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România trăiește la ora
actuală unul dintre cele
mai triste momente din
istoria sa. Prezentul
României în prag de
centenar nu stârnește
prea multe motive de
mândrie.  
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Irina Grecu despre proiectul 
Incredible Edibles 
Irina Grecu, o româncă
foarte implicată în viața
comunitară a cartierului
NDG din Montreal, vor-
bește despre agricultura
urbană și nevoia de a
construi comunități re-
ziliente și sănătoase

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 

555511114444----222288885555----0000000055552222

Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 

DETALII ÎN INTERIOR

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»
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Mont-Royal, H4T 1M1
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Corina Luca: Când ați pășit pentru prima
oară pe pământ canadian și care au fost
impresiile la început?
Ioan Opruț: Am venit în Canada cu do-
rința de a-mi îndeplini visele, de a acumula
experiențele necesare pentru a deveni mai
bun, de a mă perfecționa și de a cuceri tot
ceea ce nu am cucerit încă în carieră, atât
pe plan sportiv cât și artistic. 

Am depus o muncă asiduă, dar încu-
nunată de succes, sperând întotdeauna spre
mai bine. Am convingerea că oriunde aș
păși, pașii îmi sunt ghidați de o forță peste
puterea mea de înțelegere, care m-a împins
întotdeauna înainte, pe o cale îngustă și
dreaptă.

CL: Care a fost primul dvs. contact cu co-
munitatea de limbă română și cine v-a
acordat primul ajutor?
IO: Când am sosit în Canada am venit la
prieteni pe care îi cunoșteam din România
și care au contribuit la decizia de a veni
aici. Am contactat imediat centre sportive,
în ideea de a acumula informațiile necesare
pentru a-mi începe activitatea sportivă și
artistică în cel mai scurt timp. Cunoștințele
și prietenii - români și străini - m-au ajutat
fiecare cum au putut, astfel că în decurs de
câteva luni am deschis, alături de soția mea
Liliana Opruț, propria sală de arte marțiale. 

Pe plan artistic lucrurile s-au petrecut

în mod similar. Am expus prima dată chiar
în complexul sportiv unde aveam și eu
dojo-ul, apoi la Galeria Interpallas. Au
urmat și alte expoziții personale și de grup,
dintre care menționez pe cea personală
găzduită de Consulatul General al
României la Montreal (martie 2015) și cea
de grup de la Galeria Valmi (mai 2014).

CL: Care sunt trei lucruri realizate de
dvs. în Canada de care sunteți mândru?
IO: Succesele, ca sportiv și antrenor, din
domeniul artelor marțiale, rezultatele deo-
sebite ale soției și fiicei mele, cât și ale în-
tregii echipe pe care o conduc - iată câteva
din realizările ce mă fac să fiu foarte mân-
dru. Avem în palmares titluri de campioni
naționali și mondiali în kickboxing și
karate WKU, precum și selecții în lotul
național al Canadei, cu care am participat
deja la trei campionate mondiale WKU.

Crearea unui sistem nou de luptă, a
unui stil de arte marțiale personal, numit
Jotaikido Jutsu, mă face, de asemenea, să
fiu foarte mândru. Prin intermediul Jo-
taikido Jutsu simt că pot participa din plin
la marea configurație a manifestărilor
sportive de arte marțiale din Canada și din
lume.

Activitatea artistică reprezintă o altă
sursă de mândrie. Încerc constant să-mi
șlefuiesc stilul personal, încadrat cumva
între simbolism, suprarealism și hipercon-
ceptualism - un stil bazat pe studii de ob-
servație, dar și pe imagini simbolice și
suprarealiste. 

CL: Dacă ar fi să aduceți trei critici co-
munității române din Montreal, care ar fi
acestea? 
IO: În multitudinea de culturi care compun
societatea canadiană, românii își pot
pierde, în timp, identitatea. Prezervarea
acesteia ar trebui să reprezinte principala
prioritate a comunității. Scindările de orice
fel aduc cu sine serioase traume în cadrul
oricărui grup de oameni. Pentru o comuni-
tate ce trăiește în afara spațiului geografic
al țării, lipsa unității statale trebuie în-
locuită prin înțelegere, acceptare și colabo-
rare în termenii cei mai sinceri posibili.  

CL: Care ar fi trei sugestii (urări) pe care
le-ați adresa comunității noastre? 
IO: Doresc comunității române din Mon-
treal să găsească mereu soluții pentru a-și
păstra unitatea, în ciuda oricăror disen-
siuni ivite. Sper să văd această comunitate
mereu laborioasă, fervent participantă la
viața culturală și artistică, păstrătoare a
tradițiilor și valorilor strămoșești, dar și
descoperitoare a unei identități proprii.
Păstrarea limbii române și a adevărului
spus prin intermediul ei cred că este esența
românismului. 

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.

Ioan Opruț: O muncă asiduă,
încununată de succes

În acest an al Centenarului Unirii, mai
multe asociații de limba română din
Montreal au decis să sărbătorească îm-
preună acest eveniment istoric, orga-
nizând o serie de conferințe și
evenimente și creând o Medalie a Cente-
narului specifică comunității noastre. Iată
asociațiile participante: Asociația Cultu-
rală Română, Comunitatea Moldovenilor
din Quebec, Asociația Română din
Canada, Comunitatea Română din Mon-
térégie, Asociația Scriitorilor de Limba
Română din Quebec, Cenaclul literar
Eminescu, Asociația Canadiană a Scriito-
rilor Români, Asociația Artizana, Asoci-
ația Dor, Academia Educativă din
Montreal, revista Pici Voinici, Asociația
Tricolor, Asociația Românilor din Laval. 
Medalia Centenarului este menită să
omagieze acei români-canadieni care
prin activitățile lor contribuie la buna
reputație a comunității, se remarcă în so-
cietatea canadiană și promovează cultura
română. Medalia a fost creată de artistul
grafician Iulian Gherștoagă. Ea este ro-
tundă, de culoare aurie, fiind prevăzută
cu o panglică roșie. Medalia înfățișează
logo-ul Centenarului specific Montrealu-
lui, cu conturul României Mari, frunza
de arțar și inscripția „Centenarul Unirii
1918-2018, Montréal, Canada”. 
Medalia Centenarului a fost și va fi de-
cernată pe parcursul acestui an, iar ziarul
Accent Montreal vă va prezenta o serie
de interviuri cu câteva din personalitățile
recompensate cu această medalie jubi-
liară. În această ediție: Ioan Opruț, un
campion ce împletește artele marțiale și
artele plastice ca nimeni altul.

Repere biografice
Născut la 18 martie 1962, în satul
Voislova, județul Caraș-Severin, și
absolvent al Academiei de Arte Vizuale
„Ion Andreescu” din Cluj, Ioan Opruț
este un artist profund, al simbolurilor, un
adept al stilului hiperconceptualist
mistic. A avut multiple expoziții perso-
nale și de grup în România, Canada,
Germania, Franța și Ungaria.
În același timp, numele său este asociat
cu înalte performanțe sportive în artele
marțiale. Ioan Opruț (7 Dan Jotaikido
Jutsu - WKU) este multiplul campion
național, european și mondial (21 de ti-
tluri internaționale în diferite sisteme de
arte marțiale și federații și 20 de tiluri
naționale), antrenor, arbitru și creatorul
unui stil modern numit Jotaikido Jutsu, o
sinteză care ilustrează multipla sa
pregătire în domeniul artelor marțiale.
Acest stil a luat naștere în 2001, cu spri-
jinul mai multor cluburi din România și
Ungaria. La venirea în Canada (2004),
Ioan Opruț a fondat Asociația Jotaikido
Jutsu Canada, care se bucură de o bună
recunoaștere internațională și care
susține anual mai multe competiții, pre-
cum și seminarii cu acordare de grade. 

Ioan Opruț

FOTO: Anatol Ciobanu.
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Potrivit legii privind alegerile la dată
fixă, pe 1 octombrie locuitorii Quebecului
vor fi chemați la urne pentru a-și alege
reprezentanții în Parlamentul provincial și a
desemna partidul de guvernământ. Campa-
nia electorală se va declanșa în data de 23
august și va dura 39 de zile (în loc de obiș-
nuitul 33). Pe listele de candidați ale par-
tidelor politice ce se vor lupta pentru votul
dumneavoastră se află două românce:
Adriana Dudaș, care candidează din partea
CAQ în circumscripția Fabre, și Bianca
Bozsodi, care se prezintă pe listele partidu-
lui Citoyens au pouvoir du Québec în
Laval-des-Rapides.

Adriana Dudaș este licențiată în socio-
logie, comunicații și științe politice (PhD).
A lucrat ca asistent de cercetare, analist
politic și asistent parlamentar și timp de mai
mulți ani a deținut și coordonat propria sa
afacere în domeniul comerțului cu
amănuntul. În 2015 ea a fost candidata li-
beralilor federali în Repentigny.

Bianca Bozsodi are o diplomă în Busi-
ness Administration de la Universitatea
McGill și lucrează în domeniul construcți-
ilor, exersând o meserie non-tradițională
pentru femei. La alegerile municipale de
anul trecut ea a candidat pentru Action
Laval, în Marc-Aurèle-Fortin. AM

DDoouuăă  rroommâânnccee,,  ccaannddiiddaattee
llaa  aalleeggeerriillee  pprroovviinncciiaallee

551144--446633--99666688
433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588 
Rezervati cu

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

Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!www.skylawn.net

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant

caskylawn@gmail.com

AVOCAT & MEDIATOR
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

Divorț amiabil 

Testamente și mandate
Contracte

1555 boul de l'Avenir, birou 306, Laval, H7S 2N5 Montmorency
450-687-3204 • calina.bala@balalegal.ca

ARTIȘTI ROMÂNI MONTRALEZI | EXPOZIIE

RRooddiiccaa  VViinnccaa::  „„SSiimmffoonniiaa
ccuulloorriilloorr””  

CORINA LUCA
corina.luca@accentmontreal.com

„Simfonia culorilor”,
cea de-a treia expoziție
solo a Rodicăi Vinca, va
fi găzduită de Biblioteca
Sylvain-Garneau din
Laval (187 Boulevard
Sainte-Rose, H7L 1L5).

35 de lucrări pe pânză (acrilic și mixt
media) și 17 pe sticlă (vitraliu și cristale)
alcătuiesc această nouă expoziție, în care
se fac din nou remarcate tehnica și cro-
matica întrebuințate de artistă.

„Simfonia culorilor” continuă și com-
pletează cele două expoziții precedente ale
Rodicăi Vinca, din 2016 și 2017, „Memo-
ria culorii” și respectiv „Cântecul apei”
(ambele au avut loc la restaurantul-butic
Château Napoléon din Rosemère).
„Memoria culorii” a arătat că artista
folosește din plin și cu curaj culorile. Pic-
tura sa este textură, culoare, contrast, dar și
armonie, aceste elemente reflectându-se în
totalitatea lucrărilor sale, ce alternează
între abstractul pur și o înlănțuire de ele-
mente sugestive, emoționale. În „Cântecul
apei”, unde, așa cum titlul o sugerează,
apa a fost motivul central, artista a expe-
rimentat pentru, prima oară, pictura pe sti-
clă (vaze), pe care o explorează din plin în
expoziția de anul acesta.

Iată ce ne-a declarat artista despre
evoluția stilului său, relația cu pictura și
refugiul în culoare: „Îmi doresc o continuă
evoluție, dar în același timp nu vreau să
pierd conectarea cu trecutul, cu anii de în-
ceput (de acum 25 de ani), când am dorit și
reușit să redau inocența, claritatea, puterea
și sinceritatea prin învolburarea culorilor.
Rezultatul final este complex, dar în ace-

lași timp simplu. Este o relație a mea cu
forma, liniile și culoarea. Pictura este un
proces intuitiv, sentimental, cu o anume
semnificație a fiecărei redări pe pânză.
Este o motivație permanentă de sentimente
și trăiri profunde, reflectate în armonia cu-
lorilor. Folosesc medii diverse, în princi-
pal acrilice îmbinate cu generozitate.
Consistența culorii este dată de diversitatea
nuanțelor, fără diluări succesive, ci în
amestecuri armonios îmbinate”.

