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Bilunar GRATUIT

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2
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Gabriela Bucsa
Member of Canadian
Bookkeepers Association

514.508.8880

www.arcade-accounting.com
Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICE
domeniu de acvitate! Detalii in interior
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Catalina Mirica, stea în devenire a Produsele lactate și impactul lor
muzicii quebecheze și românești asupra sănătății umane
O voce puternică, sensibilă și caldă în același
timp; un repertoriu care
merge de la clasic
la pop, la piese care au
marcat istoria muzicii iată un sumar portret al
Catalinei Mirica.
INTERVIU ► P ag . 4 , 5

C e n tr e d 'I m pl a nt s e t d 'E s t h é t iq u e D e n t ai re
de Mo nt r éa l

Una din schimbările majore ale noului Ghid alimentar canadian se
referă la produsele lactate. Câteva aspecte
importante privind impactul acestor alimente
asupra sănătății umane.
NUTRIIE & SĂNĂTATE ► Pag. 14, 15

SE RVIC II
I m pl a nt u r i d e nt a r e
E s t et i că d e n t a r ă
R e g e n e r a r e a o s o a s ă ș i a s i n us u l ui m a x i l a r
D R. SO RI N F Â RȘ I R O TU , D D S , F I C O I
A l b i r e a d i n -i lo r
20 de ani de experien-ă în implanturi Coroan e î nt r-o or ă c u aju t orul CER EC,
t e hn o lo g i e d e v â r f î n 3D

514-393-3915

Les Immeubles Charisma
Agentie Imobiliara

Curtier imobiliar

super

Promoție

esthe%quedentaire.com

Citiți ediția online Accent Montreal la:

««« www.accentmontreal.com »»»

dcata@videotron.ca
carmendan.com

cell: 514.823.8772
birou: 514.683.3003

detalii în
pagina 4
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A d r i a n N i c u l c e a , o n o u ă ex p o z i ț i e d e
Din
c o m u n i t ate f o t o g r a f i e l a M a n o i r M o n t p e l l i e r

PE SCURT

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

SPECTACOL CATALINA MIRICA:
LES GRANDS NOMS DE LA
MUSIQUE FRANÇAISE
Nouă stea a muzicii quebecheze,
cântăreața de origine română
Catalina Mirica aduce un omagiu
muzicii franțuzești și unor mari interpreți ca Édith Piaf, Charles
Aznavour, Jacques Brel, Dalida,
Serge Reggiani, în spectacolul Les
grand noms de la musique
française, care va avea loc în data
de 21 februarie, ora 20:00, la Oasis
du Vieux Palais, 255 rue Saint
Étienne, L’Assomption, QC, J5W
1W7. Catalina Mirica va fi acompaniată de pianistul lui Céline
Dion, Guillaume Marchand. Detalii despre preț și achiziționarea
biletelor în afișul din pagina 11.

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

ÎNTÂLNIRE LA CENACLUL
EMINESCU
Întâlnirea Cenaclului Eminescu,
care a avut loc în data de 17 ianuarie la Centrul comunitar 6767
Côte-des-Neiges, a inclus un moment special dedicat memoriei poetului național Mihai Eminescu,
pregătit de scriitorul D.H. Silvian,
și un fragment din piesa „Unire în
cuget şi simțiri” de George Rusu.
Lia Ruse a citit câteva poezii din
cel mai recent volum al său publicat la Editura Singur din Târgoviște la finele anului 2018, iar
Alexandru Cetățeanu a prezentat
un jurnal de călătorie inspirat de
voiajul său în India în 2018.
La întâlnire a participat, pentru
prima dată, pictorul Sorin Crețu,
care a vorbit despre lucrările sale
în stil suprarealist. Prima ediție a
Cenaclului Eminescu din acest an
a inaugurat și o nouă rubrică, intitulată „Minutul lui Marc” care va
fi ținută de artistul plastic MarcMarinescu Constantin.

Adrian Niculcea, fotograf profesionist care
practică fotografia de
eveniment și cea comercială, are și în acest an o
expoziție la Manoir Montpellier. Situat în regiunea
Outaouais, în orașul Montpellier, complexul
cu același nume reprezintă o destinație privilegiată pentru celebrarea unor ocazii speciale - mai ales căsătorii. Adrian Niculcea
lucrează de mai mulți ani cu Manoir Montpellier în calitate de fotograf iar această nouă
expoziție a sa pune în valoare cele mai
reușite imagini surprinse la evenimentele ce
au loc aici. Printre cele circa 16 lucrări ce vor
fi expuse pe toată durata anului 2019 sunt și
câteva realizate cu o dronă, ce impresionează
nu doar din punct de vedere tehnic, ci și la
nivelul perspectivei și compoziței imaginate
de autor.
Aceste fotografii au fost realizate cu o
dronă Phantom 4 Pro, ultima generație de la
firma DJI (lider la nivel de vânzări în lume).
Drona este prevăzută cu un sistem GPS &
Glonass care o ajută să își mențină poziția la
punct fix și are un sistem care-i permite întoarcerea la punctul de plecare prin apăsarea
unei taste. Camera montată pe dronă este

deosebit de performantă: este fixată pe un
gimbal (dispozitiv inteligent al cărui scop
este izolarea perfectă a camerei video de
mişcările şi vibraţiile dronei - n.r.) stabilizat
pe trei axe, are o lentilă de 20 mm, poate
executa fotografii raw de 20 megapixeli și
video de 4k, 60 FPS la 100 mb/s. De asemenea, camera transmite live pe un ecran atașat
la telecomandă toți parametrii tehnici, precum și cadrajul fotografiei.
Reamintim că Adrian Niculcea este specializat în fotografie de eveniment (nunți,

D o i n a Fa l c o n p a r t i c i p ă l a
ex p o z i ț i a E n t r e - N o u s

Pentru al treilea an consecutiv, pictorița Doina Falcon
participă la expoziția colectivă
Entre-Nous găzduită de Maison Trestler în Vaudreuil.
Peste 80 de pictori montrealezi își prezintă creațiile în
această amplă expoziție, care a
devenit o tradiție de început de
an la Maison Trestler. Clădire

de patrimoniu și sit istoric,
acest conac construit în stil
franțuzesc în 1798 este o
atracție turistică și un centru
cultural deschis pe tot parcursul anului.
Doina Falcon expune lucrarea intitulată „Vechiul sat
turcesc” (foto), cu dimensiunile 28"x22", o pictură în ulei

botezuri etc.), portrete corporative, fotografii
de voiaj și arhitectură, imobiliar și fotografie
aeriană (cu dronă). Portofoliu și info suplimentare la: www.niculceaphotos.com | 514969-7963.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește ca
o artistă Zen, întotdeauna în ritm cu natura.
În paralel cu o bogată activitate expozițională, ea a publicat patru volume de poezii și
două de interviuri cu diverse personalități
românești din Montreal.

realizată în stil realist.
Expoziția, al cărui vernisaj
a avut loc pe 17 ianuarie, se va
afla pe simeze până în data de
17 martie 2019.
Maison Trestler este situată
la 85 chemin de la Commune,
Vaudreuil-Dorion, J7V 2C3.
www.trestler.qc.ca.

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c
ACCENT MONTREAL

Manufac tură de uși și ferestre din P VC și al umini u
MONTREAL

FERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

NUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

PREȚURI COMPETITIVE

&

TO R ON TO

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

Cel: 514-993-6508

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

8531 Delmeade, suite 101
Mont-Royal, H4T 1M1
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Conferință pe tema r omanului
„ L’ a p p r e n t i s s a g e d u s i l e n c e ” d e
M i r u n a Ta r c ă u

CARTE | CONFERIN Ă

Scriitoarea Miruna Tarcău se va afla în dialog cu Ruth Malka privind geneza romanului său „L’apprentissage du
silence” în cadrul unei conferințe la Universitatea McGill. FOTO: Steven Peng Seng Photography.

Miercuri, 30 ianuarie 2019,
Editura Hashtag în colaborare cu Universitatea
McGill organizează o conferință pe tema romanului
„L’apprentissage du silence” de Miruna Tarcău.

