers.

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.

Într-un Quebec plin de accente

Stele și quasari

Stelele sunt corpuri cerești uriașe și luminoase, formate din gaze fierbinți ce
ard permanent. Ele conțin o cantitate
mare de hidrogen, care este și principala
lor sursă de energie. Stelele constituie
elementele fundamentale ale unei
galaxii.
Cu ochiul liber se pot observa aproape
5.000 de stele, însă în Calea Lactee,
galaxia noastră, există între 100 și 400
miliarde de stele cu planetele lor.
Stelele pot avea o varietate largă de culori şi luminozități şi pot fi clasificate pe
baza acestor caracteristici. Cele mai mici
stele, piticele roşii, conţin 10% din masa
Soarelui şi strălucesc palid la temperaturi cuprinse între 3000 şi 4000 K.
Piticele roşii, aceste stele „reci”, sunt
cele mai numeroase stele din Univers și
au o durată de viaţă de zeci de miliarde
de ani. Stelele cele mai masive, cunoscute sub denumirea de hipergigante, au
durata de viață mai scurtă, de numai
câteva milioane de ani. Ele pot fi de
peste 100 de ori mai mari ca Soarele,
având la suprafaţă o temperatură mai
mare de 30.000 K. Acestea sunt stelele
albastre, stelele „fierbinți”. Între aceste
două categorii se află stelele „calde”,
cele galbene, a căror temperatură ajunge
la 5.500 K.
Soarele este o stea - singura suficient de
aproape de Pământ pentru a arata ca un
disc, nu ca un punct luminos. Astrul nostru este clasificat ca o pitică galbenă. Totuşi, el este de 1.300.000 de ori mai
mare decât Pământul.
Quasarii sunt nuclee galactice active,
foarte luminoase, aflate la mare distanţă
de Pământ, care emit radiaţii electromagnetice puternice şi au o mare deplasare spre roşu, atât în unde radio, cât
şi în lumina vizibilă - un efect al expansiunii Universului. Dacă o sursă se îndepărtează de observator (Pământ),
lungimea de undă pe care o înregistrează
va creşte, iar dacă se apropie, aceasta se
va micşora. Datorită efectului Doppler,
pentru lumina provenită de la obiecte
extragalactice (stele, galaxii, nebuloase)
s-a putut vedea o deplasare a lungimii de
undă spre valori tot mai mari - o „înroşire” sau o „deplasare spre roşu”,
deoarece această culoare are cea mai
mare lungime de undă în spectrul vizibil.
Toate galaxiile mari au în centrul lor
găuri negre supermasive, dar numai o
mică fracţiune din acestea emit radiaţii
puternice pentru a fi văzute ca şi quasari.
Se presupune că la coliziunea dintre
două galaxii mari s-ar putea forma
quasari.

face diferenţa
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Nouă dezastre globale ce
De-a lungul ultimilor decenii, oamenii au prezis o mulţime de catastrofe zguduitoare la nivel planetar. Dar
suntem încă aici, pentru moment. Vă prezentăm nouă dezastre masive, cu întindere globală, pentru care au
existat o mulțime de avertismente, dar care nu au avut loc niciodată. Unele au fost posibilităţi reale, în timp
ce altele n-au fost altceva decât isterie în masă sau iluzie colectivă.
►

Large Hadron Collider este cel mai mare și mai puternic accelerator de particule.

RĂZBOI NUCLEAR ÎNTRE SUA ȘI URSS
Sigur, ar putea încă exista un război nuclear cu Coreea de Nord sau explozia unei
bombe radioactive într-unul dintre marile
orașe americane. Dar ameninţarea unui
război termonuclear global, de genul War
Games, pare să se fi redus odată cu căderea
Uniunii Sovietice. Este greu de imaginat
acum cât de aproape a fost un schimb masiv
de rachete nucleare cu câteva decenii în
urmă - când te uiţi la anunțurile publice de
tipul duck and cover din anii 1950 şi '60, ele
arată ridicole acum. Ca şi cum o bancă de
şcoală te-ar putea proteja cu adevărat de o
explozie nucleară! Oamenii trăiau însă în
teroare. Citiți Watchmen şi veţi vedea cât
de absurd de aproape părea abisul. Şi chiar
au existat câteva situații dramatice de-a lungul vremii, de potențială declanșare accidentală a unui război nuclear.
BUGUL Y2K
Se spunea că trecerea de la anul 1999 la
2000 ar putea aduce iadul pe pământ.
Avioanele s-ar fi putut prăbuși, rețelele
electrice ar fi putut cădea, iar sistemul bancar mondial ar fi putut intra în colaps. Toate
acestea din cauză că multe programe şi microcipuri stocau doar ultimele două cifre ale