În ultimii ani, lucrările sale s-au făcut
remarcate atât în Canada, cât și peste
hotare. În 2017 i-a fost decernată medalia
de bronz pentru originalitate, tehnică și
valoare estetică la Gala International des
Arts visuels Son et Lumière, concurs anual
organizat de Cercle des Artistes Peintres et
Sculpteurs du Québec (CAPSQ), al cărei
membră este. 

În primăvara acestui an Rodica Vinca a
fost recompensată cu o altă medalie de
bronz, „La Victoire de Samothrace”, pen-
tru originalitate, valoare estetică și tehnică
și pentru contribuția sa la promovarea artei
țării de adopție, Canada. Medalia i-a fost
oferită în cadrul celei de a 48-a ediții a
expoziției internaționale CAPSQ în Cha-
rente-Maritime, Franța, care a avut loc la
Abbaye de  Fontdouce, abație benedictină
fondată în 1111 și monument istoric prote-
jat de UNESCO. 

Rodica Vinca este membră a Federației
Artiștilor din Canada. Mai multe detalii
despre parcursul său artistic găsiți la
www.rodicavinca.com.

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.

Pictorița Rodica Vinca va expune o serie de lucrări pe pânză și pe
sticlă la Biblioteca Sylvain-Garneau din Sainte-Rose, Laval.
Vernisajul expoziției sale, intitulată „Simfonia culorilor”, va avea loc
sâmbătă, 25 august, ora 13.00. Expoziția va fi deschisă până pe 29
septembrie. 

►

Adriana Dudaș Bianca Bozsodi
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Expoziția, gratuită și accesibilă pu-
blicului larg, a fost produsă de o
româncă, Ana Marinescu, și compania
sa Urbana Marketing, în folosul fun-
dației Rêves d’enfants (pe toată durata
expoziției s-a derulat o licitație
silențioasă pentru multe din lucrările
expuse, fondurile fiind donate acestei
fundații). Tema centrală: râsul sub di-
verse fațete, viziuni și interpretări artis-
tice, atât în reprezentări figurative, cât
și abstracte. Ineditul expoziției a venit
însă de la înșiși artiștii participanți, căci
vârstele lor au fost cuprinse între unu și
70 de ani. Toți însă, în maniera lor pro-
prie, au explorat universalitatea râsului,
care unește oamenii dincolo de fron-
tiere.

Parte din lucrările expuse se regă-
sesc în Colecția Loto-Quebec, ale unor

artiști precum Hannah Franklin, Mary
Curry, Marcio Melo, Benoit Des-
jardins, Sylvain Bouthillette, Pierre
Ayot și Frédéric Back. Altele au fost
semnate de membrii colectivului Art
Bang Bang sau au fost expuse grație
colaborării cu galeria ArtoIOtra din
Mexic.

Un întreg perete al expoziției a fost
consacrat operelor micilor artiști, elevi
din școli secundare și primare și copii
de grădiniță, câștigători ai unui concurs
organizat în întreaga provincie cu aju-
torul Fundației Rêves d’enfants. O ală-
turare simbolică și inspirată a artiștilor
consacrați cu artiștii de mâine!

Printre expozanți s-a aflat și Marc-
Marinescu Constantin, bine cunoscut
creator de „umor tridimensional”, per-
fect ilustrat în cele trei lucrări ce au

făcut parte din expoziție: „Et puis,
quoi?”, în care unul dintre simbolurile
culturii pop americane, Mickey Mouse,
e prins într-o capcană de şoareci,
„Brosse pour soigner l’image de soi”,
ce pare că „vorbește” privitorului căci
părul acestei perii este modelat să
semene unui profil uman, și „Deux
cultures”, în care vedem o canetă de
Coca-Cola strivită între coperțile unei
cărți. Metafore, aluzii sociale și
politice, zâmbet ironic, zâmbet amar -
Marc-Marinescu Constantin reușește să
capteze în lucrările sale aerul timpurilor
pe care le trăim.

Dacă doriți să vedeți o parte din lu-
crările ce au făcut obiectul acestei ex-
poziții, vă invităm să consultați site-ul
nostru la www.accentmontreal.com.

ACCENT MONTREAL

PE SCURT

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

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă(i cu mine,
plătesc o vacan(ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă(i cu
mine plătesc notarul!

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PICNIC LA VAL-DAVID: MĂRIE, MĂRIE TE 
CINSTIM CU BUCURIE!
Asociația Română din Canada (ARC) orga-
nizează în data de 18 august, la Câmpul româ-
nesc de la Val-David, un picnic menit să
sărbătorească Sfânta Maria. Evenimentul se va
desfășura între orele 10.00 și 21.00. Intrarea
este de 7$/mașină, 3$/persoană adultă; copiii
intră gratuit.
Vor fi disponibile (contra cost) produse
culinare tradiționale românești și produse de
patiserie. Va participa formația Arimii, ansam-
blul folcloric Datina iar de la orele 19.00,
Cătălin Dan Moroșeanu va oferi un recital de
muzică folk și poezie. Se vor face înscrieri în
grupul pentru tragerea Loto 6/49 din 18 august
2018 și pentru tragerea Loto Max din 24 au-
gust 2018. 
Câmpul românesc este situat la: 2220 Montée
Predeal-Trudeau, Val David, J0T 2N0. Mai
multe detalii la www.arcanada.org sau pe pa-
gina Facebook a asociației.

FESTIVALUL LIMBII ROMÂNE 2018
La 25 august 2018, la Câmpul Românesc de la
Val David, începând cu ora 12.00, se va des-
fășura cea de-a treia ediție a Festivalului Lim-
bii Române, consacrată anul acesta
Centenarului Unirii. În program: soliștii Ma-
rina Negruță, Olga și Andrei Ciorbă, Mariana
Iliuțiu, orchestra Rapsodia Română și invitați
surpriză. Cu această ocazie, vor fi decernate o
serie de medalii jubiliare și Diplome de Exce-
lență „Centenarul Unirii” unor personalități din
comunitate din domeniul artei, literaturii,
mediului de afaceri.  
În caz de ploaie, evenimentul se va desfășura
în data de 26 august, în același loc. Dacă plouă
și pe 26 august, Festivalul Limbii Române va
avea loc la Montreal, în Sala Mare a Centrului
comunitar 6767 Côte-des-Neiges.  
Organizatori: Asociația Română din Canada,
Comunitatea Românilor din Montérégie, Aso-
ciația Culturală Română, Comunitatea
Moldovenilor din Quebec, Asociația Scriito-
rilor de Limba Română din Quebec, Asociația
Artizana, Fundația Culturală Dor, Revista Pici
Voinici, Asociația Scriitorilor Români din
Canada, Cenaclul Eminescu, Academia Educa-
tivă din Montreal, Asociația Românilor din
Laval, Asociația Tricolor.

Doi români și o expoziție 
despre universalitatea râsului 

Între 14 și 29 iulie, sala Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts a
găzduit expoziția de umor vizual HAHA-ART 2018, prezentată în cadrul ediției de anul acesta
a Festivalului Juste pour rire. 

►

FOTO: Facebook  @HaHaARTSqc
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Concertul este organizat de Or-
chestra Simfonică din Montreal
(OSM), în cadrul festivalului său
anual Virée Classique. Anul acesta,
tânărul instrumentist originar din Re-
publica Moldova a fost invitat pentru
a prezenta țambalul publicului mon-
trealez, unul dintre cele mai vechi in-
strumente muzicale, popular în
spațiul românesc și țările Europei de
Est, dar mai puțin cunoscut aici, în
Canada. Cu un diapazon apropiat pi-
anului, țambalul este adesea consi-
derat un instrument magic, căci el
poate interpreta orice gen de muzică
- clasică, jazz, ușoară sau folclor.

Pentru acest concert, apt intitulat
Le roi du cymbalum, Alexandru Șura
va interpreta șase numere: suita
Barbu Lăutarul, suita Klezmer, suita
Oltenia, suita Ungurească, variațiuni

pe tema cântecului La cules de cucu-
ruz al lui Toni Iordache, precum și
compozițiile Ardeal, Breaza și
Căruța poștei semnate de Grigoraș
Dinicu. Cu excepția ultimelor piese
menționate, muzica din acest concert
este folclorică, specifică zonelor unde
este utilizat țambalul.

Alexandru Șura va fi acompaniat
de alți trei muzicieni români: Veroni-
ca Ungureanu - vioară, Roman
Manolache - contrabas, Dumitru
Beșleagă - cobză.

Prețul unui bilet este 25.29$/
adult, 11,50$/copii și se poate achizi-
ționa pe site-ul Place des Arts, la
placedesarts.com sau pe cel al OSM,
la www.osm.ca.

Născut în anul 1980, la Chișinău,
talentatul Alexandru Șura a absolvit
Academia de Muzică din capitala Re-

publicii Moldova, cu o specializare în
interpretare instrumentală la țambal.

A câștigat de-a lungul carierei nu-
meroase premii la festivaluri și con-
cursuri naționale și internaționale în
Republica Moldova, România și
Rusia și a concertat în peste 20 de
țări. A cântat, ca solist invitat, cu nu-
meroase orchestre, precum Orchestre
symphonique des musiciens du
monde (Montreal, 2011), Orchestra
de cameră Nouvelle Génération
(Montreal, 2012 și 2016), Orchestra
filarmonică din Gorzow (Polonia,
2016), a participat la Festivalul inter-
național de jazz de la Montreal ca in-
vitat al grupului Trigon (2008) și al
trioului Michel Donato (2009), iar
anul acesta a susținut zece concerte
cu Opera Canadiană la Toronto.

ACCENT MONTREAL

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

Alexandru Șura, în concert la
Place des Arts

CONCERT PE SCURT

DDiinn  ccoommuunniittaattee
ASLRQ LA A 10-A ANIVERSARE
Asociația Scriitorilor de Limbă Română din Quebec
(ASLRQ) sărbătorește anul acesta 10 ani de existență.
Fondată și condusă de Adrian Erbiceanu (președinte) şi
Ionuţ Caragea (vicepreședinte), această asociație fără
scop lucrativ are menirea de a reuni scriitorii de limbă
română din Quebec şi cei cu orientare francofonă din
exteriorul provinciei, promovând cultura românească în
Quebec, în Canada şi pretutindeni în lume. 
Cenaclul ASLRQ, „Prietenii poeziei”, a fost înființat la
Montreal, în 2007, de Ionuț Caragea, devenind cenaclul
asociației în anul următor. Până în 2018, „Prietenii
poeziei” a funcționat exclusiv online, însă recent a fost
deschisă o filială la Oradea, sub conducerea lui Ionuț
Caragea și Dan H. Popescu. Din toamnă, cenaclul va fi
activ și la Montreal într-o formulă mai puțin obișnuită:
la activitățile organizate de ASLRQ (lansări de carte, în-
tâlniri, aniversări) se vor citi și poezii ale membrilor
asociației și ai cenaclului.
În prezent ASLRQ și cenaclul „Prietenii Poeziei”
numără 110 membri, majoritatea activi, scriitori care au
un aport important la cultura română contemporană din
diasporă și din România. Pentru a deveni membru
ASLRQ este necesar să fi publicat trei cărți (minim 80
de pagini fiecare). 
Activitatea ASLRQ și noutățile legate de membrii săi
pot fi urmărite la: www.aslrq.ro. 

ZIUA POR�ILOR DESCHISE LA ȘCOALA JUNIMEA
ROMÂNĂ DIN MONTREAL
Școala Junimea Română din Montreal organizează în
data de 25 august, între orele 10:00 și 12:00, o zi a
porților deschise, cu scopul de a informa pe cei intere-
sați de avantajele pe care această școală românească,
care există de 9 ani, le oferă copiilor înscriși. Vor fi
prezentate orarul cursurilor și activitățile propuse, pre-
cum și procedura de înscriere. Profesorii școlii vor fi
disponibili pentru discuții particulare despre program,
necesitățile copilului dvs. și rezultatele pe care ați dori
să le obțină.
Ziua Porților Deschise va avea loc în sala Auditorium a
Colegiului Brébeuf (care găzduiește cursurile școlii în
fiecare sâmbătă). Adresa: 5625 av. Decelles, Montreal,
H3T 1W4. Parcarea este gratuită. Info suplimentare și
contact: contact@junimearomana.com | 514-884-6530|
www.junimearomana.com.
În paralel cu Ziua Porților Deschise, într-o sală alătu-
rată, se va desfășura Ziua Limbii Române pentru copii -
Limba română este patria mea!
Anul școlar va debuta în data de 8 septembrie. Cursurile
școlii Junimea se adresează segmentului de vârstă  4-18
ani (preșcolari, elevi și studenți).