Evenimentul va avea loc în
sala 210 a Pavilionului de Arte,
Salon étudiant, între orele 11:3012:30, și va fi animat de Ruth
Malka. Conferința se va desfășura
ca un dialog între Miruna Tarcău
și Ruth Malka privind geneza
acestui roman, al patrulea semnat
de tânără autoare. „L’apprentissage du silence” va fi disponi-

bil în librării începând cu 21 ianuarie 2019.
Miruna Tarcău, scriitoare, jurnalistă și critic literar, a debutat la
16 ani cu romanul polițist „L’Île
du Diable” (2006). Au urmat apoi
volumele „Le choix de Selenae”,
„La naissance de l’élu” și trilogia
„The Rise to Power”, toate în
genul romanului de fantezie
eroică. În prezent ea face un
doctorat la Universitatea McGill
în literatură franceză și publică
frecvent cronici literare în reviste
de specialitate.
Din decembrie 2017 Miruna
Tarcău este directoare literară la
Editura Hashtag din Montreal, o
editură înființată de scriitoarea

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

Felicia Mihali, căreia i s-au alăturat și Mirella Țărmure Vădean,
cercetătoare interdisciplinară și
scriitoare, și graficianul și ilustratorul Daniel Ursache.
Semnalăm de asemenea faptul
că luna ianuarie este una bogată în
apariții pentru Editura Hashtag,
căci din 14 ianuarie volumul de
poezii „Mon âme” de Sébastien
Emond se află în librării, iar din
21 ianuarie, alături de „L’apprentissage du silence” al Mirunei
Tarcău, iubitorii de carte vor putea
găsi și romanul „Une deuxième
chance pour Adam” (apărut mai
întâi în engleză în 2014 sub titlul
„A Second Chance”) de Felicia
Mihali. ACCENT MONTREAL
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Din comunitate

PE SCURT

ZIUA ÎNDRĂGOSTIILOR
DJ Petro invită românii din
Montreal și împrejurimi să
sărbătorească Ziua Îndrăgostiților la sala de recepții
Renaissance (7550 boul.
Henri Bourassa E, Montreal,
H1E 1P2), sâmbătă, 9 februarie 2019, începând cu ora
19.00. Cele mai tari hituri din
toate genurile muzicale, concurs de dans cu premii și alte
surprize. Detalii preț și meniu
în afișul din pagina 9.

SOFIA VICOVEANCA LA
MONTREAL: „TARE-S
MÂNDRĂ DE-AL MEU NEAM”
Renumita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca se va afla într-un
turneu canadian în luna martie
2019, care include și orașul
Montreal. Întâlnirea cu folclorul românesc autentic și
vocea inconfundabilă a Sofiei
Vicoveanca va avea loc în
data de 23 martie, ora 20:00,
sala Sylvain-Lelièvre, 3800
rue Sherbrooke Est, Montreal,
H1X 2A2. Info suplimentare
și detalii despre bilete în
afișul din pagina 12.

ORA POVEȘTILOR CU ALIONA
MUNTEANU
Aliona Munteanu revine cu
Ora Poveștilor în limba
română în fiecare duminică
din luna februarie, între orele
10:30 și 11:30, la Bibliothèque et Archives nationale
du Québec (475 boul. de
Maisonneuve Est). Intrarea
este gratuită; parcarea de
asemenea, pe stradă. Sunt bine
veniți copiii de toate vârstele.

AVOCAT & MEDIATOR

Divorț amiabil
Testamente și mandate
Contracte

accentmontreal.com

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

1555 boul de l'Avenir, birou 306, Laval, H7S 2N5
Într-un Quebec plin de accente

Montmorency
face diferenţa

ÎNSCRIERI PENTRU CORUL LA
MUSE
Corul La Muse vă invită să
cântați în cadrul evenimentelor sale. Amatori sau
profesioniști, sunteți așteptați
în acest grup primitor și dinamic. Cerințe: ureche muzicală bună, o voce justă și o
mare dorință de a cânta.
Repetițiile au loc duminica, o
dată la doua săptămâni, între
orele 15:00-18:00, în sala Rivard a bisericii St-Denis din
Montreal (454 avenue Laurier
Est). Coriștii primesc fișiere
de studiu pentru facilitarea
studiului. Cei interesați să
facă parte din acest cor pot
asista la o repetiție, fără niciun
angajament, pentru a vedea
cum se desfășoară. Pentru audiții: 514-746-3960.
ACVITĂI LA ȘCOALA
JUNIMEA ROMÂNĂ ÎN LUNA
IANUARIE
Sâmbătă, 19 ianuarie 2019,
Școala Junimea Română din
Montreal propune elevilor săi
o serie de activități în clase,
pe durata întregii zile (9:0015:30), pentru a sublinia 24
ianuarie 1859: Mica Unire Unirea Principatelor Române
sub Alexandru Ioan Cuza.
Pe 26 ianuarie, în clase (9:0015:30) va fi sărbătorită aniversarea lui Ion Luca Caragiale,
dramaturgul român prin excelență.
Cursurile Școlii Junimea au
loc la Colegiul Brébeuf: 5625
avenue Decelles, Montreal,
H3T 1W4, Pavillon Lalemant,
Secteur D3. Parcare gratuită
disponibilă.
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INTERVIU

Catalina Mirica, o stea în devenire
O voce puternică, sensibilă și caldă în același timp; un repertoriu
care merge de la clasic la pop, de la genul chanson franțuzesc la piese
care au marcat istoria muzicii - iată un sumar portret al Catalinei
Mirica*, o rază de soare pentru oricine o ascultă și o vede în spectacol, grație vocii, zâmbetului și personalității sale.
Vă invităm să (re)descoperiți această stea în devenire a muzicii quebecheze și românești citind interviul de mai jos realizat pentru Accent
Montreal de pictorița și poeta Eva Halus.
►

Catalina Mirica în spectacolul „Surface”.

Eva Halus: Dragă Catalina, ai îmbrățișat
o carieră muzicală afirmând adesea că ai
știut întotdeauna că vrei să cânți. Ai avut
sau ai muzicieni în familie, ai moștenit
acest talent, sau pur și simplu este un dar
primit de la ursitoare pe frumoasele
plaiuri românești în care te-ai născut?
Catalina Mirica: De la vârsta de trei ani nu
am vrut decât să cânt! Cântam în fiecare zi
cu mama în bucătărie, mă urcam pe scaune
și îmi obligam bunicii să asculte spectacolele pe care le improvizam.
Mama a fost cântăreață, foarte talentată
- a lucrat cu compozitorul și dirijorul Ion
Cristinoiu - dar a renunțat. Bunicile din
partea ambilor părinți cântau în coruri, ca și
bunicul din partea mamei. Iar unchiul meu
a fost un muzician de renume, compozitor
de muzică corală, Ioan Prelipcean.
Am luptat mult cu părinții ca să urmez

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

acest drum, căci știau că este un domeniu
foarte dificil, dar eu de mică am fost foarte
hotărâtă în acest sens. Ascultam noaptea o
emisiune la radio, se numea Vineri noaptea
în direct. Notam nume de compozitori și
persoane influente din muzică, pentru că
știam că într-o zi am să cânt.
Planurile s-au decalat un pic datorită
emigrării în Canada, împreună cu familia.
Viața m-a purtat însă la universitate, la
operă - unde nu mă gândeam să ajung - la
spectacole, discuri și colaborări cu muzicieni recunoscuți în Quebec. A trebuit să
las studiile în științe și să o iau de la început, la colegiul de muzică, la canto clasic. Nu a fost un drum ușor, dar sunt
mândră și fericită de ceea ce sunt astăzi și
încerc să ajung cât pot de departe.
EH: Iei lecții de canto cu profesoara

514-683-3003
Curtier Imobiliar

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

►La

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

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

marii și inegalabilei Céline Dion.
Povestește-ne despre întâlnirea cu ea și
despre cum decurg aceste lecții.
CM: Monique Cardinal este un om
deosebit, ca și profesoara Thérèse Sevadjian, care m-a ajutat enorm și continuă să
mă ajute. Am cunoscut-o pe Monique datorită instrumentistului Richard Abel, cu
care cânt de un an și ceva. Richard a insistat să o sun și l-am ascultat. Monique era
la Las Vegas și mi-a spus că îmi va recomanda pe cineva odată sosită la Montreal,
ea fiind foarte, foarte ocupată. Când s-a întors m-a ascultat totuși cântând și din acel
moment nu a mai pomenit de un alt profesor.
Lucrăm intens când este aici, la Montreal, iar când pleacă la Las Vegas îmi dă
mult de lucru și ținem legătura la distanță.
Lecțiile decurg foarte bine - îmi spune
mereu că am deja un bagaj bogat, că
avansez foarte repede și că dobândesc
sunete noi. Râdem și glumim de multe ori,
însă când e vorba de muncă, lucrăm intens.
Din primul moment m-am simțit bine în
preajma ei, la fel cum s-a întâmplat și cu
Thérèse Sevadjian. Este un om minunat și
foarte modest.
EH: Parcursul tău de până acum a fost
presărat de succese, spectacole, de multă
muncă, dăruire și pasiune. Pentru a
aminti doar unul dintre momentele de
succes ale anului 2018, în februarie participai la „StarMax - Les étoiles montantes” de la Cabaretul Lion D’Or, pe
scena căruia au urcat, în timp, numeroase
personalități ale scenei quebecheze.
CM: Pentru Lion d’Or am avut o audiție pe
care am reușit-o și astfel am fost selecționată să susțin acest spectacol cu echipa.
Este posibil ca producătorul să mă reinvite.
A fost o experiență minunată, ca și Spectacolul Surface din Quebec, unde au fost trei
seri cu 10 mii de spectatori.
* Catalina Mirica vorbește și scrie foarte
bine românește. În lumea showbizz-ului
quebechez numele său este însă cunoscut
fără semnele diacritice românești. Am ales
să păstrăm această grafie și în cazul interviului de față.

FOTO: Gee Pena, catalinamusique.ca.