anului calendaristic, astfel ca sistemele ar fi
gândit că anul 2000 era în fapt 1900. Guvernele din întreaga lume şi-au înlocuit sistemele, şi-au creat copii şi au făcut apel la
sectorul privat pentru educa şi a ajuta populația. Toate aceste pregătiri au făcut însă
prea puţin pentru a potoli isteria din massmedia. Unii oameni chiar erau pregătiţi săşi trăiască fanteziile apocaliptice. Evident,
așa cum știm deja, anul 2000 a venit şi a
plecat cu zero incidente. Unii susţin că
pregătirea pe scară largă a ajutat la prevenirea dezastrului, alţii că a fost o reacţie
exagerată și isterică. În orice caz, spaima
vizavi de bugul Y2K a dus la îmbunătăţirea
infrastructurii informatice, la modernizarea
sistemelor și a planurilor de backup.

IMINENTA ERĂ GLACIARĂ
Un articol din 28 aprilie 1975 prezentat
în revista Newsweek și intitulat „Lumea se
răceşte”, avertiza că planeta ar putea
îngheţa înainte de a ne da seama. Un an mai
devreme fusese rândul lui Time Magazine
să publice un articol intitulat „O nouă eră
glaciară?”. Media de la mijlocul anilor ’70
părea fixată pe ideea de moarte iminentă și
glaciară. De unde această idee?
Între 1945 şi 1970 temperaturile glo-

service la domiciliul dvs. sau la atelier

bale au scăzut. Oamenii de ştiinţă au
descoperit că aerosolii de sulfaţi cauzează
răcirea temperaturilor prin blocarea şi reflectarea luminii solare, precum şi servind
ca „seminţe” pentru nori. În acelaşi timp, au
apărut lucrări ştiinţifice care explicau felul
cum mișcarea pe orbită a Pământului
afectează clima mondială şi apariţia erelor
glaciare. Media părea că transmite ceea ce
afirmau geologii - că o eră glaciară ar putea
avea loc în curând - neînţelegând însă că în
limbajul unui geolog mii de ani înseamnă
„în curând”.
În ciuda atenției mediatice, revistele ştiinţifice erau fie nesigure în legătură cu
modul în care oamenii afectează clima, fie
preziceau deja posibilitatea încălzirii globale din cauza emisiilor de dioxid de carbon. Cercetările actuale arată că nivelul
ridicat de dioxid de carbon din atmosferă
împiedică orice creştere a banchizelor de
gheaţă.
Teama erei glaciare a revenit acum
câțiva ani, cel mai probabil din cauza isteriei 2012, dar de data aceasta în legătură
cu ciclurile solare ale Soarelui. Blogul Bad
Astronomy explică de ce nu este încă nevoie
de investiţii în haine de iarnă. De altfel, în
2006, Newsweek a emis o corecţie la arti-

colul din 1975, deoarece devenise clar faptul că omenirea nu fusese rasă de pe fața
pământului de o nouă eră glaciară.

COMETA HALLEY
Cometele au fost întotdeauna considerate un vestitor al morţii şi distrugerii. În
faimoasele sale scrieri, Shakespeare vorbea
astfel despre comete: „Cerurile însele
anunţă moartea prinţilor.” În 1910, când
Cometa Halley s-a apropiat de Pământ,
mulți au început să-şi piardă cumpătul,
alimentaţi fiind de jurnaliști în căutare de
senzaţional. Unii oameni de ştiinţă preziceau faptul că coada cometei va trece
peste Pământ, putând otrăvi întreaga planetă cu gaz cianogen. O afirmație cel puțin
ciudată, deoarece mai trăiau încă oameni
care văzuseră cometa în timpul precedentei
sale vizite, cu 75 de ani mai devreme. Cu
toate acestea, ţăranii francezi au blamat
cometa pentru vremea rea, minerii din New
Jersey s-au retras într-o biserică şi au refuzat să lucreze, iar şerifii din Oklahoma au
fost nevoiți să împiedice sacrificarea unei
virgine de către Select Followers.
ACCELERATORUL DE PARTICULE LARGE
HADRON COLLIDER
Cei care credeau în apocalipsă erau siguri că pornirea, în 2008, a acceleratorului
Large Hadron Collider ar fi deschis o gaură
neagră ce ar fi consumat întreaga lume. În
presă au existat câteva titluri fantasmagorice, ca cel din data de 1 septembrie
2008 din ziarul The Sun din Marea Britanie,
care anunța „Sfârşitul lumii în nouă zile”.
Brusc, oamenii au devenit foarte interesaţi
de domeniul cercetării particulelor subatomice. Un chimist german a intentat un
proces împotriva CERN în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, susţinând că
un scenariu de tip gaură neagră ar încălca
dreptul la viaţă al cetăţenilor europeni şi ar
reprezenta o ameninţare la adresa statului
de drept. În 2012, în căutarea bosonului
Higgs, două fascicule de protoni de mare
energie au ajuns la un nivel energetic
record. Nu s-a produs nicio gaură neagră,
niciun nou Big Bang nu a distrus Pământul
și nu a fost creată vreo materie stranie care
să distrugă lumea - toate predicţiile posibile
ale dezastrului pe care LHC l-ar fi putut
aduce nu s-au adeverit.
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nu au avut loc
este prezentă. Dar, potrivit Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (OMS) pericolul
malariei s-a diminuat în ultimii ani, cel mai
probabil din cauza programelor sale agresive de prevenire, tratamentelor mai bune
și finanţării crescute. Ştiinţa ne arată și faptul că efectul încălzirii asupra ţânţarilor şi
a transmiterii bolilor este mult mai complicat decât se credea anterior. Cel puţin
pentru moment, medicina modernă şi
politicile ferme de sănătate publică au fost
capabile să împiedice o pandemie majoră.