Sâmbătă, 1 septembrie, ora 11.30, virtuozul Alexandru Șura va susține un
recital la țambal în Sala Piano Nobile de la Place des Arts. 
►

Alexandru Șura, „Le roi du cymbalum”.
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FLORIN PREDESCU
info@accentmontreal.com

Pe 10 august, Bu-
cureștiul și România în-
treagă au cunoscut o
destabilizare politico-
economică. Și în SUA
au avut loc în ultimii ani
proteste foarte puternice,

soldate cu victime și cu pierderi materiale.
Proteste îndreptate fie împotriva abuzului
polițienesc, fie împotriva președintelui
Trump, iar în urmă cu an, în Virginia,

marșul din orașul Charlotsville a readus
întreaga Americă la conflictul dintre albi
și afroamericani. Aș adăuga și protestele
din Hamburg cu ocazia vizitei lui Trump
la Summitul G20 și cele din Franța de
după câștigarea Campionatului Mondial,
ambele din iulie a.c.

Dacă e să punem scenele ca într-un
album tematic, remarcăm că protestele se
definesc prin gruparea maselor, nu întot-
deauna ghidate de un program de reven-
dicări politice ori de altă natură. Canetti
spunea în eseul său din 1960 „Masele
și puterea” că: „Numai strânși laolaltă

oamenii se pot elibera de poverile dis-
tanțării”. Într-o clasificare a tipurilor de
adunări (grupări) de mase distingem pe
cea a agresivității și a redeșteptării.

Într-un rezumat simplu, ceea ce se în-
tâmplă la București se repetă oriunde, cu
un mic amendament. Rămâne starea con-
flictuală accentuată între guvern și preșe-
dinție, între politicieni și votanți, între
salariații bugetari și mediul privat, între
jandarmi și cetățeni.

Vorbind despre guvern, apărat de către
jandarmi, ar fi fost necesară aplicarea unor
măsuri de tactică, de strategie poliție-
nească adecvată țărilor democratice, de
identificare a ultrașilor, a elementelor vio-
lente și a izolării lor. Pe de altă parte,
protestul nu poate fi un act nejustificat de
sălbăticie, de manifestări asociale. Aici se
cere participarea ministerelor de resort.
Nu toți protestatarii fac parte dintr-o haită
de huligani. Cunosc persoane din diasporă
sosite la protest animate de ideea schim-
bării vieții în România, de posibilitatea de
a regăsi un acasă similar țărilor de imi-
grare.

Să nu uităm însă contribuția masivă a
votanților din diaspora în 2009 și 2014 și
faptul că prezența diasporei în viața
României deschide o perspectivă nouă.
Mulți emigranți români ar putea aduce nu
numai un capital financiar personal, ci și o

contribuție directă pe piața muncii, rezul-
tantă a experienței lor profesionale.

În momentul de față avem priveliștea
tristă ca după un cataclism natural.
Retrăim disperarea eșecului politic româ-
nesc, pe fondul schimbării de guverne, de
rotație de cadre, de partide. Într-o radio-
grafie psihologică descrisă de Canetti, o
continuare freudiană, frica și frustrările
adunate în timp justifică degradarea
protestelor în violență. Politicienii, guver-
nanții ar trebui să țină cont de doleanțele
celor ce i-au votat și în mod democratic
le-au dat girul. Cred că în loc de a striga
slogane, de a scanda injurii avem nevoie
de un program de remediere, de dez-
voltare, menit să ofere autostrăzi, o re-
ducere a decalajului social, o bază de
producție fiabilă.

Sunt convins că protestele vor con-
tinua, că nemulțumirile oamenilor și dis-
perarea îi vor împinge să iasă în stradă. În
mod normal, toate forțele politice ar tre-
bui să-și aducă aminte de lecția lui
Lăpușneanu, de puterea maselor.

Florin Predescu scrie articole de literatură
(poezie, proză, cronici gastronomice, tradu-
ceri) şi analiză politică, pe care le publică în
România, SUA, Germania, Israel ş.a. Este
redactor la revista Acum.tv și colaborator la
mai multe publicații și posturi de radio. Poate
fi urmărit și la predescudf.blogspot.com.

Protestul, guvernul și diasporenii

Vreți mai mulți clienți?

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371 Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.

Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?

10 - 18 10 - 19 10 - 15 10 - 13

ROMÂNIA

Piața Victoriei, 10 august 2018.
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SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

PRIORITĂ�I STRÂMBE
În ultimii doi ani, sis-

temul medical românesc a
fost cotat ca cel mai slab din
Europa, potrivit raportului
Euro Health Consummer

Index (Indexul European al Consumatorului
de Sănătate). Să nu credeți că România a
ajuns în coada clasamentului coborând,
printr-un accident, de undeva de sus. Nu, în
2015 ea ocupa locul 32 din 35 de ţări,
aflându-se la acea vreme deasupra Alba-
niei, Poloniei și Muntenegrului, care au de-
păşit-o între timp în clasament.

Acest Index European al Consumatoru-
lui de Sănătate este o statistică făcută la
nivel european care ia în calcul de la drep-
turile şi informarea pacienţilor până la
timpii de aşteptare pentru tratament, rezul-
tatele tratamentelor, prevenţie şi farmaceu-
ticele, bazându-se chiar pe opiniile
pacienților. Iar aceștia nu pot fi acuzați de

subiectivism atâta timp cât România are cea
mai mare rată a infecţiilor intraspitaliceşti,
cea mai mare rată a mortalităţii infantile şi
se află pe primele locuri în Europa la mor-
talitatea cauzată de cancer şi de bolile car-
diovasculare.

Cheltuielile cu sănătatea pe cap de
locuitor (340 de euro) sunt printre cele mai
reduse din Europa, arată același raport,
sume mai mici fiind alocate doar de Leto-
nia, Muntenegru, Macedonia şi Albania.

România este campioană europeană și
la cei mai puțini bani alocați educației,
lucru arătat într-un raport din 2017 al
Comisiei Europene (Education and Trai-
ning Monitor 2017). Raportul reliefează
cele mai mari probleme ale învățământului
românesc, care nu sunt puține: finanțare
scăzută, rată de abandon școlar și risc de
abandon școlar mare, acces foarte dificil la
o educație de calitate pentru copiii de la țară
și de etnie romă, deși 45% dintre elevii
României locuiesc în zone rurale, curricu-
lum depăşit, profesori slab pregătiți. Faptul

că aproape jumătate dintre elevi sunt con-
damnați la eșec și că în general elevii
români sunt printre cei mai slabi din Europa
la nivelul competențelor de bază, precum
cititul, matematica și știința, este o realitate
ale cărei consecințe dezastruoase nu vor în-
târzia să se manifeste pe piața muncii și la
nivelul creșterii economice.

România stă prost și la capitolul infra-
structură, una dintre cele mai importante
componente ale competitivității economice.
Se pierd investiții noi iar companiile deja
existente pierd business deoarece infra-
structura țării este complet dezarticulată.
Calitatea infrastructurii rutiere a României
este nu numai printre cele mai proaste din
Europa, ci din întreaga lume (Indexul Com-
petitivității Globale, Forumul Economic
Mondial, 2017). Burundi și Zimbabwe ne
depășesc la acest capitol! Aceasta în timp
ce România are cea mai proastă rată de
absorbție a fondurilor structurale UE pen-
tru infrastructură.

Guvernanții actuali nu sunt foarte pre-
ocupați de asemenea contraperformanțe.
Prioritatea lor nu pare a fi sănătatea sau
educația, domenii pentru care nu se alocă
suficienți bani, și nici infrastructura, sabo-
tată prin furt și corupție, ci… Catedrala
Mântuirii Neamului. Așa se face că la rec-
tificarea bugetară de la începutul acestei
luni s-au găsit foarte ușor încă 115.5 mili-
oane de lei pentru construirea acestei cate-
drale, după ce din 2011 încoace zeci de alte
milioane de lei din bugetele locale și de stat
au fost cheltuite anual pentru acest proiect.

DEZASTRU DEMOGRAFIC
Legătura dintre incapacitatea intelectu-

ală și morală a guvernanților de a elabora
politici cu impact real asupra calității vieții
românilor și reducerea dramatică a popu-
lației țării este evidentă și directă. Din ‘89 și
până în prezent (1 ianuarie 2016), românii
s-au împuținat cu mai bine de 13%, potrivit
Institutului Național de Statistică. Cauzele
cele mai importante: migrația internațio-
nală și mortalitatea ridicată, cuplată cu o
rată a natalității din ce în ce mai scăzută.
România se împuținează și îmbătrânește,
iar aceasta este o altă tendință cu consecințe
dramatice pentru viitorul economic, social
și politic al țării. Reamintesc raportul ONU

din 2016 care a dat dimensiunea acestui
dezastru: în perioada 2000-2015, România
a fost depășită doar de Siria, țară distrusă de
război, la rata anuală de creștere a diasporei
sale: 13,1% pe an pentru Siria, 7,3% pe an
pentru România.

DEFICIT DEMOCRATIC
Ziua de 10 august a relevat cu brutali-

tate dimensiunea din ce în ce mai scăzută a
democrației românești. Ce s-a întâmplat în
acea zi în Piața Victoriei nu a fost, așa cum
ar fi trebuit, un exercițiu democratic, ci
exact opusul. Forțele de ordine au acționat
abuziv și iresponsabil, utilizând gaze la-
crimogene și tunuri de apă împotriva tu-
turor participanților la un miting pentru
democrație, justiție și normalitate. Vasta
majoritate a celor circa 100,000 de mii de
oameni, foarte mulți veniți din diasporă, a
fost pașnică. Răspunsul violent al au-
torităților împotriva familiilor cu copii
prezente, a persoanelor în vârstă, a jurna-
liștilor evocă Mineriada din 1990 sau repre-
siunile de la Tiananmen și Taksim.

Deficitul democratic al României n-a
apărut însă brusc în ziua de 10 august 2018.
România pare din ce în ce mai contaminată
de virusul democrației iliberale, care a
cuprins deja țări ca Ungaria sau Polonia, și
care este puternic asociată autoritarismul
excesiv. În spațiul public se aglomerează
discursurile antioccidentale și anti Uniunea
Europeană, iar coaliția PSD-ALDE aflată la
putere nu se sfiește să se folosească de
aceste discursuri, lansând slogane ca cel cu
„neamestecul în treburile interne” atunci
când instituțiile europene, de exemplu, cri-
tică atacurile sale împotriva justiției. Reli-
gia este adesea utilizată ca armă împotriva
unor minorități iar liderii politici care
cultivă intoleranța sunt apreciați și răsplătiți
cu voturi.

Adevărul e că România nu a reușit să
dezvolte o cultură cu suficienți anticorpi la
mesaje naționaliste și populiste - și cum ar
fi putut cu un sistem de învățământ lăsat de
izbeliște și cu o plecare masivă a elitelor
sale spre țări unde potențialul lor are mai
multe șanse de a se realiza?

Prezentul României în prag de centenar
nu oferă prea multe motive de mândrie. Mă
tem că dacă toate aceste tendințe se mențin,
nici viitorul.

Despre mândria de a � român la centenar
România trăiește la ora actuală unul dintre cele mai triste momente

din istoria sa. Dominată de un partid în care și-au găsit refugiul cele
mai abjecte figuri ale vieții politice de după ’89, cu o populație din ce
în ce mai polarizată economic, din ce în ce mai puțin alfabetizată și, cel
mai grav, din ce în ce mai scăzută, prezentul României în prag de cen-
tenar nu stârnește prea multe motive de mândrie.

►

service la domiciliul dvs. sau la atelier
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ȘERBAN TISMĂNARIU
Tismanariu & Associés

Potrivit datelor publi-
cate de Emploi et Immi-
gration Canada -
Statistiques sur l’immi-
gration, în 1990 un
număr de 1.016 de
cetățeni români au cerut

refugiu în Canada, România clasându-se
pe locul 10. La acea vreme, Polonia se
situa pe primul loc, cu 11.902 de cereri de
azil.