Catalina Mirica, repere
biografice

Cu un parcurs rapid spre popularitate în
Quebec, descoperită rând pe rând de
profesioniști ai muzicii și scenei, care au
contribuit fiecare la dezvoltarea vocii și
interpretării ei, Catalina Mirica a debutat
în show business în mai 2014 cu spectacolul Le refrain de ma vie, urmat un an
mai târziu de Rayons d’espoir. Ambele
spectacole au avut loc și s-au bucurat de
sprijinul Centrului de artă La Chapelle
din orașul Quebec, precum și al unor
politicieni locali.
Catalina cântă însă de la vârsta de 10
ani, interpretând solo-uri în diverse
coruri, atât în România, cât și în Canada.
A studiat canto clasic la Colegiul Vanier
din Montreal, continuându-și pregătirea
vocală la Universitatea McGill și apoi la
Universitatea Laval din Quebec. Și-a
perfecționat tehnica clasică sub îndrumarea renumitei profesoare Thérèse Sevadjian (Universitatea McGill), iar în
prezent lucrează cu Benoît Sarrasin,
unul din cei mai mari pianiști și orchestratori din Quebec (din 2014 acesta
asumă rolul de coach vocal, producător
și mentorul Catalinei Mirica) și
Monique Cardinal, profesoara lui Céline
Dion.
Două albume poartă deja numele
Catalinei Mirica, ele fiind înregistrările
spectacolelor live Le refrain de ma vie și
Rayons d’espoir de la Centre d'art La
Chapelle. În prezent artista lucrează la
un al treilea album, ce va include numeroase piese originale, precum și compoziții proprii.
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INTERVIU

a muzicii quebecheze și românești
SPECTACOL CATALINA MIRICA

Les grand noms de la
musique francaise

21 februarie, ora 20:00, L’Oasis du
Vieux Palais, 255 rue Saint Étienne,
L’Assomption, QC, J5W 1W7.
Bilete: 25$, tel: 450-589-3266 |
www.catalinamusique.ca, rubrica
Spectacles à venir.
dar în primul rând cânt.

Catalina Mirica, o voce puternică, sensibilă și caldă în același timp. Repertoriul său merge de la clasic la pop, de la de la genul chanson
franțuzesc la piese care au marcat istoria muzicii .

2018 a fost un an minunat! Am avut 4 spectacole cu instrumentistul Richard Abel, o
invitație să cânt de Crăciun cu Guy StOnge, muzician, aranjor și dirijor de
renume în Quebec, și multe, multe alte
spectacole. 2018 a fost și anul în care am
început să lucrez pentru un nou disc și să
colaborez cu Michel Lorranger ca gerant.

EH: Ai colaborat în cadrul mai multor
proiecte și cu Corneliu Montano, și el de
origine română. În mai 2016, la Lévis, ați
susținut spectacolul „Contre le temps”, și
ai organizat două spectacole beneficiu,
„Soleil d’automne” și „Rêve de Noël”,
pentru tatăl lui Corneliu, care era foarte
bolnav. Cum este să lucrezi cu el?
CM: Am cântat mult cu Corneliu, am fost și
în turneu în Nouveau-Brunswick. Au fost
multe momente frumoase, ne leagă o prietenie trainică. Corneliu are același parcurs
ca mine, a trecut prin muzica clasică și
acum face și muzică pop. Împreună am
interpretat melodii ca Time to Say Goodbye,
The Prayer etc. Vocile noaste se potrivesc
foarte bine. Rar accept să cânt cu cineva

pe scenă, dar cu Corneliu este și va fi mereu
minunat.

EH: Iubitorii de muzică din Quebec au
putut saluta apariția a două albume semnate Catalina Mirica. Acum îl pregătești
pe al treilea. Cover-uri, piese originale,
compoziții proprii?
CM: Cele două albume reprezintă înregistrările concertelor mele solo Le refrain
de ma vie și Rayons d’Espoir. Adevăratul
meu disc este în prezent în lucru. Va conține
multe piese originale, scrise pentru mine de
compozitori quebechezi ca Daniel Laquerre sau Claude Henri. Dar compun și eu
și scriu și versuri, așa că pe acest album vor
fi și două piese compuse de mine cu Claude
Henri: Fais ce qu’il faut și Liberez-moi!.
EH: Ești inițiatoarea concursului MontreNous Ta Voix! alături de artiștii quebechezi Valérie Clio și Corneliu Montano,
și de directoarea festivalului Mondokarnaval, Doina Blazer, și ea de origine
română. Prima finală a acestui concurs a
avut loc în iunie 2017. Ai deja o foarte

însemnată experiență muzicală pentru a
crește și o pepinieră de talente sub ramurile copacului tău!
CM: Da! Organizasem deja multe spectacole și predam de mulți ani când m-am
lansat în acest proiect. Am început cu Corneliu Montano și apoi s-a alăturat și Doina
Balzer. Astăzi concursul este la a treia ediție
și echipa s-a mărit. Anul acesta Richard
Abel va face parte din juriu. Nu este ușor,
dar suntem o echipă solidă și țin să creștem
acest concurs și să-l facem cât mai cunoscut. Cei interesați pot consulta site-ul:
www.montrenoustavoix.ca.

EH: Să spunem cititorilor că, pe lângă
toate acestea, dai și cursuri de canto.
CM: Da, am școala mea de canto, Montre
nous ta voix. Am dedicat foarte mult timp
elevilor, mulți dintre ei având astăzi cariere
deja lansate (Arina Mireille, Naomie Turcott). Predau în continuare, dar nu o mai fac
singură. Am grijă să mă ocup de cariera
mea în primul rând. Să predau este o mare
plăcere, împart pasiunea și meseria mea cu
tineri talentați și oameni pasionați ca mine,

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

EH: Care sunt următoarele tale spectacole
și care îți sunt planurile de viitor?
CM: Toate spectacolele importante sunt listate pe site-ul meu oficial, pe care vă invit
să-l vizitați la www.catalinamusique.ca,
sau pe Facebook@Catalina Mirica și
@Catalina - Musique.
Fac parte din proiectul transatlantic
Eminescu-Poe, lansat pe 16 ianuarie în
România, la București, care se va derula în
mai multe țări: Franța, Germania, Statele
Unite. Este organizat de Fundația Culturală
Hesperus, în colaborare cu MCP Press
(Germania), Mangalia News (România) și
emisiunea Arca TV (SUA).
Pregătesc noul meu disc, despre care am
amintit deja. Am multe întâlniri cu compozitorii cu care lucrez la melodii noi și
originale, care sper să fie difuzate la radiourile mari din Quebec.
Am și un spectacol care rulează acum,
Les grand noms de la musique francaise, un
omagiu muzicii franțuzești și unor imenși
interpreți ca Édith Piaf, Charles Aznavour,
Jacques Brel, Dalida, Serge Reggiani, în
care cânt acompaniată de pianistul actual al
lui Céline Dion, Guillaume Marchand.
Spectacolul va avea loc pe 21 februarie, la
Assomption, și m-aș bucura enorm dacă ar
fi și spectatori români în sală!

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen, întotdeauna în ritm cu
natura. În paralel cu o bogată activitate
expozițională, ea a publicat patru volume
de poezii și două de interviuri cu personalități românești din Montreal.
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Politica de imigrație a Canadei,
între două tendințe majore
Imigrația este mereu un subiect important și de actualitate în Canada. Anul acesta el va ocupa și mai mult
spațiu în dezbateri, căci în octombrie vor avea loc alegerile federale. Declin demografic, îmbătrânirea
populației, creștere economică, sursă de tensiune, amenințare culturală - iată câteva din cuvintele-cheie pe
care, cel mai probabil, le vom întâlni în cadrul acestor dezbateri.
►

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accenmontreal.com

În perioada 2019-2021,
Canada va primi peste un
milion de noi rezidenți permanenți, potrivit Raportului
anual 2018 privind imigrația,
înaintat Parlamentului de
către ministrul Ahmed Hussen. Astfel, dacă
în 2017 Canada a primit peste 286,000 de
imigranți, țintele stabilite de guvernul federal pentru anul în curs și următorii doi ani
se situează la 330,800, 340,000 și respectiv
350,000 de imigranți. Această ultimă cifră
reprezintă aproape 1% din populația țării.
Ea n-ar trebui totuși să ne mire, căci liberalii au anunțat în repetate rânduri de când
au preluat puterea că un număr de 300,000
și mai bine de noi rezidenți permanenți
anual reprezintă „noul normal” al politicii
canadiene de imigrație.
Motivele invocate pentru a justifica
acest flux țin de economie și demografie.
Ca toate țările occidentale, Canada se confruntă cu un declin în natalitate și cu îmbătrânirea populației. Aceste două mari
probleme demografice au un impact direct
asupra economiei, asupra forței de muncă
și a menținerii încrederii într-o potențială
creștere economică.
Conform unui raport dat publicității de
către CFIB (Canadian Federation of Independent Business), în al patrulea trimestru
din 2017 piața canadiană a muncii înregistra nu mai puțin de 399,000 de posturi vacante. Prin urmare, cei mai mulți dintre
acești noi veniți vor fi cei economici (prin
accentmontreal.com

Pr e s a n oa s t ră
ce a de t oate
zile le

REFLECII CANADEZE

programe menite să suplinească golurile
pieței și penuria de mână de lucru calificată
din anumite domenii), reflectând așadar
preocuparea guvernului în stimularea
economiei via imigrație.