FOAMETE LA NIVEL MONDIAL ÎN ANII
1970 ȘI ’80
Va amintiţi de Soylent Green? Acest
film şi romanul omonim al lui Harry Harrison s-au născut dintr-o panică malthusiană
generalizată. De pe la sfârșitul anilor 60,
temerile legate de sustenabilitatea populaţiei mondiale în creștere au început să se
întețească, centrate în special pe posibilitatea declanșării unei foamete în masă datorată incapacităţii de a produce suficientă
hrană pentru toată lumea. Fondatoarea Zilei
Pământului scria în 1970, în revista The
Living Wilderness, mărturisindu-și temerile
că „este deja prea târziu pentru a evita
foametea în masă.” Cărţi bestseller, cum ar
fi „The Population Bomb” a lui Paul R.
Ehrlich şi Anne Ehrlich şi „Famine 1975!
America's Decision: Who Will Survive?” de
William şi Paul Paddock avertizau în legătură cu o foamete iminentă mondială în viitorul apropiat.
Din fericire, în aceeaşi perioadă avea
loc „Revoluţia Verde”. Culturile hibride cu
randament ridicat, infrastructurile de irigaţii

şi practicile agriculturii şi tehnologiei moderne s-au răspândit în lumea în curs de
dezvoltare. Țări ca India, unde se preconiza
foamete, au început să aibă chiar un surplus
începând cu anii ‘70. La începutul anilor
2000, preţurile la alimente în întreaga lume
au scăzut la un nivel record. Avansul tehnologic și ameliorarea infrastructurii în ţările
în curs de dezvoltare au contribuit la
evitarea celor mai grave dezastre potenţiale.
O foamete îngrozitoare a existat totuși, în
Etiopia, dar ea se datorează celor două
decenii de război care au devastat țara.
NIBIRU
Nu există nicio planetă rătăcitoare care
accelerează pe o orbită ce o pune în coliziune directă cu Pământul. Mitul Nibiru
provine de la Zecharia Sitchin, care a scris
mai multe cărţi despre cum cultura sumeriană s-ar datora extratereştrilor veniți de pe
o planetă numită Nibiru. Autoproclamata
medium şi channeler al extratereştrilor
Nancy Lieder susţine că extratereştrii i-au
comunicat faptul că Nibiru se apropie din
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DIVERSE PANDEMII
Gripa porcină, vaca nebună, SARS,
gripa aviară - alegeţi boala care trebuia să
devină noua ciumă la nivel global. Din fericire, cel puţin până acum, iniţiativele de
sănătate publică şi centrele de control ale
epidemiilor au fost în măsură să urmărească
și să țină sub control focarele potenţial periculoase. Salturile în genetică au ajutat, de
asemenea, precum şi migraţia spre oraşe a
unei importante părți din populație, lucru ce
înseamnă că există oarecum mai puține
şanse de transmitere a unor microorganisme
ucigătoare de la animale la oameni. Odată
cu creşterea temperaturii globale a apărut și
teama că malaria s-ar putea răspândi în
zone noi, agravându-se în cele unde deja
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nou pentru a provoca un cataclism. Data inițială pentru sfârșitul lumii datorită lui
Nibiru era 2003. Evident, sfârșitul lumii
n-a venit. Convenabil dar la fel de ridicol,
data dezastrului a fost mutată în 2012, ca să
se asorteze cu panica creată în jurul acestui
an.