De atunci și până în 2018, Romania nu
s-a mai aflat niciodată printre primele zece
țări generatoare de azilanți. Anul acesta
însă, potrivit IRCC (Immigration Réfugié
et Citoyenneté Canada), numărul cererilor
de azil înregistrate până în luna mai inclu-
siv se ridică la 955, dintre care 550 numai
în Quebec. Această cifră situează Romania
pe locul șapte într-un clasament dominat
de Nigeria, de unde au provenit 5.720 ast-
fel de cereri.

CÂND O CERERE DE AZIL NU ESTE
ADMISIBILĂ?

Semnatară a Convenției de la Geneva
din 1951 și a Protocolului din 1967,
Canada reglementează protecția inter-
națională a refugiaților, respectiv dreptul
de azil, în Legea privind imigrația și pro-
tecția refugiaților (L.C. 2001, ch. 27 cu
modificările ulterioare).

Odată ce o cerere de azil este formu-
lată, autoritățile în domeniu trebuie să sta-
bilească dacă aceasta este admisibilă.
Admisibilitatea nu este determinată de țara

de cetățenie a azilantului. Teoretic,
cetățenii oricărei țări, precum și apatrizii,
pot cere azil în Canada. Totuși, anumite
persoane nu o pot face:
■ Cele care au interdicție pe teritoriul
Canadei pentru motive de securitate sau
pentru încălcarea drepturilor fundamentale
ale omului sau internaționale, criminalitate
gravă sau criminalitate organizată;
■ Persoanele cărora li s-a acordat deja
azilul în Canada sau în altă țară sau cele
cărora li s-au refuzat cereri anterioare de
azil;
■ Persoanele care au renunțat la una sau
mai multe cereri anterioare de azil;
■ Persoanele care sosesc în Canada din
Statele Unite pe la punctele de frontieră,
țară cu care Canada are un acord numit
Safe Third Country Agreement. În virtutea
acestui acord, o persoană aflată pe terito-
riul vecinilor de la sud nu poate cere statu-
tul de refugiat în Canada. Altfel spus,
cineva care se prezintă la un punct fronta-
lier canadian venind din SUA va fi trimis
imediat înapoi, indiferent de motivele pen-
tru care revendică protecție, deoarece
Canada consideră SUA ca o țară sigură,
unde o persoană în nevoie poate găsi
refugiu.

Ce înseamnă mare criminalitate sau
criminalitate gravă? Este vorba de o ca-
tegorie de infracțiuni pentru care legea
canadiană prevede o pedeapsă maximă de
cel puțin zece ani, indiferent de locul unde
a fost săvârșită. Spre exemplu, în legea
canadiană, furtul unui obiect a cărui va-
loare nu depășește 5.000$ CAD este
sancționat cu o pedeapsă maximală de doi

ani. Însă dacă valoarea bunului sustras de-
pășește această valoare, pedeapsa poate
ajunge la zece ani, caz în care infracțiunea
intră în categoria de mare criminalitate sau
criminalitate gravă, persoana ce a comis-o
neputând fi admisibilă pentru a primi azil
în Canada.

Pentru infracțiunile săvârșite în afara
Canadei, Secția de imigrație va analiza
echivalența infracțiunilor efectuate pe te-
ritoriu străin cu prevederile canadiene pen-
tru aceleași fapte.

DETEN�IA PREVENTIVĂ DE CĂTRE
AGEN�IA CANADIANĂ DE SERVICII
FRONTALIERE (ASFC)

Agenții ASFC pot să dispună punerea
în detenție preventivă a unei persoane care
cere azil dacă au motive să bănuiască că
aceasta reprezintă un pericol pentru secu-
ritatea publică (terorism, infracțiuni grave,
infracțiuni care implică violența etc.) sau
că nu se va prezenta la control sau la
anchetele ulterioare. De asemenea, agenții
ASFC pot dispune detenția preventivă a
unor persoane a căror identitate nu poate
fi stabilită. Subliniem că sarcina probei
privind identitatea aparține persoanelor, nu
Agenției Canadiene de Servicii Fronta-
liere.

Există termene la care un comisar
(judecător de imigrație) trebuie să verifice
legalitatea detenției, respectiv 48 de ore, 7
zile și 30 de zile de la reținerea persoanei.
În principiu, la aceste date, potrivit legii,
punerea în libertate este regula iar
menținerea detenției reprezintă excepția.
Totuși, persoana nu va fi eliberată dacă:
■ Ea reprezintă un pericol pentru securi-
tatea publică;
■ Există suspiciunea că nu se va prezenta
la control, la anchetă sau la datele fixate
pentru plecarea din Canada;
■ Ministrul anchetează dacă respectiva
persoană are interdicție pe teritoriul cana-
dian pentru motive de securitate, mare
criminalitate, criminalitate organizată sau
încălcări ale drepturilor umane sau inter-
naționale;
■ Identitatea sa nu a putut fi stabilită.

Comisia de imigrație poate să ana-
lizeze și alternative la detenție. Atunci
când decide eliberarea persoanei, Secția de
imigrație poate impune condițiile pe care
le consideră necesare, inclusiv o garanție
de executare.

De obicei, un garant este o persoană
care este cetățean canadian sau rezident
permanent, fără antecedente penale, având
un venit sau o proprietate, și care cunoaște
bine persoana deținută. Garantul trebuie să
aibă credibilitate și influență asupra per-
soanei pe care o garantează pentru ca
aceasta să respecte condițiile sau ordinele

impuse de Imigrație. Garantul poate să
depună o garanție a cărei valoare monetară
este stabilită de către comisar. El va pierde
această sumă daca persoana nu respectă
condițiile.

În privința minorilor, dispozițiile sunt
restrictive iar detenția este prevăzută
numai ca ultim recurs.

ROMÂNIA, PE LISTA �ĂRILOR DE ORIGINE
DESEMNATE (DESIGNATED COUTRIES OF
ORIGIN)

Începând cu 10 octombrie 2014, au-
toritățile de la Ottawa au decis includerea
României pe Lista Ţărilor de Origine De-
semnate - Designated Countries of Origin
(DCO). Această listă conține statele pe
care Canada le consideră că respectă drep-
turile omului, asigură protecție cetățenilor
lor și nu generează, în mod normal, fluxuri
de refugiați.

Scopul acestei politici este de a descu-
raja abuzurile privind sistemul canadian de
protecție a refugiaților de către persoane
care provin din țări considerate sigure din
perspectiva respectării drepturilor omului.

Cum am menționat anterior, țara de
origine a unei persoane nu determină ad-
misibilitatea cererii sale de azil, dar nici
respingerea ei. Cu alte cuvinte, o solicitare
din partea unui cetățean provenind dintr-o
țară de origine desemnată nu este automat
respinsă. O astfel de cerere de azil, odată
admisă, este (teoretic) procesată mai rapid,
astfel încât cei care au o nevoie reală de
protecție din partea Canadei o pot obține
mai repede, iar cei care prezintă cereri ne-
fondate sunt la fel de rapid expulzați. La
ora actuală însă sistemul canadian de
tratare a cererilor de azil este suprasolicitat
iar autoritățile federale fac eforturi pentru
a soluționa vechile cereri și punerea pe rol
a celor curente.

În acest context, este important de
menționat că permisul de lucru pentru un
azilant care provine dintr-o țară desemnată
se emite la cerere numai în 6 luni de la
primirea solicitării de azil (sau când Im-
migration and Refugee Board of Canada
le-a aprobat-o).

Reamintim că ministerul Imigrației a
introdus sistemul DCO la sfârșitul anului
2012, în urma unui val de cereri de azil din
țări considerate sigure. În prezent, această
listă numără 42 de state.

Avocatul Șerban Tismănariu este membru al
baroului din Montreal, QC, Canada iar biroul
său este specializat în dreptul matrimonial
(divorțuri), imigrației, comercial, civil și al
muncii, și poate asigura reprezentare la litigii
în România și la CEDO. Experiența sa este
vastă, de peste două decenii, cu rezolvarea
unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă
la Curtea Federală și Curtea Superioară a
Canadei.

Dreptul la azil în Canada nu este un este un
drept absolut

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

IMIGRA�IE

Renunțarea la obligativitatea vizei pentru cetăţenii români la 1 decem-
brie 2017 a fost urmată de o creştere importantă a solicitărilor de azil în
Canada. A face o cerere de azil nu înseamnă că aceasta este și admisibilă
sau, dacă este, că solicitantul este acceptat ca refugiat în Canada. Re-
gulile sunt clare, restricțiile multiple. Detalii în articolul de mai jos.
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Simona Pogonat: Irina Grecu, ești im-
plicată în acest proiect de grădinărit
urban de trei ani deja. Ce te-a determi-
nat să faci parte din echipa de voluntari
Incredible Edibles?
Irina Grecu: Îmi place mult filozofia
mișcării globale Transition Towns, care a
început în Anglia în 2006, într-un orășel
numit Totnes. Incredible Edibles face
parte din această mișcare, misiunea lui IE
fiind de a cultiva legume în locuri publice,
de unde oricine poate să le culeagă. Per-
sonal, m-am implicat pentru că am vrut

să-mi cunosc vecinii, să fac parte din ceva
important, să cresc rădăcini într-o lume
nouă, să învăț aptitudini noi și să împart
din cele pe care le posed deja.

Ideea e să construim o comunitate
rezilientă și sănătoasă, devenind în același
timp mai puțin dependenți de resursele
naturale limitate. Cu câțiva ani în urmă,
am trecut printr-o fază de activism clasic,
însă la ora actuală ideea de a crește
legume și plante comestibile în locuri pu-
blice mă atrage ca fiind unul din cele mai
puternice tipuri de activism.

Îmi place enorm și contactul cu oa-
menii, schimburile de idei. Discutând în
jurul acestor grădini cu vecini de cartier
veniți din toată lumea, am găsit
nenumărate folosințe noi pentru o plantă
obișnuită ca de exemplu menta!

Mai e apoi și ideea că dacă fiecare din-
tre noi am face grădinărit urban câteva ore
pe săptămână, siguranța alimentară și
accesul la mâncare sănătoasă, organică și
locală, ar spori în zona unde trăim. Mă
preocupă aceste chestiuni și de aceea am
decis să contribui, să fac partea mea.

SP: Unde anume în NDG sunt amplasate
aceste mini grădini urbane Incredible
Edibles?
IG: Grădinile Incredible Edibles sunt am-
plasate în următoarele locuri: la intersecția
Sherbrooke cu Wilson, în fața poștei - trei
paturi ridicate; la intersecția Monkland cu
Montclair - avem acolo o grădină de ier-
buri; pe Somerled, în fața magazinului
Metro, unde am plantat legume; pe
Somerled colț cu Cumberland, la stația de
pompieri nr. 46, unde se află o altă grădină
de ierburi.

SP: Acest proiect există doar în NDG sau
s-a extins și în alte cartiere din Mon-
treal?
IG: Transition există și în Villeray, dar
programul lor nu se numește Incredible
Edibles ci MangeTrotoir. Filozofia este
însă aceeași: cultivarea de legume și
plante comestibile pe stradă, pentru toată
lumea.

SP: Concret, cum se desfășoară această
activitate și care este implicarea ta?
IG: Suntem un grup mic de voluntari,
numit Incredible Edibles Core Group, care
se întâlnește periodic pentru a lua decizi-
ile importante - unde plantăm, ce plantăm,
cum strângem fonduri etc. Eu fac parte din
acest grup, împreună cu Kathryn Aitken,
Lea Stillinger, Jane Barr, Esther
Fukuyama și coordonatoarea non-profitu-
lui Eco-Quartier NDG, Nikki Schiebel,
unul din partenerii noștri importanți.