Poziția Canadei de țară deschisă imigrației iese în evidență în contextul mondial actual, în care multe țări occidentale,
inclusiv SUA, au adoptat sau contemplă
adoptarea unor politici mult mai restrictive
în materie de imigrație.
Quebecul se înscrie în această a doua
tendință, iar dinamica Ottawa-Quebec în
materie de imigrație este un subiect de urmărit în 2019, quebechezii fiind considerați de mai mulți analiști ca o populațiecheie pentru ca liberalii să rămână la guvernare după alegerile din această toamnă.
Așa cum a promis în campania electorală de anul trecut, primul ministru
Legault a anunțat că în 2019 Quebecul va
primi 40,000 de noi rezidenți, cu 24% mai
puțin decât cei circa 53,000 prevăzuți pentru 2018.
O măsură „ilogică și antieconomică”
afirmă opoziția liberală, lucru ce pare confirmat și de cifrele avansate de Conseil du
patronat du Québec: 70% din firmele care
există în Quebec au probleme în a-și
acoperi nevoie de mână de lucru. În zece
ani, pentru ca economia să ruleze și prosperitatea quebecheză să continue, un milion și jumătate de posturi vor trebui
acoperite.
Dacă ne uităm de-a lungul timpului, din
anii ‘70 până în prezent, vedem însă că
nivelul de imigranți admiși în provincie a

variat destul de mult, funcție de partidul
aflat la putere: liberalii au privilegiat mereu
imigrația crescând pragurile anuale, PQ și acum CAQ - le-au redus. Politicile liberalilor provinciali (ca și a celor federali) sau sprijinit în special pe argumente
economice și demografice, cele ale PQ și
CAQ pe argumente culturale - francizare,
valori quebecheze, integrare pe piața
muncii și în societate.

Ce este diferit acum? În Canada suntem
obișnuiți ca imigrația să nu genereze polarizări intense, așa cum o face în Statele
Unite. 2019 este însă un an electoral important iar subiectul celor peste un milion
de imigranți preconizați să vină în Canada
în următorii trei ani are toate șansele să
devină o sursă de tensiuni. Economia canadiană merge bine, șomajul e scăzut, relațiile între comunități sunt caracterizate de
armonie socială. Totuși, parametrii discuției despre imigrație nu țin doar de contextul local, canadian, ci și de cel global,
unul în care naționalismul, populismul și
izolaționismul ocupă foarte mult loc.
Toate aceste tendințe sunt prezente și în
societatea canadiană și se vor exacerba pe
măsură ce ne apropiem de alegeri. Deja
rețelele de socializare abundă în „articole”
ce vorbesc despre islamizare, planuri de ai face pe albi minoritari în propriile țări,
Soros și mafia globalistă care vrea să dizolve națiunile, istoria și creștinismul…
Argumentele raționale, ba chiar însăși
realitatea canadiană de zi cu zi, au un
adversar puternic în frica pe care aceste
„știri” o declanșează și o propagă.

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Evident, la început de an trebuie
să retro-privim la
ce am lăsat în urmă
și ce urme a lăsat
anul asupra noastră. 2018 a fost un an în care valorile
s-au răsturnat cu dosul în sus și susul
la sud. Probabil că cel mai mare impact l-a avut așa zisa medie socială,
adică presa pentru plebe. Canalele
tradiționale au devenit plictisitoare și
desuete iar cele online suculente și
mirositoare; uneori puturoase de-a
dreptul. Canale de televiziune și
ziare cu jurnaliști cu zeci de ani de
experiență și educație în presă s-au
încovoiat sub apăsarea tonelor de
gunoi de așa-zis presă liberă.

În numele libertății cuvântului nu se
mai cade a fi „politically correct”.
Oricine poate la ora asta să își
croiască în câteva minute un canal de
presă online, nu există restricții.
Dacă te blochează Facebook pentru
că ai fost prea anti d-aia sau daialaltă, deschizi un alt cont și continui să… presezi cu presa liberă.
Mai marele provinciei noastre (Ontario - n.r.) și-a deschis un canal personal de televiziune pe internet care
preamărește realizările cabinetului
domniei sale. Prezidentul american
numărul 45 ciripește pe Twitter întruna, fără nicio reținere, 24 din 24.

Poate cineva a-l contrazice și a-i cere
socoteală? Am mai spus înainte,
meseria de jurnalist este o meserie
care se învață, care se respectă și
care urmează reguli de etică profesională clare. Una dintre primele reguli, dacă nu chiar prima, este că
știrea sau informația, cum vrem să-i
zicem, trebuie să fie adevărată. Problema însă este că online, adevărul
meu nu este neapărat și al tău. La
naiba cu etica; dacă cel mai puternic
om de pe glob învârte adevărurile
după cum îi crește sau scade tensiunea, de ce noi, ca mișei de rând, am
fi mai etici și mai politico-corecți?
Raul Dudnic este realizatorul emisiunii TV NOI ROMÂNII, difuzată în
toată Canada pe canalul OMNI 1 (4
Rogers și 206/1206 Bell), în fiecare
duminică la ora 11:30 am, luni la
12.00 pm, joi la ora 7.00 am. și
vineri la 4 am.
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Ultimele regrete ale unui emigrant
ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Ultimele regrete că
am plecat definitiv din
România le-am avut în
ziua de 30 septembrie
2012, la ora 13:05.
N-aş putea să explic
sentimentul. Pur şi simplu există momente
în viaţă (mi s-a mai întâmplat asta şi am
auzit şi de la alţii că li s-a întâmplat şi lor)
când trăieşti - sau conştientizezi, poate cu
întârziere - etape încheiate. De exemplu,
cu mulţi ani în urmă, la sfârşitul adolescenţei, m-am trezit într-o dimineaţă cu
senzaţia că am încetat să mai cresc fizic.
Cu altă ocazie am simţit că a venit vremea
să mă însor. Şi alte revelaţii capitale de
acest gen: că trebuie să fac un gest important, decisiv pentru destinul meu, că sunt
pe o cale greşită, că trebuie să dau un anumit răspuns la o întrebare, chiar dacă pare
ilogic şi împotriva simţului comun.
Mulţi ani mintea mea s-a legănat în
iluzia că dacă nu aş fi plecat aş fi realizat
mai mult rămânând în ţara în care m-am
născut. Ar fi greu de descris acest „mai
mult”, dar percepţia se baza pe o idee care
între timp a expirat, şi anume că România
ar fi avut mai mare nevoie de mine decât
America unde m-am stabilit şi unde,

bineînţeles, am realizat mult mai mult pe
plan individual şi social decât aş fi putut
realiza în România, fiind şi acolo corect şi
plătindu-mi taxele la cent cum mi le
plătesc aici.

Las la o parte că România avea nevoie
de mine doar în capul meu (prin prisma rezolvării unor probleme pe care doar eu şi
o mână de oameni care n-au ajuns niciodată să reprezinte o masă critică suficientă
pentru schimbare le considerăm probleme), pe marea majoritate durându-i,
scuzaţi-mă, exact în fund de ele. Acest mic
detaliu constituie de fapt un mare handicap şi cere o mare dragoste şi dedicare
pentru a se trece peste el şi a face binele cu
forţa. Binele cu forţa e o lucrare pentru
care nu sunt prea bine dotat ca să mă ocup.
Însă, stând strâmb şi judecând drept, timpul a trecut, viaţa mea şi a familiei mele a
prins rădăcini aici, tot ce am construit şi
n-am chef să dărâm peste noapte e aici şi
am mai şi îmbătrânit peste toate cele,
transformându-mă din „speranţa” care
eram odată într-un individ cu existenţa
aşezată, fără apetitul pentru gesturi eroice
pe care l-am avut în tinereţe şi care, din
păcate, continuă să fie necesare pentru a
se ajunge la schimbări în ţărişoara de la
poalele munţilor Carpaţi.
În egală măsură, cei trecuţi de 45-50

de ani, sau poate chiar mai tineri (mult
mai tineri!), ştergeţi-vă cu buretele de neuroni gândul de a mai pleca din România
cu care, poate, vă mai îmbătaţi uneori,
pentru că n-o să ajungeţi să faceţi nimic
oriunde în lume veţi poposi, dacă nu aveţi
fie aptitudini cu totul ieşite din comun,
care efectiv presupun o recunoaştere internaţională prealabilă, fie conturi babane
în bancă. În acest ultim caz, recomand
turism în afara graniţelor, nu emigrare.
Cercul s-a închis iar competiţia pentru
locuri de muncă este mult mai dură decât
vă imaginaţi.
Cred că o mare parte dintre noi, cei
plecaţi, nu mai putem ajuta România decât
într-un singur fel: iniţiind activităţi
echitabile, preferabil lucrative dar nu exclusiv, cu ţara. Afaceri în care să avem, şi
noi şi entităţile cu care lucrăm, de câştigat. La naiba cu sentimentalismele care nu
pun o pâine pe masă, care nu crează destul
venit într-o casă în aşa fel încât să fie
destul şi pentru medicul copiilor, şi pentru mâncare, şi pentru chirie sau pentru o
rată la o casă, şi pentru popa care vine cu
sfeştania, dacă asta doreşte românul, cu
sfeştanie (treaba lui, nu a mea).
Aşa că, dragi foşti concetăţeni, eu nu
mai vin unde m-am născut ca să devin
funcţionar public, poate de rang înalt,

poate chiar ministru sau prim ministru. Nu
mai vin nici să fiu preşedinte în România,
gata. Eu personal nu mai pot, ceea ce nu
înseamnă că România nu are şi funcţionari
publici de calitate. Rari, foarte rari, dar
există.
Şi cred că nu sunt singurul care nu
revine. Dar cred că, asemenea mie, foarte
mulţi dintre cei plecaţi care nu vor mai
reveni vreodată decât ca turişti sunt deschişi oricărei propuneri de colaborare din
care să aibă toată lumea de câştigat, în
mod real: material sau spiritual, lucrativ
sau non-profit, inclusiv caritabil.