ALINIEREA PLANETARĂ
În 1774, oamenii au intrat în panică datorită conjuncției de Lună, Mercur, Venus,
Marte şi Jupiter. Reverendul cu nume fantastic Eelco Alta a amplificat teroarea, prin
publicarea unei cărţi în care susţinea că
această conjuncţie ar putea împinge
Pământul de pe orbită. Ca răspuns, astronomul amator Eise Eisinga a construit
un planetariu în locuința sa pentru a urmări
mişcarea planetelor în timp real, în speranţa de a educa oamenii privind astronomia. Eisinga n-a reușit să reducă la tăcere
profeţii apocaliptici pentru mult timp - o
apocalipsă similară legată de conjuncţie a
fost prezisă în 1919 de către meteorologul
Albert Porta, în 1977 ea a apărut în cartea
„Death of Planet Earth”, în 1978 în cartea
„We Are the Earthquake Generation”, mai
târziu în „5/5/2000 Ice: the Ultimate Disaster” și apoi de-a lungul și de-a latul netului pentru 2012. Cu toate acestea,
sistemul solar n-a fost distrus.
Varianta originală a acestui articol intitulată
„9 Global Disasters That Never Came to
Pass” de Amanda Yesilbas și Charlie Jane
Anders a fost publicată pe io9.gizmodo.com.
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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Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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info@accentmontreal.com
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Zona zoster nu este doar o boală a vârstnicilor

Dureroasă, cauzată de un virus herpetic și, potrivit experților, o boală ce afectează aproape
un canadian din trei pe parcursul vieții. Este vorba de zona zoster sau herpes zoster.
►

ACELAȘI VIRUS CA LA VARICELĂ
Zona zoster este o infecție virală,
cauzată de virusul varicela-zona zoster - un
tip de virus herpetic, același care ne îmbolnăvește de varicelă (vărsat de vânt). Zona
zoster este de fapt o reactivare a acestui
virus. După ce varicela trece, virusul
rămâne inactiv în rădăcinile nervoase. În
unele cazuri, la numite persoane, el se
trezește și se manifestă sub formă de zona
zoster.

CUM ARATĂ ȘI CUM SE MANIFESTĂ
Zona zoster se manifestă printr-o
erupție dureroasă (bășici roșii și umflate),
sub forma unei benzi ce se întinde pe o singură parte a corpului. Apare de obicei pe
piept sau pe spate și câteodată pe față, în
jurul unui ochi. Este posibil să apară mai
multe benzi de erupție pe corp.
În prima fază, simptomele pot fi
asemănătoare cu cele de gripă, mai puțin
febră. Ele sunt adesea însoțite de durere sau
senzația de arsură în zona unde apare
erupția. Semnul clar de zona zoster este însă
erupția în sine, sub formă de bandă, care
provoacă multă durere. Explicația: virusul
merge de-a lungul unui nerv în zona cutanată pe care acesta o deservește sub formă
de bandă.
Cea mai frecventă complicație este durerea prelungită - nevralgia postherpetică acompaniată de sensibilitate extremă la
atingere, care în unele cazuri poate dura
chiar ani de zile. Impactul asupra calității
vieții poate fi deci substanțial.
MODALITĂI DE TRANSMITERE
Expunerea la zona zoster nu cauzează
boala, însă dacă o persoană nu a avut
varicelă și e expusă la zona zoster ea poate
face varicelă. Virusul se transmite prin contact cu lichidul din veziculele erupției.
Acestea sunt active până când formează
coajă, în general între 7 și 10 zile de când își
fac apariția. Majoritatea persoanelor care au
avut zona zoster nu vor mai face boala, dar
există și persoane la care aceasta reapare.

Dacă o persoană a avut în trecut varicelă, virusul rămâne la nivelul rădăcinilor nervoase,
în stare latentă. Virusul se poate reactiva la cei cu o imunitate scăzută și poate duce la
apariția afecțiunii zona zoster.

Important de reținut: virusul poate fi foarte
nociv pentru făt, așa că mare atenție în jurul
femeilor gravide sau a celor care încearcă
să rămână însărcinate dacă aveți zona
zoster.

30% DINTRE ADULI SE CONFRUNTĂ CU
ACEASTĂ BOALĂ
Potrivit unui studiu publicat în 2011
(Epidemiology of varicella zoster virus infection in Canada and the United Kingdom)
aproape unul din trei canadieni dezvoltă
această infecție pe parcursul vieții. Acest
procentaj este susținut și de datele de la
Centers for Disease and Control Prevention
(CDC) din SUA, prin care se estimează că
30% dintre adulți se confruntă cu zona
zoster în timpul vieții.
ORICINE SE POATE ÎMBOLNĂVI
Odată ce o persoană a avut varicelă,
chiar și o formă ușoară, poate face zona
zoster. Oricine se poate îmbolnăvi, adulți
sau copii, bărbați sau femei. Dar, în vreme
ce boala afectează în aceeași măsură femeile și bărbații, incidența în cazul adulților
este mult mai mare decât în cazul copiilor.
Există studii care sugerează că o majoritate
covârșitoare din populația planetei, 90%, ar
fi purtătoare a virusului varicela zoster. De
ce acesta se reactivează la unele persoane

iar la altele nu, rămâne un mister. Este clar
că vârsta este un important factor de risc cu cât o persoană este mai bătrână, cu atât e
mai susceptibilă de a avea această boală,
astfel că jumătate din cei peste 85 de ani fac
zona zoster. La adulții mai tineri virusul se
poate reactiva datorită unor factori ce scad
imunitatea: stres intens, boli cronice, anumite medicamente sau chiar o alimentație
deficitară.