Voi vorbi despre grădina de pe strada
Somerled, unde sunt cel mai mult impli-
cată. Până anul acesta, pe Somerled
foloseam niște ghivece foarte mari de
beton, împrumutate de le Ville de Mon-
tréal. În primăvară, ghivecele au fost
scoase deoarece operațiunile de curățare a
zăpezii de pe trotuar erau prea dificile.
Ne-am întâlnit cu reprezentanții Primăriei,
am negociat o nouă înțelegere și acum
avem o bucată de pământ în fata stației de
pompieri nr. 46, la intersecția cu Cumber-
land. Acolo avem o grădină de ierburi și
verdețuri - mentă, pătrunjel, busuioc, le-
vănțică, mușețel, leuștean și multe altele.
E mult mai ușor de întreținut și gestionat
decât ghivecele de beton pe care le aveam

Irina Grecu despre Incredible Edibles și nevoia de

INTERVIU

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

Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!Member of Canadian Bookkeepers Association

Gabriela Bucsa
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REER

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
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• Incorporari si lichidari de companii
• Reprezentare in fata autorita%lor 
guvernamentale

• Consiliere fiscala op%ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5

Conceptul de agricultură urbană a câștigat tot mai mult teren în ultimii ani la Montreal. De la grădini
comunitare, la acoperișuri verzi, inițiativele de grădinărit urban aduc un plus de spaţiu verde, dar și un
plus de securitate alimentară pentru numeroase persoane. Ele reprezintă un mijloc de a combate izolarea
în marile orașe, căci oferă un bun prilej pentru socializare şi, nu în ultimul rând, ele oferă un mijloc de a
regăsi natura în mijlocul junglei urbane de beton. În acest context se înscrie și proiectul Incredible Edibles
(IE), specific cartierului montrealez Notre-Dame-de-Grâce, care există de cinci ani. Particularitatea sa este
că se bazează pe voluntari pentru grădinărit, oferind oricui și tuturora posibilitatea să-și ia, gratuit, o legumă
proaspătă și diverse ierburi, din mici grădini urbane amenajate în marginea drumurilor. 
Am stat de vorbă cu Irina Grecu, implicată în acest proiect de câțiva ani, pentru a afla mai multe detalii
despre Incredible Edibles, despre filozofia din spatele acestei inițiative și felul în care ea este organizată.
Pentru mulți dintre dumneavoastră, numele Irinei Grecu este poate familiar deja: Irina a fost candidată
din partea Projet Montréal la alegerile municipale din noiembrie anul trecut (în districtul Snowdon) și este
foarte implicată în comunitatea locală, făcând parte din consiliul director al organismului Transition NDG
și militând pentru drepturile bicicliștilor și pietonilor în Montreal.

►

Irina Grecu îngrijind grădinile Incredible Edibles de pe Somerled.

Vechile ghivece din beton erau amplasate
de-a lungul a patru blocuri, pe ambele părți
ale străzii Somerled, și erau foarte dificil de
udat.
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înainte și, în plus, pompierii sunt foarte
mândri să participe la acest proiect. Chiar
ne-au ajutat să construim spirala de ierburi
și ne ajută la udat!

Eco-Quartier a facilitat negocierea cu
un alt partener important, magazinul Metro
de pe Somerled, unde anul acesta am con-
struit patru grădini pe paturi ridicate - care
sunt de fapt niște cutii enorme din plăci de
lemn. Acel „core group” de care am amintit
la început a plantat ceea ce se află în aceste
cutii în momentul de față: floarea soarelui,
roșii, fasole, kale, swiss chard, pătrunjel,
gălbenele, coriandru, mentă, mușețel etc.

Avem un grup de voluntari care sunt
responsabili cu udatul. Fiecare udă o zi pe
săptămână la una din grădini. Pe Somerled
am avut nevoie de susținerea magazinul
Metro, noi am cumpărat un furtun, ei ne
lasă să folosim robinetul lor. Fac parte din
acest grup și sunt responsabilă cu udatul
marțea. Pentru că sunt membră și în „core
group”, în această zi nu numai că ud
plantele, dar fac curat, replantez și răspund
la întrebările publicului.

Pe Sherbrooke avem trei cutii care au
fost construite în 2016 cu aprobarea
Primăriei Montrealului și ajutorul comu-
nității. În fiecare primăvară, Incredible
Edibles are un atelier de plante urbane în
cadrul căruia se și plantează conținutul
acestor cutii. Anul acesta am ajutat și eu să
umplem aceste grădini cu compost și să le
plantăm. Se pot găsi aici plante medicinale,

legume și salate.
O altă grădină importantă se află pe

Monkland/Montclair, de care se ocupă Lea.

SP: Care sunt problemele pe care Incre-
dible Edibles le întâmpină?
IG: Fondurile sunt dificil de găsit, bine-
nțeles. Nu beneficiem de nicio susținere gu-
vernamentală sau privată. Strângem singuri
100% din fondurile de care dispunem, prin
activități ca vânzări de garaj cu lucruri do-
nate de oamenii din cartier.

La început, lumea smulga plantele din
rădăcini, însă cu ajutorul semnelor mai
clare, atelierelor oferite și obișnuinței de a
vedea aceste grădini și înțelegerii concep-
tului din spatele lor, această problemă s-a
mai remediat. Ne-ar plăcea însă să avem
mai multe plante, ca să putem replanta mai
des grădinile.

Ne-ar plăcea, de asemenea, să avem
voluntari mai mulți. E mult de muncă și lu-
crurile se pot schimba foarte repede. De
exemplu, avem nevoie de oameni să ude
plantele, dar și translatori engleză-franceză
pentru buletinul nostru bilunar și raportul
anual.

Încurajez cititorii ziarului Accent Mon-
treal, în special membrii comunității
române care locuiesc în NDG, să se implice
în acest proiect. Pe site-ul Transition NDG,
ttndg.wordpress.com, puteți găsi mai multe
detalii despre Incredible Edibles, precum și
pe pagina noastră Facebook, la @IE.NDG.

a construi comunități reziliente și sănătoase
INTERVIU
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Răspunzând întrebărilor unor trecători la grădina de ierburi din fața stației de pompieri nr.
46 de pe Somerled colț cu Cumberland.

Irina Grecu la o vânzare de garaj Incredible Edibles, iunie 2018, pe Sherbooke colț cu Wil-
son. Suma strânsă: 1,400$.
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Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de

divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.

Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea

Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.
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Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1841, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca
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www.accentmontreal.com

R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde • Fructe de mare

• Peste • Saslic (pui, porc)
• Carnati • Salata • Desert

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583

Organizam nunti
botezuri • comuniuni

petreceri

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

Qualité du Service à la Clientèle

CLUB
SELECT

CLUB
PRESTIGE

CLUB
100%

CLUB
100%

GOLD

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

Gabriel Simon
Curtier imobiliar

Cel: 514.773.6820

De 14 ani cu rezultate remarcabile
in slujba clientilor!

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente

LLLL AAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL

TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraatteessii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  RReetteettee  aarrddeelleenneessttiiGGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenestiCarnati afumatiCiolane afumateCostita afumataTelemea de oaie GhiudemBabic+ multe alte produsetraditionale romanesti

LAVALLAVAL



Vineri 17 august 2018Vineri 17 august 2018 ■ PAG. 13PAG. 131313 ȘTIIN�Ă & TEHNOLOGIE

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

S-a născut o stea... și trei planete!

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Descoperirea de noi
planete în afara Sis-
temului Solar, așa-
numitele exoplanete,
nu mai reprezintă o
surpriză. La ora actu-
ală au fost deja catalo-
gate mii de astfel de

planete, mai ales datorită studiilor efectu-
ate cu ajutorul telescopului Kepler. Totuși,
o nouă descoperire, a trei planete nou-
născute, a generat mult entuziasm printre
astronomi. Este prima dată când planete în
formare în jurul unei stele la rândul ei
nou-născute au fost observate cu o tehnică
experimentală bazată pe măsurarea sem-
nalelor provenind de la molecule de
monoxid de carbon.

Până acum exoplanetele erau des-
coperite prin fluctuația luminii stelei în
jurul căreia orbitau - în momentul în care
o planetă trece prin fața stelei sale, o
variațiune a luminozității acesteia poate fi
observată - sau prin oscilații ale stelei,
generate de atracția gravitațională a pla-
netelor, de obicei de dimensiuni mari, care
orbitează în jurul său.

De data aceasta însă astronomii au
putut efectua măsurători de precizie cu
ajutorul interferometrului Alma (Atacama
Large Millimeter/submillimeter Array)
aflat în Chile și aparținând de European

Southern Observatory, în domeniul
lungimilor de undă milimetrice, deci nu în
spectrul luminii vizibile.

Astronomii au măsurat emisii ale mo-
leculei CO (monoxid de carbon) cu o
lungime de undă bine cunoscută. Fluxul
radiației măsurate depinde de structurile
pe care aceasta le întâlnește în drumul său.
În norii care învăluiau steaua HD 163296,
situată în constelația Săgetătorului, la 330
ani lumină față de noi, s-a putut constata
cum acest flux era perturbat de structurile
aflate în calea radiației. La fel cum, de
exemplu, într-un râu pietrele influențează
fluxul apei, eventualele structuri din
spațiu, precum planetele, pot avea un im-
pact asupra radiației de monoxid de car-
bon. Este exact ceea ce au observat
astronomii cu ajutorul telescopului Alma.
Steaua HD 163296 s-a „aprins”, adică a
început să strălucească, acum circa 4 mi-
lioane de ani, fiind prin urmare o stea
foarte recentă. Vârsta acestei stele este
doar a mia parte din vârsta Soarelui nos-
tru. Astronomii au observat deci pentru
prima dată un sistem solar în formare.

Din analiza măsurătorilor efectuate,
astronomii au ajuns la concluzia că în
norul de praf și pulbere care încă învăluie
steaua HD 163296 se află cel puțin trei
proto-planete. În acest nor au încă loc pro-
cese ce pot duce la nașterea mai multor
planete. Planetele care influențează fluxul
radiației observate sunt mari și gazoase,
asemănătoare mai degrabă cu Jupiter din

sistemul nostru solar decât cu Terra.
Rezultatele acestui studiu au fost publicate
în două articole recente, apărute în revista
Astrophysical Journal Letters.

Două dintre planetele care s-ar afla în-
văluite în norul din jurul stelei se situează
la distanțe de 12 și 21 miliarde de kilo-
metri față de aceasta, adică de 80 și res-
pectiv 140 de ori mai departe decât se află
Pământul față de Soare. A treia planetă
este și mai îndepărtată, la circa 39 de mi-
liarde de kilometri față de astru.

Noua tehnică folosită pentru des-
coperirea acestor proto-planete va fi opti-
mizată în viitorul apropiat pentru a
permite descoperirea de planete mai mici,
dar și a modalității prin care acestea se
formează. Se va putea studia inclusiv
eventuala existență a unei atmosfere a
acestor planete, precum și elementele
chimice care ar alcătui-o.

Nu știm dacă undeva în Univers există
planete pe care se află forme de viață mai
mult sau mai puțin asemănătoare cu a
noastră, însă recentele descoperiri, precum
și noile tehnici utilizate, ca cea prezentată
în acest articol, ne ajută să descoperim noi
planete, printre care poate se află și una
plină de viață.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi al
fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Fras-
cati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(Roma, Italia) şi colaborator Scientia.ro.

ASTRONOMIE

Cu ajutorul telescopului Alma din Chile a fost observată, în premieră, nașterea a trei
exoplanete, în jurul unei stele situate la circa 330 de ani lumină față de noi - o stea care are
doar o miime din vârsta Soarelui.

►

Antenele observatorului astronomic ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), aflat la o altitudine de 5.000 de metri în
platoul Chajnantor din Anzii chilieni. ALMA este cel mai mare radiotelescop din lume. FOTO: www.eso.org.