Sunt ani buni de când tot spun că doar
astfel de punţi vor duce la o Românie mai
bună. Am realizat că sunt legat definitiv
de un singur capăt al podului, treaba mea
fiind să contribui la stabilitate pe plan
local şi fără niciun nou regret că n-am
reuşit să realizez în altă parte, cândva,
ceva de care de fapt distanţa timpului şi
tot ce s-a întâmplat ulterior au dovedit cu
vârf şi îndesat că de fapt nici nu era
nevoie.
Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager și a publicat la
revista online Acum.tv, unde a îndeplinit
rolul de redactor-șef.
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METEOROLOGIE | ISTORIE

Când fenomenele meteo schimbă istoria
Istoria umanităţii este adesea tributară unor lucruri mărunte şi
multe dintre acestea au legătură cu vremea. Vă prezentăm cinci evenimente istorice, mai mici sau mai mari, a căror rezultat a depins de
ciudăţenii meteo. În unele cazuri, dacă vremea nu s-ar fi comportat
bizar, lumea ar fi putut fi diferită astăzi.
►

totul în calea sa, inclusiv soldaţii chinezi.
Legenda japoneză care s-a născut în urma
acestui eveniment atribuie puternica furtună
zeiţei Amaterasu iar taifunul a fost numit
„Vântul Divin” - în japoneză kamikaze, un
cuvânt ce va avea un înţeles foarte diferit în
alt război.

INUNDAŢII: HERAKLION ŞI CANOPUS
RASE DE PE FAŢA PĂMÂNTULUI
În 1999, o echipă de arheologi francezi
a descoperit ruinele a două mari oraşe
egiptene antice, bogate şi foarte populate la
vremea lor, Heraklion şi Canopus, aflate pe
fundul golfului Abu Qir. Mult timp, în lipsa
unui cât de mic semn al existenţei lor, s-a
crezut că aceste aşezări nu sunt altceva
decât un mit, la fel ca şi Atlantida, faimosul
continent pierdut.
Descoperirea de acum două decenii a
confirmat existenţa acestor orașe, una tragică însă: în secolul VIII, Heraklion şi
Canopus au fost înghiţite de ape, când inundaţii extrem de puternice şi de neobişnuite au făcut ca Nilul să se reverse peste
câmpiile învecinate. Drept urmare, pământul instabil pe care au fost construite cele
două oraşe s-a transformat în mâl lichefiat.
Clădirile s-au dărâmat sub propria lor greutate, ruinele fiind purtate până pe fundul
mării, unde au fost depozitate timp de secole.
Aşa de rapidă a fost distrugerea, încât
nenumărate comori - complexe statuare din
aur, monezi, bijuterii etc. - au fost găsite la
locurile lor, indicând că locuitorii au fost
luaţi de ape aşa de rapid, încât nu au avut
timp nici măcar să încerce să-şi strângă lucrurile de preţ şi să fugă.

MAREA FURTUNĂ ŞI MAREA FLOTĂ
BRITANICĂ
Tot un vânt puternic avea să altereze
destinul unei alte naţiuni insulare. În noiembrie 1703, un uragan a devastat coastele Irlandei şi ale sudului Angliei. „Marea
Furtună”, aşa cum a intrat în istorie acest
uragan, a făcut numeroase victime şi mari
pagube materiale, printre care şi zeci de
nave ale Royal Navy, ieşite în larg pentru
exerciţii. Ca urmare a acestei pierderi masive, Anglia a decis reconstruirea flotei sale,
cu vase mai moderne şi mai performante.
Primele nave ieşite de pe şantiere au navigat spre Marea Baltică, asigurând controlul
căilor maritime către Scandinavia, lucru ce
i-a permis Angliei să domine comerţul cu
cherestea.
Rezultatul? Anglia a putut construi din
ce în ce mai multe nave, instaurându-şi dea lungul deceniilor următoare dominaţia
asupra mărilor şi oceanelor - un avantaj
care a condus la clădirea unui imperiu
extins în toate colţurile planetei.

TAIFUNUL DIVIN SAU KAMIKAZE
În toamna anului 1274, Kublai Kan, împăratul Chinei pe care Marco Polo tocmai
îl vizitase, a trimis o armată de 40.000 de
soldaţi ca să cucerească Japonia. Odată
ajunse, trupele imperiale au fost întâmpinate de o vreme brutal de rece, forţându-le
să se întoarcă. Povestirile soldaţilor, despre
un pământ fertil şi puţin populat, au făcut
ca Japonia să fie o prioritate pentru Kublai
Kan, astfel că şapte ani mai târziu el a trimis
o armată ce număra 142.000 de soldați în
nordul insulei Kyushu.
Întâmpinând rezistenţă şi făcând puţine
progrese, împăratul a mai trimis 100.000 de
trupe adiţionale, pe insula Takashima, pentru a încercui inamicul. Pe când armata
chineză era pe cale să-şi stabilească baza,
un puternic taifun a lovit insula, măturând

PLOAIA TORENŢIALĂ ŞI CULTURA FOLSOM
În noaptea lui 27 august 1908, o ploaie
torenţială s-a abătut asupra micului orăşel
Folsom, situat în nord-estul a ceea ce la vremea respectivă se chema Teritoriul Noului
Mexic (The Territory of New Mexico, devenit ulterior Statul New Mexico, SUA).
Râul Cimarron s-a revărsat, inundând împrejurimile şi distrugând Folsom. Constatând pagubele, un cowboy pe nume
George McJunkin s-a aventurat într-un loc
numit Wild Horse Arroyo, unde a găsit
oseminte de bivol mai mari decât cele ale
bizonilor moderni, precum şi artefacte
umane - vârfuri de săgeţi şi de lance. Osemintele s-au dovedit a fi cele a unei specii
dispărute de bizon din Pleistocenul Timpuriu, care, alături de obiectele în mod clar
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1. Statuia unei regine din dinastia Ptolemaică găsită printre ruinele subacvatice ale oraşului Heraklion. 2. Vârf de lance din Cultura Folsom. 3. Soldaţi americani în Munţii Ardeni,
Battle of the Bulge.

confecţionate de mâna omului, au mutat
cronologia amerindienilor în Lumea Nouă
cu zece mii de ani. Astfel, ploaia care a condus la descoperirea Culturii Folsom a revoluţionat comunitatea arheologică.

CERUL SENIN ŞI SOARTA CELUI DE-AL
DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Datorită unui sistem depresionar din îndepărtata Islandă, în decembrie 1944 un frig
cumplit a cuprins Europa de Vest, stopând
înaintarea trupelor anglo-americane chiar la
porţile Germaniei naziste. Într-atât de
rapidă a fost înaintarea americanilor, încât
trupele ajunseseră foarte dispersate, iar
când germanii, aflaţi în retragere, au decis
să atace, profitând de frig şi de stratul gros
de nori care împiedica avioanele aliate să
zboare, soarta războiului aproape că le-a

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

devenit favorabilă. Luptând în zăpada
adâncă şi pădurile dese ale Ardenilor,
nemţii au încercuit divizia 101 paraşutişti
la Bastogne, în Franţa, lansând o puternică
ofensivă. Din fericire, trupele americane
sub comanda generalului George D. Patton
au ajuns la timp pentru a-i salva pe cei
încercuiţi.
Battle of the Bulge s-a decis atunci
când, pe 24 decembrie 1944, cerul s-a înseninat, permiţând avioanelor de război aliate
să decoleze şi să lanseze o ploaie de bombe
asupra forţelor germane. Vremea s-a înrăutăţit iarăşi pe 3 ianuarie 1945, însă la
acea dată nemţii erau deja din nou în retragere. Faza finală a celui de-al Doilea
Război Mondial începuse iar Germania
nazistă avea să cadă cinci luni mai târziu.
ACCENT MONTREAL

Charcuterie Bourret

5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

Va asteapta cu produse de cea mai
buna calitate!