NUMĂRUL CAZURILOR ESTE ÎN CREȘTERE
Atât cercetătorii canadieni cât și cei
americani au observat o creștere constantă a
numărului de cazuri de zona zoster la adulți,
inclusiv în rândul celor tineri, de 20-30-40
de ani. A fost avansată ipoteza că
fenomenul ar putea fi cauzat de introducerea vaccinului împotriva varicelei, în sensul că acesta s-a dovedit foarte eficace și,
reducând numărul de îmbolnăviri, a diminuat și expunerea la acest virus a celor care
au avut varicelă înainte de introducerea
vaccinului - exact cei de 20, 30 sau 40 de
ani. Se presupune că răspunsul lor imunitar
la virusul varicelei scade în timp, rezultând
într-un număr sporit de cazuri de zona
zoster peste ani.
Dar, deși există studii care afirmă că expunerea regulată la virusul varicelei ajută la
menținerea imunității, CDC afirmă că

această explicație este puțin probabilă,
studii mai recente arătând că îmbolnăvirile
de zona zoster erau în creștere înainte ca
vaccinul împotriva varicelei să fie utilizat
pe scară largă în Canada și SUA (sfârșitul
anilor 90-începutul anilor 2001) și că după
acest moment cazurile nu au crescut în mod
dramatic. Un amplu studiu desfășurat în Alberta (Secular trends in the epidemiology of
shingles in Alberta, 2007) a ajuns la aceeași
concluzie.

TRATAMENT
Tratamentul pentru zona zoster depinde
de stadiul bolii. El este cel mai eficace dacă
este aplicat în primele 24, maxim 48 de ore,
scurtând cu mai mult de jumătate durata și
severitatea bolii. Este însă foarte important
de știut că, la fel ca în cazul varicelei, nu
există un tratament care să o vindece,
medicamentele antivirale și cele pentru
dureri care se prescriu în mod obișnuit
având rolul de a trata simptomele și de a
preveni complicațiile. Mierea, uleiurile,
pasta de dinți și alte asemenea leacuri
băbești sunt nu numai inutile, ci și contraindicate, căci sporesc riscul de infecție
bacteriană.
Există în acest moment pe piața canadiană două vaccinuri pentru zona zoster,
Zostavax și Shingrix. Ambele sunt nu pentru a preveni zona zoster, ci pentru a preveni nevralgia postherpetică. Ele sunt
destinate populației adulte de peste 50 de
ani
Datorită faptului că zona zoster este
considerată o boală a celor în vârstă, adulții
mai tineri nu știu să îi recunoască simptomele, motiv pentru care nu beneficiază de
tratament din vreme. De cele mai multe ori
aceștia cred că au o gripă sau că au făcut o
întindere musculară atunci când încep să
apară durerile. De aceea este foarte important să se cunoască faptul că și adulții tineri
pot face zona zoster și de aceea se și discută
posibilitatea ca cele două vaccinuri existente în prezent să fie disponibile și pentru
aceștia.
ACCENT MONTREAL

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

OFERTE DE MUNCĂ

Căutăm șoferi clasa 1 incorporați,
Canada și SUA, cu sau fără experiență.
Oferim 0,48$/milă. Tel: 438-403-6081.
Companie de transport angajează șoferi de
camion cu experiență de minim 2 ani sau
cu CFTR pentru USA și Canada. Salariu
între 55 și 60 cenți pe milă în funcție de experiență. Tel: 438-391-5810.

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.
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.
Angajăm URGENT șoferi profesioniști cl
1, incorporați, pentru serviciu local, de zi,
timp plin, minim 50 ore/săpt. Sunați la:
514-821-8595.

Post de portar la un bloc de condominiumuri în cartierul Côte-St-Luc. Cerințe:
Experiență și bilingvism. Trimiteți CV-ul
la: sdcvicompte@gmail.com.
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pentru Canada/SUA. Minim doi ani de experiență sau CFTR. Oferim 0.55$/milă
(milajul camionului). Pentru detalii sunați
la 514-821-8595.