Viteza luminii și anii
lumină
Lumina este o formă de radiație electro-
magnetică din spectrul vizibil care se
comportă atât ca undă, cât şi ca parti-
culă. Comportamentul de undă al lu-
minii poate fi văzut în mod clar atunci
când lumina este refractată printr-o
prismă şi se descompune în diverse cu-
lori, în funcţie de lungimile lor de undă.
Lumina poate fi văzută comportându-se
ca o particulă atunci când gazele din
atmosfera înaltă terestră sunt lovite de
vânturile solare şi produc aurore boreale
deasupra polilor.
Până de curând lumina nu a putut fi
văzută simultan în ambele stări. În 2015,
cercetătorii de la École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) din
Elveţia au reușit să realizeze, pentru
prima dată în istorie, o fotografie are
prezintă lumina atât ca undă, cât şi ca
particulă.
Lumina călătoreşte cu cea mai mare
viteză cunoscută până în prezent. Viteza
luminii în vid este de exact 299 792 458
metri pe secundă. Motivul pentru care
avem acest număr exact este datorită
faptului că viteza luminii în vid este o
constantă universală care a fost măsurată
prin utilizarea laserelor.
Distanța pe care lumina o parcurge într-
un an poartă denumirea de an lumină.
Este aproximativ 9,5 trilioane de kilo-
metri sau 5,88 trilioane de mile și
reprezintă o unitate de măsură pentru
distanțele astronomice. De la Lună
până la ochii noștri lumina ajunge în
aproximativ o secundă, ceea ce
înseamnă că satelitul nostru natural se
află la o secundă lumină de Terra.
Soarele se află la circa opt minute lu-
mină față de noi. Următoarea stea cea
mai apropiată este Proxima Centauri, la
o distanţă de 4,2 ani lumină.
Când astronomii studiază obiecte aflate
la mai bine de un an lumină față de
Pământ, aceștia văd respectivul obiect
așa cum era atunci când lumina a plecat
spre noi, nu cum este el în prezent. De
aceea tot ce observăm în universul înde-
părtat este practic istorie.
Lumina poate încetini în funcție de
mediumul pe care îl traversează. De
exemplu, lumina care traversează atmos-
fera terestră se deplasează aproape cu
viteza luminii în vid, însă lumina care
trece printr-un diamant este încetinită la
mai puțin de jumătate din aceasta.
Potrivit teoriei relativității a lui Ein-
stein, dacă un corp îşi măreşte viteza, îşi
măreşte şi masa relativă. La o viteză ca
cea a luminii, masa relativă trebuie să fie
infinită (sau aproape de infinit); de
asemenea, energia corpului trebuie să fie
infinită pentru a o propulsa, lucru, cel
puţin deocamdată, imposibil.
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Continuare din numărul
trecut

În Antigua, cel mai fru-
mos oraş al Guatemalei,
intrat în patrimoniul
UNESCO, am vizitat o

galerie de artă care avea două expoziţii
temporare, seria lui Dali, Infernul, Para-
disul şi Purgatoriul, şi o colecţie recentă
de fotografii tulburătoare ale unui artist
din Guatemala imortalizând violenţe si-
nistre şi răni sociale încă deschise.

În Antigua uşile caselor în stil spaniol
baroc sunt deschise, şi dacă le treci pragul
intri în altă lume. Grădini interioare cu
orhidee atârnând din copaci, palmieri şi
buganvilia, fântâni arteziene şi mozaicuri,
galerii de artă, fabrici de jad, hoteluri butic
cu camere fiecare decorată altfel, cu mo-
bilă stil, antichităţi, candelabre şi şemi-
neuri. Şi fireşte pieţe înţesate de artizanat,
ceramică, măşti şi ţesături de tot felul. O
plimbare prin oraş trece obligatoriu pe sub
Arcul Santa Catalina, bijuterie arhitecto-
nică, spre Parcul Central, înconjurat de
Catedrala San Jose şi de Palatul guverna-
mental, pe fundalul munţilor care încon-
joară orizontul şi vârfurile vulcanilor

Fuego şi Acatenango creând un decor na-
tural de o mare frumuseţe. Din cele 28 de
biserici coloniale, doar două au supra-
vieţuit cutremurelor devastatoare care au
dărâmat, succesiv, mii de clădiri.

Dar ruinele sunt spectaculoase. M-am
plimbat printr-o catedrală uriaşă cu des-
chidere la cer. Plante luxuriante cresc pe
locul vechilor capele, ies din ziduri şi se
strecoară printre pietre. Zboară păsări
dintr-un arc în altul prin ceea ce odată era
tavanul catedralei, acum spart în cercuri
prin care se scurge albastrul cerului, atât
de senin în Antigua, dar şi ameninţat de
lava care se poate ridica oriând din vul-
canii care stau la pândă. Acolo mi-a venit
în minte altă catedrală, întâmplător tot
spaniolă, Sagrada Familia lui Gaudi,
niciodată terminată. Din fericire. A rămas
astfel unică şi misterioasă, un spaţiu de
trecere deopotrivă pentru oameni şi păsări.

Drumul spre Chichicastenango pe au-
tostrada pan-americană, lungă cât Ameri-
cile, legând Ţara de Foc de Canada, trece
prin munţi de un verde intens, şerpuieşte
printre dealuri terasate cu plantaţii de
cafea, avocado şi banane, coboară în văi
fertile unde porumbul creşte mai înalt
decât oamenii acestor ţinuturi. După
cutremurul devastator din 1976, Israelul şi
Taiwanul au oferit asistenţă Guatemalei în
a-şi crea un sistem de irigaţii şi o agricul-

tură din care practic supravieţuieşte o
parte copleşitor de mare a populaţiei. Ne
depăşesc în viteză autobuze ale trans-
portului public care leagă localităţile între
ele. Cunoscutele autobuze şcolare galbene
din America sunt date la casat în
Guatemala şi sunt pictate violent, suge-
rând culorile portului popular caracteris-
tic fiecărei regiuni, pentru a fi recunoscute
de călătorii care sunt în majoritate analfa-
beţi. Vor fi folosite la maximum, până la
dezintegrare. Şoferii sunt în general tineri,
plătiţi la câte curse reuşesc să facă pe zi,
aşa că gonesc nebuneşte pe şosele înguste
de munte, cu frânele scârţâind.

Ajung sâmbătă seara în Chichicaste-
nango, un sat în munţi, unde probabil că
nu s-ar duce niciun străin dacă duminicile
nu ar fi o piaţă faimoasă a indigenilor
veniţi cu sutele şi miile din toată
Guatemala. Cu o seară înainte, trecând pe
străzile prăfuite, printre clădirile modeste
luminate palid, nu ai cum să bănuieşti ex-
plozia de mărfuri, culori şi mirosuri care
începe de foarte devreme duminica
dimineaţa, transformând practic toată
aşezarea într-o piaţă uriaşă, considerată
cea mai mare piaţă indiană a Americilor,
înţesată la refuz cu mărfuri de tot felul,
man made, artizanat, obiecte de cult, ţesă-
turi, ceramică, măşti, dar şi fructe şi zarza-
vaturi, păsări vii cum vindeau la noi

ţăranii pe vremuri. O bătrână îşi aduce sin-
gura curcă învelită într-o basma şi o
aşează pe jos în picioarele trecătorilor, şi
dacă nu se va găsi de data asta un
cumpărător, va veni cu ea şi duminica vi-
itoare. Ţăranii, sau fermierii cum sunt nu-
miţi, sunt toţi îmbrăcaţi în costume
populare, fiecare în culori specifice, ca şi
autobuzele care îi aduc din comunităţile
lor pierdute în munţi.

Imaginea vizuală e puternică, dar cel
mai impresionant lucru este biserica Santo
Tomas, construită pe platforma unui tem-
plu pre-columbian, unde au loc ceremoni-
ale religioase mayaşe conduse de şamani
împreună cu slujbe catolice ţinute de pre-
oţi. Duminicile, dis de dimineaţă, treptele
bisericii se umplu de buchete mari de
flori, crizanteme, hortensii, chiparoase şi
orhidee, ofrande aduse zeilor, dar şi de
fructe, flori galbene de şofran şi lumânări.
Un şaman incantează la intrarea în bise-
rică în jurul unui foc aprins pe o piatră. În
interiorul bisericii cu pereţi înnegriţi de
fum, familiile îşi ţin tradiţia mayaşă
rugându-se lângă focuri pâlpâind pe pietre
înconjurate de flori portocalii, acele găl-
benele care şi la hinduşi sunt flori asociate
cu ceremonialele religioase.

Peste două zile era 1 noiembrie, Săr-
bătoarea Morţilor în Guatemala, cea mai
importantă zi de comemorare a celor dragi
trecuţi dincolo (pentru creştini, în Paradis,
pentru mayaşi, în lumea spiritelor). Tot
satul se pregăteşte. Noaptea se aud ex-
plodând artificii, în onoarea sfinţilor pa-
troni ai comunităţii şi familiilor. O dată pe
an, spiritele celor dispăruţi vin să-şi
viziteze familiile. Cimitirul de pe deal, un
sat în miniatură al morţilor care se odih-
nesc în cavouri colorate de mărimi
asemănătoare, e luat cu asalt. Spiritele
sunt aşteptate cum se cuvine. Se vopsesc
proaspăt pereţii căsuţelor, sunt spălate
lespezile de piatră, se împart ofrande, se
aprind lumânări, se fac focuri şi incantaţii
de către şamani, ghizi spirituali care oferă
sfaturi şi ajutor, dar asigură şi legătura
între cei de aici şi cei plecaţi în lumea sub-
pământeană.

Dacă vreun animal le va trece pragul
sau se va aciuia pe lângă casă, oamenii nu
îl vor alunga, îl vor hrăni din puţinul lor.
Mayaşii trăiesc în armonie cu natura şi
animalele, şi, deşi nu cred în reîncarnare,
au credinţa că spiritul morţilor poate veni
la ei întrupat în animale sau păsări.

Ziua morţilor şi noaptea su�etelor
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în Guatemala (II)
În Flores, oraşul de unde aveam să-mi

încep explorarea parcului arheologic
Tikal, am zburat cu un avion mic al unei
companii particulare, la cinci dimineaţa,
din capitala Guatemalei. Am văzut
răsăritul soarelui deasupra unei civilizaţii
apuse. Cocoaşe de pământ acoperite cu
vegetaţie care ascund templele mayaşe,
puţuri circulare, aşa numitele cenote ale
Yucatanului, rezervoare care adunau apa
de ploaie şi erau legate la sisteme subac-
vatice, întinderi nesfârşite de junglă lăsată
în voia ei, mici aşezări izolate risipe în
munţi, un peisaj care nu semăna cu nimic
şi prin care nimeni nu părea să treacă
vreodată.

O zi întreagă am colindat prin Parcul
Naţional Tikal situat în zona arheologică a
Bazinului Peten, aflat din 1979 în patri-
moniul universal UNESCO. Junglă vastă,
turişti puţini, din loc în loc soldaţi bine
înarmaţi. Pe drumul care duce la intrarea
în parc apar semne de atenţionare la şerpi
veninoşi, jaguari, curcani sălbatici sau
maimuţe păianjen. Ghidul îmi spune să ţin
ochii deschişi, să fiu atentă unde pun pi-
ciorul, să privesc atent şi în sus, la crengile
copacilor, de unde maimuţele pot crea tot
felul de surprize vizitatorilor nepoftiţi. Un
fluture mare colorat s-a desprins dintr-o
încrengătură de frunze şi s-a ţinut după
mine tot drumul.

M-am ferit de termite, de seminţele de

fructe pe care o maimuţă mi le sufla în
cap, am ocolit tarantule negre şi pufoase
mari cât palma, am fotografiat tot felul de
animale pe care nu le-am văzut niciunde,
m-am legănat pe liane, am gustat din coaja
unui copac de gumă de mestecat, am urcat
sute de trepte de piatră până în vârful tem-
plelor de unde pământul se vedea o bucată
verde de catifea contopindu-se la orizont
cu albastrul intens al cerului.

Treci prin păduri tropicale cu vegetaţie
carnală mustind de viaţă, şi, când ajungi
în Piaţa Centrală a ansamblului arhitec-
tonic, ai sentimentul că timpul a rămas
captiv în piatra palatelor şi templelor celui
mai puternic regat al mayaşilor, în stele
(bucăţi de piatră încrustate cu hieroglife şi
figuri), în altare şi morminte, în structurile
piramidale din „Mundo perdido”, lumea
pierdută.

Dacă sfârşitul biblic este descris prin
potop, declinul civilizaţiei maya a fost
cauzat de secetă. Acele ţinuturi fertile, cu
ploi abundente care făceau să existe
recolte succesive tot anul, au fost dintr-
odată afectate de o schimbare dramatică
de climă care a început prin anul 600 şi a
ţinut aproape patru secole, secătuind pros-
peritatea, provocând crize politice şi
războaie. Una dintre cele mai puternice
civilizaţii apunea, asemeni Egiptului antic.
Ca şi la Angkor Watt, în Combodgia,

jungla a luat mai târziu în posesie vechile
temple şi aşezări din Tikal şi El Mirador
(cea mai mare aşezare mayaşă constituită
cu 3000 de ani în urmă), îngropându-le în
pământ şi vegetaţie.