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda
Luni: 9:30-18:30
| Sambata: 9-18
Marti ● Vineri:
Vineri 9-19 | Duminica: 9-16
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita#lor
• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 514 .5 08.88 80 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association

Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti
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Charcuterie

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

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

Fairmount

SPECIALITATI
ROMANESTI

Mezeluri
pregatite in
propriul
laborator
► Produse
de cofetarie
►
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Charcuterie
Fairmount

LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

www.accentmontreal.com
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT
MATRIMONIAL

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

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

500 Place d’Armes, Suite 1841, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

BROSSARD

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

Coliva

Comenzi

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Colaci

S T- H U B E R T

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

4 5 0 . 67 6 . 6 6 5 4

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

Snitele
si chiftele

pentru sanvisuri si mancare
gatita pentru pranz

•Cea mai mare varietate de

Pastrama
de porc

Parizer
Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

•Cele mai bune mezeluri

Halva
in vrac

Malai
Boromir

Ceafa
afumata

Jambon
feliat

G u s t u l Tr a d i t i e i

Zacusca
Raureni

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

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 16 2 6

Deschis in fiecare zi
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Granit ● Marmura ● Cuart

CONTOARE DE BAIE
SI BUCATARIE
Estimare GRATUITA
cu rendez-vous

514.996.3952

info@comptoirs-cuisine.ca

PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

Charcuterie Bourret
MAGAZIN ROMANESC

L, H3W 2R3
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M
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N
5771 AVE

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
Coliva
Produse de patiserie

514-733-8462
SUNATI PENTRU COMENZI LA
Colaci
Cozonaci
Sarmale

Luni: 9.30-18.30
Marti ● Vineri: 9.00-19.00

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

Restaurant
200 DE LOCURI

MENIU VARIAT

• Specialitati romanesti 10 feluri calde • Fructe de mare

Organizam nunti
botezuri • comuniuni
petreceri

• Parcare gratuita

Info & rezervari:

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

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

514.277.4787 • 514.679.4583

13 ȘTIIN Ă & TEHNOLOGIE

Vineri 18 ianuarie 2019 ■ PAG. 13

FIZICĂ | ȘTIIN E SOCIALE

Studiul mișcării mulțimilor pentru a evita
tragediile călcării în picioare
Cum se mișcă mulțimile? Există o metodă pentru a descifra aceste mișcări? Un grup de cercetători de la
Université de Lyon (Franța), în colaborare cu cercetători de la Stanford University (SUA), au prezentat
rezultatele unui studiu în care mișcarea mulțimii participanților la maratonul de la Chicago a fost descrisă
cu același tip de ecuații care descriu dinamica unui fluid.
►

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Atunci când se adună
un număr foarte mare
de oameni într-un
spațiu limitat, în
condiții de instaurare a
unei stări de panică,
pot avea loc adevărate
tragedii. Reamintim
dezastruosul incident din 2015 de la
Mecca, când 717 pelerini au murit călcându-se în picioare și peste 1.000 au fost
răniți. Nu este singura tragedie de acest
gen; de mai multe ori pe an citim în ziare
10 - 18

accentmontreal.com

10 - 19

că în diverse locuri în lume, la diverse
evenimente publice - concerte, spectacole,
meciuri de fotbal sau demonstrații - oamenii, speriați din varii motive, se calcă
în picioare, în urmă rămânând morți sau
răniți.
Se poate oare descrie matematic
modul în care o mulțime se mișcă? Există
o ecuație care să îi ajute pe cei care organizează evenimente cu mulți participanți
să asigure siguranța desfășurării acestora?
Mai multe studii au încercat să modeleze mișcarea unei mulțimi pornind de
la mișcările individuale - au modelat
modul în care se mișcă o persoană, după
care au încercat să simuleze rezultatul a
10 - 15

10 - 13
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ceea ce se întâmplă atunci când se adună
mai mulți oameni. La baza acestui tip
studiu a stat o cercetare similară efectuată
asupra animalelor, în speță păsări sau
pești, care se pot aduna în grupuri foarte
mari. Un banc de pești, de exemplu, poate
fi descris foarte bine pornind de la modelarea interacțiunii dintre un singur pește și
vecinii săi cei mai apropiați. Aplicat oamenilor însă, acest model nu a produs
rezultatele așteptate, căci dădea greș în a
prezice o situație de pericol, ba chiar și
într-o situație relativ normală, cum ar fi
modul în care se mișcă o mulțime de oameni într-un maraton.
Pornind exact de la studiul unui mara-
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Într-un Quebec plin de accente

ton, cel de la Chicago, un grup de cercetători de la Universitatea din Lyon (Franța),
coordonat de către Denis Bartolo și Nicolas Bain, în colaborare cu un grup de
cercetători de la Universitatea Stanford
(SUA), coordonat de Nicholas Ouellette,
au reușit să pună la punct o nouă metodă
pentru studiul mulțimilor.
Pentru optimizarea metodei de studiu,
ce se bazează pe ecuațiile matematice care
descriu un fluid, cercetătorii au filmat
maratoanele de la Chicago din 2016 și
2017. La acest maraton, unul dintre cele
mai celebre din lume, participă de obicei
zeci de mii de oameni; în 2017, peste
44.000 de alergători au trecut linia de
sosire.
Înainte de start, participanții sunt organizați în diverse grupuri care pornesc
unul după altul, ceea ce genereaza un fel
de unde care se propagă cu viteze mai
mult sau mai puțin constante. Aceste unde
sunt foarte asemănătoare cu cele care se
propagă într-un fluid atunci când este
supus unei presiuni, putand fi descrise
practic cu același tip de ecuații matematice. Modelul a fost ulterior verificat și în
cazul maratoanelor din 2017 de la Paris și
Atlanta, cu rezutate foarte bune.

Ceea ce arată acest studiu este foarte
important, întrucât permite analiza situațiilor de pericol, prin mecanismul undelor
care iau naștere atunci când o mulțime de
oameni este comprimată într-un moment
de panică, de exemplu. Se speră că studiul
va permite în viitor evitarea tragediilor
generate de călcarea în picioare, printr-o
evacuare adecvată ce ține cont de dinamica unui sistem complex, precum cel
corespunzător mulțimilor în situații critice. Modelul fluidelor ar putea fi folosit
inclusiv în situații de evacuări forțate generate de un dezastru natural sau de un
atentat terorist.
Cătălina Curceanu este prim-cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi al
fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(Roma, Italia) şi colaborator Scientia.ro.

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

Tel: (514) 376 3371
face diferenţa

Fax: (514) 376 3377

14 NUTRIIE & SĂNĂTATE

Vineri 18 ianuarie 2019 ■ PAG. 14

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Produsele lactate și impactul
Un nou Ghid alimentar canadian va fi dat publicității în curând, potrivit Santé Canada. Una din schimbările majore introduse în noua versiune a ghidului este dispariția grupului specific „produse lactate” și introducerea lor în cel general al „proteinelor”. Cum laptele și produsele lactate sunt adesea urmărite de
controverse, în acest articol ne vom opri asupra câtorva aspecte pe care le considerăm importante privind
impactul lor asupra sănătății umane.
►

Un nou Ghid alimentar canadian va fi
dat publicității în curând, potrivit Santé
Canada. Noua versiune pune accent pe
alimentele de origine vegetală - legume,
leguminoase, fructe, cereale integrale.
Cele mai importante foruri din lume
privind sănătatea umană consideră că un
aport sporit al acestor alimente poate avea
un efect pozitiv privind scăderea incidenței
de boli cardiovasculare și cancere. Aceasta
nu înseamnă însă că alimentele de origine
animală trebuie scoase din dietă. Santé
Canada nu recomandă acest lucru, ci doar
invită la moderație.

Urmând această filozofie nutrițională,
una din schimbările majore introduse în

noul Ghid alimentar canadian este dispariția grupului specific „produse lactate” și
introducerea lor în cel general al „proteinelor”. Cum era de așteptat, producătorii de lapte canadieni au reacționat,
considerând că acest document - în baza
căruia sunt concepute meniurile servite în
toate instituțiile publice canadiene - minimizează valoarea nutritivă și beneficiile
pentru sănătate ale lactatelor.
Cum aceste alimente sunt adesea urmărite de controverse, în acest articol ne
vom opri asupra a câtorva aspecte pe care
le considerăm importante privind impactul
lor asupra sănătății umane. Menționăm totuși că decizia de a consuma sau nu aceste

produse este una complexă, care ar trebui
să țină cont și de impactul pe care creșterea
bovinelor o are asupra mediului înconjurător și de felul în care aceste vietăți sunt
tratate. Amintim în acest sens faptul că
pentru a da laptele destinat consumului
uman, vacile trebuie să fie însămânțate artificial ca să nască mereu. Ce se întâmplă
cu vițeii astfel născuți? Ei sunt imediat îndepărtați de la mamele lor și transportați la
alte ferme, unde masculii sunt sacrificați
pentru consum iar femelele crescute pentru
a perpetua acest proces.
În același timp, impactul pe care acest
sector agro-alimentar îl are asupra mediului este deloc de neglijat, el fiind un factor

de stres pentru numeroase ecosisteme de
pe glob, una din cauzele reducerii biodiversității (prin defrișările efectuate pentru
a mări pășunile), și una din cele mai importante surse de gaze cu efect de seră
(GES).
APORTUL DE CALCIU ȘI VITAMINA D
Produsele lactate sunt o sursă excelentă
de calciu. Calciul este mineralul cel mai
important din organism, fiind un element
structural fundamental al oaselor. Calciul
intervine, de asemenea, în contracția musculară și în activitatea cardiacă, favorizând
totodată și absorbţia vitaminei B12.
În ciuda unei opinii larg răspândite,
lactatele nu sunt sigura sursă de calciu.
Semințele, verdețurile, legumele şi fructele
conţin, de asemenea, acest mineral. Iată
câteva surse excelente de calciu mai puțin
știute: semințele de chia, semințele de
susan, migdalele, varza kale, fasolea albă,
somonul și sardinele la conservă, mazărea,
smochinele uscate.