OFERTE SERVICII
Garaj de camion la Laval, 4430 boul. Dagenais O, H7R 1L5, poarta 5, oferă:
reparații camion, diagnostic, schimb de
ulei, schimb de ambreiaje, pregătirea
camionului pentru inspecția PEP și anuală.
Mecanici cu peste 20 ani de experiență,
servicii rapide, de calitate și fără programare. Preț promoțional pentru primii 100
de clienți. Vorbim franceză, engleză și
română. Tel: 450-627-6676 | 438-3915810.

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, electricitate, 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.

Superb apartament 2½ de închiriat,

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.

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

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. Sunați la 514-6633179.

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

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
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 adresa
mihai.calinescu18@gmail.com. Promit
să răspund toturor mesajelor primite.

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
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So ții Ka r o l yi, d ați
î n j u d e c ată d e o
fos tă gi mna s tă

GIMNASTICĂ

TENIS | FED CUP

Simona Halep susține o
schimbare importantă în tenis

Simona Halep

Bela și Marta Karolyi.

Sabrina Vega, o campioană americană de gimnastică, a
deschis o acţiune în justiţie împotriva soţilor Bela şi Marta
Karolyi, legendarii antrenori români de origine maghiară
stabiliţi din anul 1981 în Statele Unite, pe care îi acuză că
nu au protejat-o împotriva fostului medic Larry Nassar,
condamnat pentru agresiuni sexuale, informează AFP,
potrivit Agerpres.
Sabrina Vega l-a acţionat în instanţă şi pe Nassar, precum şi USA Gymnastics - Federaţia americană de gimnastică - şi Comitetul olimpic american (USOC), afirmând
că fostul medic al echipei SUA a abuzat-o de sute ori de
când avea 12 ani.
În vârstă acum de 22 ani, gimnasta a precizat că multe
dintre fapte s-au produs la ranch-ul texan al soţilor Karolyi,
care servea drept centru de antrenament pentru lotul
Statelor Unite.
„USA Gymnastics, USOC şi familia Karolyi nu m-au
protejat nici pe mine şi nici pe celelalte sportive care s-au
aflat în grija lor m și cred că ar trebui să fie consideraţi responsabili”, a declarat Sabrina Vega într-un comunicat. Ea
a cerut a cerut despăgubiri de peste un milion de dolari.
Soţii Karolyi au declarat recent pentru postul de televiziune NBC că nu erau la curent cu acţiunile fostului
medic Larry Nassar. Acesta a activat în perioada 19942016 în cadrul Federaţiei americane de gimnastică, al
Comitetului Olimpic (USOC) şi al Universităţii de stat din
Michigan. Nassar îşi va sfârşi zilele în închisoare, primind o pedeapsă de 175 de ani pentru agresarea a peste
100 de tinere gimnaste, anonime sau campioane olimpice,
în cel mai mare scandal din istoria sportului american.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!

Simona Halep susţine că formatul
competiției Fed Cup trebuie schimbat,
fiind de părere că numărul de echipe
din Grupa Mondială ar trebui dublat.
În prezent, Grupa Mondială I din
Fed Cup are opt echipe, Simona
Halep cerând un format cu 16 echipe.
Din 2019, în Grupa Mondială s-ar
putea regăsit echipele Germania,
Cehia, Franţa, SUA, România, Aus-

contribuit substanțial la calificarea
României în Grupa Mondială I, după
o pauză de trei ani. Ea le-a învins pe
Viktorija Golubic (6-3, 1-6, 6-1) şi
Patty Schnyder (6-2, 6-1), iar Irina
Begu a câştigat şi ea meciul cu Timea
Bacsinszky (46 WTA). Mihaela
Buzărnescu şi Sorana Cîrstea au fost
învinse de cuplul Jil Teichmann/Viktorija Golubic, scor 0-6, 6-0, 10-6.

Paiele de p lastic, inte rzise la W imb le don

TENIS

bilă va fi mai mare.
„Durabilitatea este un important şi
necesar domeniu pe care să ne concentrăm, mai ales la competiţiile majore. Am pus în practică o viziune de
durabilitate, care să susţină administrarea clubului şi turneului într-o
manieră care să minimalizeze impactul asupra mediului”, a declarat
Richard Lewis, directorul executiv al
All England Club.

Organizatorii turneului de la
Wimbledon au anunţat că paiele de
plastic vor fi interzise la All England
Club, pe durata competiţiei, informează BBC, citat de Hotnews.ro.
Anul trecut, aproximativ 400.000
de paie au fost folosite în timpul
turneului, pe care organizatorii îl
doresc în acest an „mai verde”.
De asemenea, flota de maşini utilizată pentru buna desfăşurare a competiţiei va fi formată şi din
autovehicule electrice, la magazinele
din incinta complexului vor fi folosite
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tralia, Belgia şi Belarus.
„Cred că ar fi mult mai bine şi
chiar îmi doresc să se întâmple acest
lucru. Multe echipe merită să fie în
Grupa Mondială, de aceea e mai bine
cu 16”, a spus Simona Halep, conform prosport.ro.
În 21 și 22 aprilie, la Cluj, a avut
loc întâlnirea dintre România și
Elveția din cadrul Fed Cup. Halep a