Dacă ar fi să transpun Guatemala în
imagine, aş desena-o ca pe o femeie
bătrână, chinuită şi totodată senină, nici
tristă, nici împăcată, mai degrabă împie-
trită în timp, cu pielea arsă de soare, îm-
brăcată într-un port vechi brodat în culori
vii, pe cap cu şaluri împăturite cum poartă
mayaşele de sute de ani, care tocmai şi-a
lăsat jos fuiorul ori războiul de ţesut, şi
s-a întins în bordeiul ei, direct pe pământ,
pe o cuvertură multicoloră ţesută de
bunica ei, ori de o şi mai veche străbună,
şi a adormit aşa, înconjurată de mici vase
de lut pentru fiertura ierburilor vindecă-
toare, obiecte casnice din lemn şi cera-
mică, ţesături, împletituri, măşti şi obiecte
de cult, o farfurie ciobită cu tortillas - lipii
subţiri din porumb - încă aburinde. Şi
poate că ar dormi aşa sute de ani, în con-
spiraţie cu timpul, cu respiraţia aliniată în
energia lui. Timpul nu trece, doar ea trece
prin timp, şi rămâne la fel, conservată în
somnul unei civilizaţii apuse, acum as-
cunse sub pământ.

Aşa se face că munţii Guatemalei şi
împrejurimile misterioase şi magice ale
Lacului Atilan, înconjurat de vulcani cu
vârfuri albăstrui fumegânde, sunt pline de

comunităţi mayaşe care trăiesc în afara
timpului şi în legea lor, ducându-şi ritu-
alurile şi cultura mai departe, în secolul
triumfului tehnologic şi digital. O viaţă
însă deloc idilică, plină de lipsuri şi sără-
cie. Ierburile halucinogene sunt încă
folosite de şamani pentru a intra în legă-
tură cu spiritele, iar plantele vindecătoare
asigură asistenţa medicală familiilor
cu şase, şapte, chiar zece copii, care
nu vorbesc spaniola şi nu pot merge la
şcoală.

La două zile după ce am ajuns acasă,
am primit vestea că un cutremur cu mag-
nitudinea de 7.8 pe scara Richter lovise
Guatemala, distrugând mii de case din co-
munităţi sărace aflate în interiorul ţării.
Am mulţumit zeilor mei care mă prote-
jaseră.

Într-o dimineaţă, când am ieşit în gră-
dina casei, dintr-o tufă de verdeaţă a ţâşnit
acelaşi fluture mare colorat care mă în-
soţise în jungla din Tikal. Sau unul foarte
asemănător.

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 co-
mandate pe site-ul carmenfiran.com/
OrderBooks.htm.
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Ce este catul gras?

PERICOLELE FICATULUI GRAS
Ficatul gras apare atunci când în

celulele ficatului se acumulează grăsimi
(lipide) și nu se mai elimină, îngreunând
funcționarea celulelor hepatice.

De multe ori, steatoza hepatică nu dez-
voltă complicații. Alte ori, cei care suferă
de această afecțiune sunt mai puțin noro-
coși. Grăsimile acumulate în celulele he-
patice pot să provoace o inflamație a
ficatului cunoscută sub numele de steato-
hepatită („steato” - grăsime, „hepatită” -
inflamație). Ca orice formă de hepatită,
steatohepatita netratată se poate complica,
la rândul ei, cu fibroză. Când țesutul he-
patic se fibrozează, în structura lui se
formează cicatrice (leziuni). Dacă nici în
acest stadiu nu se intervine cu tratament,

fibroza poate duce la ciroză, stadiu în care
țesutul normal hepatic este înlocuit cu un
număr foarte mare de cicatrice. Ficatul nu
mai funcționează optim, ciroza severă
ducând, în continuare, la insuficiență he-
patică, moment în care transplantul de ficat
rămâne singura soluție de tratament.

SIMPTOME
Steatoza hepatică ridică o mare pro-

blemă: în majoritatea cazurilor nu dă
simptome. Atunci când totuși apar, ele sunt
suficient de vagi pentru a fi trecute cu ve-
derea sau pentru a fi date pe seama altei
afecțiuni și deci ignorate până când nu se
mai poate face mare lucru pentru a salva
ficatul. Aceste simptome vagi sunt oboseala
și jena sau durerea în partea dreaptă a

abdomenului. Tocmai de aceea, ficatul gras
este descoperit cu ocazia unei ecografii ab-
dominale de rutină ori, din păcate, atunci
când se ajunge deja la ciroză. Cum nu sunt
prea mulți cei care-și fac periodic analize
de rutină și cu atât mai mult o ecografie, se
estimează că numărul celor care suferă de
steatoză hepatică este mult mai mare decât
cel evidențiat de statistici.

FACTORI DE RISC
Cel mai adesea, boala apare la per-

soanele de vârstă mijlocie și în mare parte
bărbați - de foarte multe ori, steatoza he-
patică se declanșează pe fondul consumu-
lui de alcool (caz în care vorbim de
steatoză hepatică alcoolică), iar cei care
au acest viciu sunt, în mare parte, bărbați.
De reținut: o persoană care consumă 60 g
de alcool pur pe zi va face steatoză într-un
interval de cinci ani. Sensibilitatea la alcool
diferă însă de la un organism la altul, la fel
ca și efectele nocive ale acestuia. În multe
cazuri, este nevoie de o cantitate de alcool
mult mai mică pentru ca ficatul să se în-
carce cu grăsimi.

Nu doar consumatorii de alcool sunt
predispuși la ficat gras. Steatoza non-
alcoolică este depistată mai des la femei,
tot de vârsta a doua, cu diverse probleme
medicale asociate. De exemplu, excesul de
greutate: specialiștii estimează că nu mai
puțin de 70% dintre obezi au ficat gras.
Dacă intervine și consumul de alcool, riscul
ajunge aproape de 95%.

Deloc de ignorat este și categoria dia-
beticilor, un procent foarte mare de per-
soane din rândul acestora suferind de ficat
gras. S-a observat însă că numai diabetul de
tip 2 favorizează steatoza hepatică, nu și cel
de tip 1.

De asemenea, și cei care au un nivel
ridicat al colesterolului sunt mai predis-
puși la steatoză hepatică. Din rândul lor,

cam 30% se vor confrunta cu această pro-
blemă. Dacă și nivelul trigliceridelor este
mare, atunci riscul de steatoză urcă până la
90%.

STEATOZA HEPATICĂ ESTE REVERSIBILĂ
Da, această boală este reversibilă, însă

nu fără eforturi. În cazul unui băutor de al-
cool, este esențială renunțarea la acest con-
sum: după aproximativ șase săptămâni de
abstinență totală de la alcool, ficatul
revine la dimensiuni normale.

O persoană supraponderală sau obeză
care suferă de steatoză hepatică trebuie să
slăbească, însă pierderea bruscă de greutate
nu este indicată, deoarece regimurile
hipocalorice drastice nu fac decât să
agraveze steatoza.

Este indicat să eliminați: dulciurile,
băuturile răcoritoare și sucurile, făinoasele,
margarina, brânza și cărnurile foarte grase,
prăjelile de orice fel, mezelurile și afumă-
turile.

Consumați în special vegetalele bogate
în fibre alimentare, precum sfecla roșie,
varza, broccoli, gulia, morcovii, fasolea,
mazărea, merele, dovleacul, zmeura,
murele, dar și semințele, cu condiția să nu
fie prăjite. Acizii grași Omega 3, care se
găsesc în concentrație mare în peștele gras
oceanic (sardine, ton, somon) s-au dovedit
eficienți în reducerea nivelului trigliceride-
lor din sânge, așa încât sunt recomandați în
cazurile ficatului gras apărut pe fondul unui
nivel crescut al trigliceridelor.

Nu uitați însă că avizul medicului și al
unui nutriționist privind regimul alimentar
și stilul de viață pe care trebuie să-l urmați
în cazul acestei afecțiuni sunt absolut nece-
sare.

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

Când aud de ficat gras (foie gras în franceză, fatty liver în engleză),
foarte mulți cred că nu este vorba de o boală în adevăratul sens al cu-
vântului. Steatoza hepatică - cum se numește ficatul gras în termeni
medicali - este însă o boală cât se poate de alarmantă, pentru că de la
ea pot porni bolile hepatice grave, ca ciroza și insuficiența hepatică.
Din fericire, ea este reversibilă.

►
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BBăărrbbaațțiiii,,  mmaaii  pprreeddiissppuușșii  llaa  îîmmbboollnnăăvviirrii  ddeeccââtt  ffeemmeeiillee
A fi bărbat prezintă riscuri pentru sănă-

tate: în medie, femeile trăiesc cu șapte ani
mai mult decât bărbații. Iată de ce: 
■ Bărbații au mai multe obiceiuri nocive
pentru sănătate. Un studiu condus la Uni-
versitatea din Michigan a arătat că bărbații
fumează de două ori mai mult ca femeile.
De asemenea, ei sunt și băutori mai mari,
tot în proporție dublă. Și, deși le place
sportul, de cele mai multe ori ei sunt doar
spectatori, căci doar 37% dintre bărbați
exersează în mod regulat.  
■ Un alt motiv pentru care sănătatea băr-
baților este mai la risc decât cea a femeilor
este legat de atitudine, mai precis de
macism. Potrivit dr. David Wiliams, socio-
log la Harvard, bărbații sunt de două ori mai
susceptibili să fie loviți de trăsnet, să piară
într-o inundație sau să fie implicați într-un
accident fatal. Atitudinea de „tip dur” care

le este inculcată de mici face ca bărbații să
fie imprudenți, să-și asume rolul de „Nică
fără frică”, expunându-se unor riscuri inu-
tile.  Și, de vreme ce „nu se cade”ca un băr-
bat să-și discute stările și sentimentele,
riscul de a suferi de boli în care stresul joacă
un rol important - precum bolile de inimă
și depresia - este mai mare.  
■ Bărbații merg mai puțin la doctor. Din
această cauză, frecvența testelor de cancer
sau a celor pentru tensiune este redusă la
jumătate față de cazul femeilor. Din nou ex-
plicația este culturală: bărbații trebuie să se
comporte „bărbătește” și să nu se plângă
dacă se simt rău sau sunt bolnavi.  

Prin urmare domnilor, dacă vreți să
trăiți mai mult și să aveți o mai bună calitate
a vieții, fiți mai ca... o doamnă! Adică
exersați, mergeți regulat la doctor și fiți mai
deschiși în a discuta ceea ce simțiți. AM

Bărbații fac mai puține teste de depistaj pentru cancer datorită faptului că merg mai rar la
medic.  
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Familie care locuiește în Laval, caută d-nă
serioasă, nefumătoare, îndemânatică și iu-
bitoare de copii pentru îngrijirea unei fetițe
de 4 ani, la timp parțial, 2-3 zile pe săp-
tămână și ajutor la treburile casnice
(curățenie, spălat, gătit etc.), începând cu
luna septembrie 2018, pentru o perioadă
de aprox. un an. Ne puteti contacta la:
telcianca@yahoo.ca. Rugăm seriozitate.

Caut ajutor de constructor și construc-
tori pentru costrucție de casă și amenajări
exterioare. Tel: 514-231-2090 sau 514-
649- 6920.

Companie de transport caută șofer incor-
porat clasa 1. Candidatul trebuie să aibă
permisul de conducere valabil, 3 ani de ex-
periență, pașaport valabil, cazier judiciar
alb, minim 3 puncte de inaptitudine pier-
dute, engleză nivel funcțional. Oferim
camion Volvo 2018 nou, cu transmisie au-
tomată, trailer nou 2019 dry box, plata de
0,54$ milă pentru tot milajul, plata săp-
tămânală, pickup/delivery 30$ fiecare,
timp de asteptare 20$/oră după 2 ore, lay-
over 100$, bonus milaj 200$ după 10.000
mile. Contact: 438-491-9630.

Compania de mutări DOMUS angajează
șoferi clasa a V-a. Salariu foarte bun.
Contact: Robert, 514-915-4588.

Firma Rak & Rak, architectes caută urgent
o persoană pentru postul de tehnician(ă)
în arhitectură cu experiență de minim 5
ani într-un birou de arhitect și o bună
cunoaștere a Autocad și Revit, 2D și 3D +
randiu. 514-731-0099 | alex@rak.ca.