În ceea ce privește vitamina D, este
adevărat că laptele disponibil în comerț
este îmbogățit cu vitamina D, fiind astfel o
bună sursă pentru această vitamină foarte
benefică pentru sănătate. Ea influențează
în jur de 30.000 de gene din organismul
nostru și poate să prevină apariţia diabetului, osteoporozei, a unor tipuri de cancer,
bolilor de inimă, bolilor autoimune sau
chiar a depresiei și a kilogramelor în plus.
Există însă și alte alimente în afara lactatelor ce pot fi considerate surse bune de
vitamina D - unele chiar mult mai bune:
uleiul de pește (ficat de cod), peștii grași
precum somonul tuna, macroul, păstrăvul
sau anghila (pe deasupra, ei sunt și o excelentă sursă de proteine slabe și omega3), ciupercile shiitake (numite și ciuperci
anti-cancer), ouăle.
INTOLERANA LA LACTOZĂ
Aproximativ 65% din populația lumii
are probleme în a digera lactoza după
vârsta copilăriei. La unele popoare, în special cele din estul Asiei, intoleranța la lactoză este mult mai des întâlnită, ajungând
până la 90% în unele comunități.

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM

THE PATH OF THE ORGANIC SELF
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lor asupra sănătății umane
Intoleranța la lactoză înseamnă un
deficit al enzimei denumite lactază, care
digeră zaharurile din lapte, reducându-le
la forme mai simple ce pot fi absorbite de
la nivelul tubului digestiv în sânge. Ea se
întâlnește sub diverse grade, de la forme
severe la unele mai ușoare, care permit
persoanelor afectate consumul redus al
unora dintre produsele lactate.
Cele mai frecvente simptome ale acestei intoleranțe sunt greața, crampele,
balonarea și diareea, care apar la scurt
timp după ingerarea alimentelor sau
lichidelor care conțin lactoză. Cel mai
simplu și mai eficace remediu este
evitarea produselor lactate.

LACTATELE ȘI CANCERUL
Mai multe studii au evidențiat o legătură între consumul de produse lactate
și creșterea riscului de cancer de
prostată. Cauza pare să fie aportul mai
mare de calciu, acest mineral putând
crește agresivitatea cancerului de prostată
și rapiditatea evoluției sale. De aceea, în
baza studiilor existente, World Cancer Research Fund și American Institute for Cancer Research avertizează asupra asociației
probabile între dietele bogate în calciu și
un risc crescut de cancer de prostată.
Cancerul de prostată este cancerul cel
mai frecvent diagnosticat în rândul bărbaților canadieni. Potrivit Canadian Cancer Society, 21,300 de canadieni au primit
un astfel de diagnostic în 2017, iar 4,100
au pierdut bătălia cu această boală. În
medie, în fiecare zi, 58 de bărbați au fost
diagnosticați cu cancer de prostată. În
medie, în fiecare zi, 11 au murit din
această cauză.
Reduceți așadar consumul de lapte și
de produse lactate, mai cu seamă dacă în
istoricul dvs. de familie există cazuri de
cancer de prostată, ovarian sau de sân.
În cazul cancerului de colon, unul
dintre cele mai frecvente tipuri de cancer
din lume, situația pare să fie invers. Deși
rezultatele sunt mixte, majoritatea studiilor arată că lactatele ar putea reduce
riscul îmbolnăvirii, datorită unor componente precum calciu, vitamina D și bacteriile de acid lactic, care se găsesc în

Hormonii de creștere pentru sporirea producției de lapte sunt interziși în Canada.

produsele lactate fermentate precum iaurtul sau chefirul.
În ceea ce privește cancerul de
stomac, numeroasele studii întreprinse
până acum nu au reușit să stabilească o
legătură între acest cancer și lapte. La fel
și în cazul cancerului de sân - dovezile
științifice arată că lactatele nu au vreun
efect asupra acestui tip de cancer.
HORMONI ȘI ANTIBIOTICE ÎN
PRODUSELE LACTATE
Potrivit legilor în vigoare, laptele
canadian este riguros testat pentru antibiotice. Dacă acestea nu se încadrează în
limitele considerate nepericuloase pentru
sănătatea umană, laptele este aruncat iar
producătorul penalizat. Dacă unei vaci de
lapte i se dau antibiotice, ea este scoasă
din producție iar laptele său este aruncat.
Odată vindecată și după ce antibioticele au
fost eliminate din organismul său, ea este
din nou integrată în producția de lapte.
Hormonii de creștere pentru sporirea
producției de lapte sunt interziși în
Canada, ceea ce înseamnă că laptele,
brânza sau iaurtul canadian nu conțin hormoni adăugați.
În Statele Unite însă se folosește, în

scopuri zootehnice, hormonul de creștere
recombinat de la bovine (recombinat
bovine somatropin - rbST sau rBGH recombinant bovine hormone), pentru
creșterea producției de lapte cu până la
20%. Hormonul a fost obținut prin inginerie genetică pe Escheria coli de Monsanto. rBGH stimulează producția
hepatică de IGF (insulin-like growth factor), care se excretă prin lapte, concentrația fiind de zece ori mai mare față de
cea a vacilor care nu au beneficiat de
rBGH. Identic cu cel uman, IGF nu se distruge prin pasteurizare. Deși foarte
scăzută, există posibilitatea ca acest hormon să contribuie la dezvoltarea anumitor
cancere, afectând funcționarea sistemului
endocrin
(îndeosebi
tiroida
și
suprarenalele) și perturbând echilibrul
hormonal.
Vânzarea de produse lactate cu lapte
american de la vaci cărora le-a fost administrat rBST este permisă în Canada. Din
păcate, consumatorii nu pot ști dacă sunt
expuși la acești hormoni, deoarece producătorii nu sunt obligați să indice pe
etichete acest lucru. Prin urmare, dacă
doriți să vă asigurați că produsele lactate
pe care le consumați nu conțin astfel de

hormoni adăugați, cumpărați-le pe cele cu
logoul producătorilor canadieni de lactate
(foto).
Dacă doriți lactate nu doar fără hormoni, ci și fără antibiotice, fără produse
secundare rezultate din alte animale și fără
OGM (organisme modificate genetic),
consumați organic. În plus, fermele organice sunt mult mai atente la stocarea și
transformarea în compost a deșeurilor de
origine animală astfel încât să nu polueze
aerul și apa. Mai mult, fermele organice
promovează practici umane de creștere a
animalelor. Acestea nu sunt ținute constant închise în cuști, fără acces la aer
curat și fără posibilitatea de a socializa cu
alte animale. Pentru a preveni îmbolnăvirea lor, fermierii care aderă la practici
organice nu recurg la antibiotice ci au
grijă ca animalele să aibă un stil de viață
sănătos. Rezultatul: multe din vacile de
lapte certificate organice au o speranță de
viață de trei sau patru ori mai mare decât
a vacilor comerciale!
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, director la Supercliniques GMF-Réseau.
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SCEPTICUS

Realitatea: un Univers creat din informaţie
►

Ceea ce numim realitate ar putea fi outputul unui program ce rulează pe un calculator cuantic de dimensiuni cosmice.

Oricare ar fi tipul de realitate în care
credem că ne aflăm, probabil că greșim.
Universul este un computer şi orice are loc
în el poate fi explicat în termenii procesării
informaţiilor. Conexiunea dintre realitate şi
computere s-ar putea să nu fie însă evidentă
imediat, dar dacă cercetăm mai adânc, este
exact ceea ce unii cercetători cred că vom
găsi. Ne imaginăm lumea ca fiind formată din particule ţinute laolaltă de
către forţe fundamentale, de exemplu,
dar teoria cuantică ne spune că toate
acestea sunt doar o îngrămădire de câmpuri pe care le putem descrie cum se cuvine doar prin folosirea matematicii
fizicii cuantice.
La acest nivel intervine computerul, cel
puţin dacă ne gândim la el la modul conceptual, ca ceva care procesează informaţie
şi nu ca la acea cutie mecanică pe care o
avem pe birou. „Fizica cuantică poate fi
considerată ca fiind frazată în termenii procesării de informaţii” spune Vlatko Vedral
de la Universitatea Oxford. „Este sugestiv
faptul că găsim procesarea informaţiilor la
rădăcina tuturor lucrurilor.”