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opiniile redacţiei. Ele implică
direct răspunderea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea
pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

pungi de hârtie în locul celor de plastic, iar numărul de puncte cu apă pota-

Turnerul de la Wimbledon, al
treilea Grand Slam al anului, se va
disputa între 2 şi 15 iulie.
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19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
aprilie). Sănătate: Formă
maximă! Ai o vitalitate de
invidiat şi un moral de zile mari.
Dragoste: Este posibil să apară o nouă
legătură, care, chiar dacă nu va fi de durată, se anunţă plină de pasiune. Financiar: Există un risc de pierdere.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sănătatea nu îţi
dă motive de îngrijorare.
Dragoste: Posibil ca unele probleme din
trecut să se menţină şi acum, dar în loc să
treci în revistă doar ceea ce nu ai, n-ar fi
mai bine să te bucuri cu ceea ce ţi se oferă?
Financiar: Vei incasa sume de bani mai
mari.
GEMENI (21 mai - 21
iunie). Sănătate: Eşti predispus la răceli și astenii
de primăvară. Dragoste:
Chiar dacă nu-ţi convine modul partenerului de a relaţiona cu tine, poţi găsi cuvinte
mult mai diplomate pentru a-i atrage
atenţia. Financiar: Ai suficienți bani cât
să te simți bine, ba chiar apare şi o ocazie
de sărbătorit.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Sănătatea ta
depinde foarte mult de
vreme, ești meteo-dependent. Dragoste:
În dragoste ai mult de lucru și nici nu te
poți aștepta la rezultate spectaculoase. Fii
răbdător, dar dacă te simți sufocat și presat
în relație, cere opauză. Financiar: Situația
ta financiară se prezintă destul de liniștită.
Se recomandă totuși prudență la cheltuieli.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Stresul lasă
urme în organism, deci
încearcă să ai mai multă grijă de tine şi să
nu te mai agiţi de la orice fleac. Dragoste:
Mândria şi încăpăţânarea nu-ţi sunt deloc
de folos. Financiar: Banii sunt punctul
forte al acestei luni, pentru că să ai parte
de un noroc de zile mari.
FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Ai mai
multă grijă de nervii tăi,
orice exces lasă urme.
Dragoste: Este vremea schimbărilor în
viața sentimentală, nu mai poți merge pe
aceeași linie ca înainte. Financiar: Banii
au rolul de a aduce un plus de bucurie în
viața ta, pentru că îți cumperi ceva mult
dorit.

AR TA CULINAR A
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Un moment de
neatenție poate avea urmări
neplăcute asupra stării tale
de sănătate. Dragoste: Viața de cuplu se
desfășoară pe un teren pașnic, echilibrat,
așa că poți spune, cu mâna pe inimă, că
totul e bine. Financiar: Bani ar fi, dar așa
cum vin, așa se și duc. Mai restrânge din
cheltuieli, te vei simți mai în siguranță.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Deși nu apare
nimic care să atenteze la
sănătatea ta, un singur
aspect rămâne totuși sensibil: contactul cu
lumea. Dragoste: Posibil să fii atras de
(alt)cineva şi încerci marea cu degetul.
Financiar: Banii sunt pe un nivel calm,
dar nu vine nimic în plus.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21
dec.). Sănătate: Nu se
petrece nimic nou în planul
sănătății. Dragoste: Ești
visător şi ai impresia că totul e frumos
în viața ta sentimentală, dar nu cumva
te amăgești singur? Financiar: Banii au
o tentă oficială, de parcă a sosit vremea
să semnezi un contract ce va avea efecte
pe termen lung.
CAPRICORN (22 dec.- 19
ian.) Sănătate: Nesiguranța
de pe anumite planuri ale
vieții are urmări și asupra
sănătății tale, mai ales cea psihică.
Dragoste: Poţi fi sigur pe relaţia ta, nimic
nu intervine ca să vă strice atmosfera calmă. Financiar: Economisește ceva
mai mult, nu se știe niciodată.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: A se evita în
mod special excesele de
orice fel. Dragoste: Suferinţele din
dragoste fac parte din peisaj, nu poţi scăpa
de ele aşa de uşor. Financiar: Deşi vei
avea bani mai mulţi, va trebui să îi cheltui
cu prudenţă, deoarece şi facturile vor fi
mai mari şi mai multe.
PEŞTI (19 februarie - 20
Sănătate: Atenţie!
poţi aluneca spre ipohondrie, doar ca să fii în ton cu
anturajul. Dragoste: Nu te aştepta la miracole în privinţa iubirii, pentru că trebuie să
te descurci mai mult singur, fără cineva alături. Financiar: Banii se adună mai lent
acum, trebuie să ai răbdare.
martie)

BANC URI

☺Barmanul: Soția dumneavoastră e superbă! Ce doriți de băut?
- Dă-mi exact ce-ai băut și tu!