Companie de TRANSPORT de VRAC
angajează la timp plin (zi/noapte, cu sau
fără experiență): Mecanic de camion,
plata în funcție de experiență, de la
20$/oră până la 30$/oră. Garaj în Mirabel,
Laval și Montreal; Șofer local clasa 1 și
3, în transport vrac, camione recente cu
transmisie automată și manuală, salariu de
22$/oră angajat și 24$/oră incorporat.
Căutăm persone serioase și competente.
Contact: Liviu | liviu@klmainville.com |
514-816-1576.

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, spe-
cializată în cablaj electronic, caută munci-
tori (asamblori) în electronică. Exigențe:
franceză sau engleză, cunoștinte obliga-

torii 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:
tania@rfmtl.com (biroul de resurse
umane).

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 condominiu-
muri în cartierul Côte-St-Luc. Cerințe:
Experiență și bilingvism. Trimiteți CV-ul
la: sdcvicompte@gmail.com.

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

Caut croitoreasă timp plin sau parțial pen-
tru cusut perdele, în zona Laval. Tel: 514-
409-4526.

Contabilitate pentru toate categoriile de în-
treprideri. Declarații TPS/TVQ, salarii,
impozite la sfârșit de an, analiză contabilă.
Calitate și prețuri exceptionale. 438-931-
5510 | irinaenachi@yahoo.com.

Superb apartament 2½ de închiriat,
demisol într-un duplex în Laval, zona Des
Laurentides/St-Martin, atmosferă calmă,
familială, ideal pentru o persoană singură,

liniștită și nefumătoare. 495$/lună. Mo-
bilă, electricitate, căldură, apă caldă in-
cluse. Sunați la 514-663-3179.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de metroul Place des Arts, com-
plet 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.

Româncă, cetățean canadian, blondă, ochi
albaștri, secretară, caut domn nefumător,
vârsta până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. Telefon: 514-256-4624, după
orele 20.00.

Bărbat înalt, prezentabil, 42 ani, serviciu
stabil la guvern, iubitor de frumos, călă-
torii, 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 co-
municare, tandrețe, respect și pasiuni
comune. Trimite-mi un email la adresa:
mihai.calinescu18@gmail.com.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile com-
plet 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

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 bisericii este: 1690 Ave-
nue De l'Église, Montreal, H4E 1G5.
www.sfnicolaemtl.com.

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 Sfân-
tului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână 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 pro-
gram: 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, 514-
475-1399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eu-
stache, 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. Saint-
Joseph, 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.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Li-
turghie 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.

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

IMOBILIARE

50.00

SERVICII
MATRIMONIALE
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SSppoorrttiivviiii  aauussttrraalliieennii,,
aajjuuttaațții  ddee  aarrmmaattăă
ppeennttrruu  JJOO  22002200

Australia își ia foarte în serios pregătirea pentru
Olimpiada de la Tokyo din 2020, pentru a nu mai reedita
slaba performanță de la Jocurile din 2012: armata aus-
traliană şi Institutul Australian pentru Sport (AIS) au
încheiat un parteneriat pentru îmbunătăţirea capacităţii
sportivilor, dar şi a soldaţilor, potrivit News.ro.

Astfel, începând din noiembrie, membri ai armatei vor
îndruma sportivii şi vor folosi aceleaşi facilităţi, la Insti-
tutul Australian pentru Sport.

De program vor beneficia aproximativ 120 de sportivi,
antrenori şi membri ai stafului auxiliar în cei doi ani care
au mai rămas până la JO de la Tokyo. Parteneriatul va con-
sta în pregătire bazată pe sănătatea psihică, performanţă
sub presiune şi prevenirea accidentărilor şi bolilor.

Directorul AIS, Peter Conde, a declarat că atunci când
este vorba de performanţă armata oferă cel mai bun
exemplu de urmat. „Atunci când oamenii se gândesc la ar-
mată şi sport, deseori imaginea care ne vine în minte este
cea a taberelor de instrucţie pentru întărirea rezistenţei.
Parteneriatul va fi mult mai avansat, urmând să se
exploreze oportunităţi de educaţie, îndrumare şi familia-
rizare cu tehnici şi strategii pentru a face faţă presiunii”, a
spus Conde.

La ediţia din 2016 a Jocurilor Olimpice, Australia a în-
registrat cel mai slab bilanţ din ultimii 24 de ani, locul zece
în clasamentul pe naţiuni, cu 29 de medalii.

România nu a reușit să câștige
nicio medalie la recentul Campionat
European de atletism, desfășurat la
Berlin în perioada 6-12 august. Cea
mai bună performanță, notează
Mediafax, a fost un loc patru în finala
probei de triplu salt, ocupat de
Andreea Panţuroiu - o probă în care
România performa până nu de mult
prin Rodica Mateescu-Tudor sau
Adelina Gavrilă.

„Sunt mândru şi onorat în acelaşi
timp că pot fi alături de atleţi şi
antrenori de excepţie care confirmă
valoarea şcolii româneşti de atletism.
Baremurile de calificare nu au fost
deloc facile şi, cu toate acestea, iată
că avem 36 de sportivi calificaţi la
cea mai importantă competiţie euro-
peană de atletism! Sper ca momentul
Berlin 2018 să ne aducă din nou gus-
tul victoriei şi să devină momentul în
care se vor naşte cu adevărat noi
staruri ale atletismului românesc”,

spunea Florin Florea, preşedintele
Federaţiei Române de Atletism,
înainte de startul C.E. 2018, potrivit
aceleiași surse citate. 

Din păcate, atletismul românesc,

odinioară sursă de numeroase perfor-
manțe și medalii la Jocurile
Olimpice, Mondiale şi Campionate
Europene, se află la ora actuală într-
o profundă derivă.

JO TOKYO 2020 ATLETISM

Un bilanț trist pentru România
la Campionatul European de 
atletism
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Aurel Segărceanu, tatăl lui Florin
Segărceanu și unul dintre marii antrenori
români de tenis, s-a stins din viață luni, 13
august, la vârsta de 84 de ani.

El a ocupat mulţi ani funcţia de căpitan
nejucător al echipei de Fed Cup, în perioada
în care formaţia tricoloră era compusă de
starurile acelei perioade, Virginia Ruzici,
Florenţa Mihai şi Mariana Simionescu.

În urmă cu câţiva ani, la un turneu dedi-
cat juniorilor, întrebat care este secretul as-
censiunii generaţiei de fete extraordinare de

care dispune România, Segărceanu răspun-
dea cu următoarele cuvinte: „Cei care vor
să ajungă ca Ruzici, Spîrlea sau Halep tre-
buie să amestece sportul cu cartea şi să
joace de dimineaţă până seara tenis!”.

Aurel Segărceanu a contribuit, de-a lun-
gul timpului, la formarea unor nume im-
portante pentru tenisul din România, de la
Florenţa Mihai, Virginia Ruzici, Mariana
Simionescu, Sever Dron sau Florin
Segărceanu, şi până la Irina Spîrlea,
Cătălina Cristea sau Răzvan Sabău.

TENIS

România nu a obţinut nicio medalie la Campionatul European de atletism.

Prof. Doctor Aurelian Segărceanu, antrenor emerit de tenis. FOTO: FRT.
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie)
Sănătate: Eşti în formă fizică
şi psihică destul de bună, dar

ai ceva probleme cu somnul. Dragoste:
Te aşteaptă o perioadă palpitantă dar şi
foarte complicată, căci nu sunt excluse
gesturile nebuneşti şi scandalurile pasionale.
Financiar: Este o perioadă activă şi
prosperă însă trebuie să ai grijă, căci banii îţi
pot scăpa foarte uşor printre degete.  

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ocoli medicii
contând pe robusteţea or-

ganismului tău, fiindcă poţi duce pe picioare
o afecţiune, trezindu-te când este deja croni-
cizată. Dragoste: Trăieşti momente de
emoţie, de surescitare, arzi ca o flacără
pemtru persoana iubită. Financiar: Treci
printr-un moment mai stresant acum şi tre-
buie să depui un efort serios ca să faci faţă
situaţiei. 

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea unele
probleme la nivelul articu-
laţiilor şi ligamentelor.

Dragoste: Visul tău cel mai mare în plan
sentimental poate deveni realitate. Acum
este o perioadă specială pentru sufletul tău.
Financiar: Cu banii stai bine. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ar trebui să-ţi
menajezi aparatul respira-

tor deoarece eşti predispus la afecţiuni
generate de prezenţa lui Marte în Gemeni în
casa 12-a. Dragoste: Eşti într-o perioadă
bună, calmă, dulce. E posibilă producerea
unui eveniment notabil sau cunoaşterea
cuiva care va avea un rol deosebit în viaţa
ta. Financiar: Nu eşti prea sigur de tine
pentru că veniturile se duc repede.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ai niciun
motiv de îngrijorare, eşti în

formă excelentă! Dragoste: Comunici
foarte bine cu persoana iubită, vă oferiţi unul
altuia mai multă afecţiune pentru că aveţi şi
ceva mai mult timp liber pentru a sta împre-
ună. Financiar: Cu banii nu se poate spune
că ai prea multe motive de satisfacţie. 

FECIOARĂ (23 august - 22
septembrie)
Sănătate: Ai grijă la gesturi
bruşte, la obiecte tăioase, la

situaţii cu factor mare de risc. Dragoste:
Eşti tandreţea întruchipată, un exemplu
de afecţiune şi dăruire pentru oricine.
Financiar: Banii sunt pe un nivel liniştit, ba
chiar îţi poţi oferi şi unele capricii perso-
nale.

BALANŢĂ (23 septembrie - 22
octombrie)
Sănătate: Doar persoanele
trecute de prima tinereţe ar

putea acuza unele probleme, mai ales boli
mai demult instalate, cu care s-au obişnuit
deja. Dragoste: Pot apărea discuţii şi cer-
turi, datorită tendinţelor tale de dominare.
Financiar: Jupiter se menţine în mişcare
retrogradă şi-ţi aduce probleme.

SCORPION (23 oct. - 21 noi,)
Sănătate: Stresul acumulat
naşte reacţii agresive din
partea ta şi se poate lăsa cu

efecte negative şi asupra sănătăţii.
Dragoste: Visezi mult, te simţi un pic frus-
trat afectiv însă nu lua hotărâri tranşante,
merită să aştepţi şi să-ţi pui la încercare răb-
darea. Financiar: Vei trece printr-o perioadă
dificilă şi te vei descurca mai greu.

SĂGETĂTOR (22 noiem-
brie - 21 decembrie)
Sănătate: Nu ai probleme
deosebite şi nici nu se

produc evenimente semnificative care să te
afecteze. Dragoste: Cuplul e ceea ce te
preocupă cel mai mult acum. Încerci să
rezolvi probleme vechi, să realizezi proiecte
comune noi. Financiar: Te simţi pe un
teren stabil. 

CAPRICORN (22 decembrie
- 19 ianuarie)
Sănătate: Ai o vitalitate de
invidiat, însă atenţie căci

există o predispoziţie la diverse incidente.
Dragoste: Pui cu siguranţă dragostea pe
primul plan şi nu-ţi mai pasă de nimic
altceva. Este posibil un flirt la birou.
Financiar: Atenţie pentru că există peri-
colul de a fi înşelat într-o afacere sau de a
încheia o tranzacţie proastă.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb)
Sănătate: În această pe-
rioadă, poţi avea unele pro-
bleme cu bazinul, coapsele

şi cu aparatul respirator. Dragoste: Ceva nu
merge tocmai bine, ori poate că persoana
care îţi este dragă nu se află lângă tine.
Financiar: Nu te atingi de depozitele mai
vechi, devenind dintr-o dată mai drămuit cu
banii proprii. 

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Dacă e să apară un
disconfort, acesta e mai de-

grabă de natură psihică decât fizică.
Dragoste: Este timpul să-ţi priveşti cu
realism şi responsabilitate relaţia, să tragi
unele concluzii şi, poate, să iei unele
decizii. Financiar: Faci cheltuieli inutile,
din neatenţie sau din grabă.

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

3833 boul. St-Laurent 
Montreal, H2W 1X9 
514.288.8046 
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Mititei  proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata
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