☺Ea: Ah, cât iubesc bărbații curajoși!
El, privind-o adânc în ochi: Te-ai cam îngrășat!
☺Un moldovean pieton în Cluj se plimba
împreună cu un prieten, când trece o
mașină şi-l stropește de sus până jos.
Bineînțeles, mașina demarează în trombă.
Moldoveanul, supărat foc:
- D-apăi la noi nu se-ntâmpla așa ceva.
Dacă te stropește o mașinî pi stradî, apăi
șoferul se dă jos, își cere scuzi, te invită la
el acasă, îți usucă hainele, îți dă ceva de
băut...
Clujeanul:
- Ţi s-a-ntâmplat ție așa ceva?
Moldoveanul:
- Mie nu, nevesti-mii.
☺O tipă la dietetician:
- Aţi mâncat fructe?
- Sigur, doctore!
- Ce fel de fructe?
- Vişine.
- Unde-ați găsit vişine în anotimpul ăsta?
- Cum unde, doctore? În tort!

☺La un interviu de angajare:
- Care consideri că sunt principalele tale defecte?

- Principalul meu defect este acela că uneori nu pot distinge între ce este real și ce nu.
- Și calitățile tale?
- Sunt Batman.
☺Discuție între două blonde:
- Maică-ta e o mare mincinoasă!
- De ce, dragă?
- Spunea ca negrul slăbește. De două săptămâni mă îmbrac doar în haine negre și nu
am dat jos niciun kilogram…
☺Un câine prin deșert:
- Dacă nu găsesc un pom, fac pe mine!

☺Între două prietene:
- Am adesea fantezii despre cum ar fi cu doi
bărbaţi deodată: unul să îmi gătească,
celălalt să îmi spele vasele!

☺Furând un compot de piersici dintr-un
ma-gazin, o femeie este prinsă de poliţie.
La tribunal judecătorul o întreabă:
- Câte piersici erau în borcan?
- Șase.
- Atunci vei face o lună de închisoare pentru fiecare piersică.
Din spate, soțul ei:
- Domnu’ judecător, să ştiţi că a mai furat şi
un borcan de mazăre...
☺Doctorul își întreabă pacienta:
- Ce vârstă aveți, doamnă?
- Mă îndrept spre 30.
- Din ce direcție?

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
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti

LAVAL

Salata mexicană Pico de gallo
Pico de gallo (pronunțat „pico de
gaio”) este o salsa mexicană tradițională în care toate componentele sunt
tocate mărunt. Pico de gallo se traduce ca „ciocul cocoșului” și se crede
că numele vine de la dimensiunile
mici la care sunt tăiate legumele. Denumirea vine și de la faptul că ingredientele tipice - roșiile, ardeii iuți,
ceapa și coriandrul - au exact cele trei
culori ale steagului mexican: roșu, alb
și verde. Se mai pot incorpora avocado, castraveți, portocale, papaya, jicama sau creveți.
INGREDIENTE
4 roșii medii, bine coapte dar ferme
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O ceapă mică albă
Un ardei serrano sau jalepeno, în
funcție de gust - serrano e mai iute
1/2 legătură de coriandru
Sucul de la o jumătate de lime
Sare
Opțional: un avocado și creveți mici
(pentru a respecta dimensiunile ingredientelor), decorticați, gata preparați,
dacă doriți ca această salată/salsa să
devină mai consistentă, cu grăsimi
sănătose și proteine.

MOD DE PREPARARE
1. Se taie roșiile în două, se scoate
partea cu semințe și se toacă cubulețe.
2. Se toacă foarte mărunt și ceapa,

ardeiul iute și coriandrul.
3. Se adaugă avocado, tăiat cubulețe,
și creveții.
3. Se incorporează sarea și sucul de
lime. Cheia acestei salsa mexicană
este să o asezonați bine cu sare și lime

MOD DE SERVIRE
Deorece conține mai puțin lichid ca
alte salsa, pico de gallo se poate folosi
ca ingredient principal în tacos și fajitas. Cu creveți și avocado o puteți
transforma într-un luch foarte sănătos.
Se poate refrigera pentru maxim o zi.
Dacă o serviți după refrigerare,
amestecați bine și scurgeți lichidul
care s-a acumulat în vas.
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Cabanosi
proaspeti
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Muschi de porc
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Salam Pick
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$
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Ulei de floarea
soarelui ILIOS

File de basa

File de pastrav
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Ciuperci
marinate

2/ 9 9580 ml
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