Informația are în mod cert un loc
special în teoria cuantică. Faimosul principiu al incertitudinii, care spune că nu poți
cunoaște simultan momentul şi poziţia unei
particule, se rezumă la informaţie. La fel ca
inseparabilitatea cuantică (eng. quantum
entanglement), în care obiectele cuantice

partajează proprietăţi şi schimbă informaţie
indiferent de distanţa fizică dintre ele.
În fapt, fiecare proces din Univers poate
fi redus la nivelul interacţiunilor dintre particule care produc răspunsuri binare: da sau
nu, aici sau acolo, sus sau jos. Aceasta
înseamnă că natura, la nivelul său cel mai
fundamental, reprezintă pur şi simplu interschimbarea digiților binari sau a biţilor,
după modelul unui computer. Rezultatul
imensităţii interschimbărilor de biţi este
manifest în ceea ce percepem ca fiind aranjarea continuă, rearanjarea şi interacţiunea
atomilor - cu alte cuvinte, realitatea.
Potrivit lui Ed Fredkin de la Massachusetts Institute of Technology, dacă am cerceta mai în adânc acest proces am găsi că
Universul urmează doar o lege, o singură
regulă de procesare a informaţiilor de care
ai nevoie pentru a construi un cosmos.
După părerea lui Fredkin, aceasta ar putea fi
asemănată unei proceduri de tipul „dacă atunci”; acelaşi tip de regulă folosită în
computerul tradiţional pentru a putea manipula biţii conţinuţi de tranzistorii de pe un
chip şi pentru a opera porţile de ieşire, dar
de această dată aplicat biţilor Universului.

Vedral şi alţii cred că acest proces este
totuşi un pic mai complex decât atât. Pentru
că putem reduce orice din univers la entităţi
care respectă legile fizicii cuantice, universul trebuie să fie un computer cuantic şi nu
un computer clasic cu care suntem familiari

deja.
Unul dintre punctele de atracţie ale
acestei idei e că poate oferi un răspuns la
întrebarea „de ce am putea spune că există
ceva în loc de a spune că nu există nimic?”
Caracterul aleatoriu prezent în mecanica
cuantică poate însemna că informaţia cuantică - şi prin extensie, un univers - poate deveni realitate în mod spontan, spune Vedral.
Pentru toate aceste idei teoretice,
dovedirea faptului că Universul este un
computer cuantic este o sarcină dificilă.

Chiar şi aşa, există o observaţie care
pare a susţine ideea că Universul este compus fundamental din informaţie. În 2008,
detectorul de unde gravitaţionale GEO 600
din Hanovra, Germania, a detectat o anomalie de semnal care ar putea sugera că
spaţiul-timp este granular. Aceasta este ceea
ce ar fi de aşteptat într-un univers „holografic”, în care realitatea 3D este în fapt o
proiecţie a informaţiei codate la nivelul
suprafeţei bidimensionale a limitelor Universului.
Această idee bizară a luat naștere în
urma unei discuţii asupra găurilor negre.
Unul dintre principiile fundamentale ale
fizicii e că informaţia nu poate fi distrusă,
dar o gaură neagră pare a viola acest principiu prin înghiţirea unor lucruri care conţin
informaţie care astfel, într-un final, este distrusă.

Ce se întâmplă cu această informaţie a
fost subiectul unei lungi dezbateri între
Stephen Hawking şi mai mulţi colaboratori
ai acestuia. Într-un final, Hawking a trebuit
să se declare învins şi a trebuit să concluzioneze că informaţia este înscrisă pe
orizontul evenimentului care stabileşte
graniţa găurii negre şi că aceasta scapă
atunci când gaura neagră se evaporă.
Aceasta i-a condus pe fizicienii teoreticieni
Leonard Susskind şi Gerard Hooft să propună ideea că întregul Univers ar putea
stoca informaţia la graniţa sa, consecinţa
acestui fapt fiind că realitatea noastră ar
putea fi proiecţia acelei informaţii în spaţiul
aflat între limitele Universului. Dacă
această conjunctură este reală, realitatea
s-ar putea asemăna cu imaginea Prinţesei
Leia proiectată de R2D2 în Războiul
Stelelor: o hologramă.
www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitulată „Reality: A universe of information”
de Michael Brooks a fost publicată de revista New Scientist. Scientia.ro este un site
de popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri de calitate, are o
secțiune de bloguri și una destinată întrebărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Nevoie urgentă de o persoană de încredere
care să acompanieze o doamnă bolnavă, 3
zile pe săptămână, de la 9:00 la 17:00, la
Beaconsfield. Tel:514-630- 7341 sau 438522-7341.

Familie care locuiește în New York
(Queens), SUA, caută doamnă de origine română cu rezidență canadiană, serioasă, nefumătoare, îndemânatică și
iubitoare de copii pentru îngrijirea unei
fetițe de 3 ani, 4 zile pe săptămână (3 zile
merge la grădiniță) și ajutor la treburile
casnice (curățenie, spălat, gătit etc). Perioada este de aproximativ 6 luni, cu posibilitate de prelungire. Oferim un salariu de
1,700$ CAD pe lună, mâncare, cazare și
transport dus-întors Montreal-New York.
Ne puteți contacta la: 514-605-9420.
Rugăm seriozitate.
Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și renovărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726 sau
la cdb@live.ca.

Caut ajutor de constructor și constructori pentru costrucție de casă și amenajări
exterioare. Tel: 514-231-2090 sau 514649-6920.

Companie de transport caută șofer incorporat clasa 1. Candidatul trebuie să aibă
permisul de conducere valabil, 3 ani de experiență, pașaport valabil, cazier judiciar
alb, minim 3 puncte de inaptitudine pierdute, engleză nivel funcțional. Oferim
camion Volvo 2018 nou, cu transmisie automată, trailer nou 2019 dry box, plata de
0,54$ milă pentru tot milajul, plata săptămânală, pickup/delivery 30$ fiecare,
timp de asteptare 20$/oră după 2 ore, layover 100$, 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.

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, camioane recente cu transmisie
automată și manuală, salariu de 22$/oră
angajat și 24$/oră incorporat. Contact:
Liviu | liviu@klmainville.com | 514-8161576.

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
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cu CFTR pentru USA și Canada. Salariu
între 55 și 60 cenți pe milă în funcție de experiență. Tel: 438-391-5810.

Companie situată în Saint-Laurent, specializată în cablaj electronic, caută muncitori (asamblori) în electronică. Exigențe:
franceză sau engleză, cunoș-tinte obligatorii în electronică, capacitate de a citi și
înțelege planuri technice, mi-nuțiozitate,
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 (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 condominiumuri în cartierul Côte-St-Luc. Cerințe:
Experiență și bilingvism. Trimiteți CV-ul
la: sdcvicompte@gmail.com.

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

ÎNCHIRIERI

Superb apartament 5 ½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Laurentides/St. Martin. Aproape de școală, autobuz, metrou. Căutăm persoane li-niștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/lună. Sunați
la 514-465-4877.
Superb 2½ de închiriat, la demisol într-un
duplex în Laval, zona Des Laurentides/ St-

50

.00

Martin, atmosferă calmă, familială, ideal
pentru o persoană singură, liniștită și nefumătoare. 495$/lună. Mobilă, electricitate, căldură, apă caldă incluse. Sunați la
514-663-3179.
Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de metroul Place des Arts, complet renovate, totul inclus: încălzire, apă
caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil.
Concierge român. Chirii de la 650$/lună,
bail de 12 luni. Tel: 450-465-9360.

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

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

514.993.6508 | 514.354.9943

Două 4½ mari, renovate, fiecare cu două
dormitoare închise, bucătărie spațioasă,
aragaz, frigider, mașină de spălat și uscat
incluse. Încălzire electrică, termostat electronic în fiecare încăpere. Stație de autobuz în fața blocului, situat la 5 minute pe
jos de complexul Forest. 514-683-3003.

MATRIMONIALE

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

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 Avenue 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 Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.
Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514475-1399 sau www.sfantulilie.org.
Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450435-1097. www.bisericamontreal.org
Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română Acoperământul
Maicii Domnului Pierrefonds & West Island
vă invită să participaţi la Sfânta Liturghie şi
școala duminicală pentru copii, duminica,
începând cu ora 11:15. Preot paroh: Ioan
Felicean Zinca. Tel. 514-714-2762; Adresă:
Chapel of Archangel Michael, 17132 rue
Parker, etajul III, Pierrefonds, H9J 1C7.
www.ortodoxwestisland.ca.
Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org.

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.
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CM de handbal
Australian Open: Va rămâne
masculin, în
Simona Halep pe primul loc?
plină des făș ur a r e

HANDBAL | CUPA MONDIALĂ

Pe 10 ianuarie a început Campionatul Mondial de
handbal masculin, care se desfășoară în Danemarca și
Germania până pe 27 ianuarie. 24 de echipe participă la
aceasta ediție, însă din păcate România nu se numără
printre ele. Iată care sunt aceste echipe, împărțite pe
grupe: Grupa A: Franța, Germania, Rusia, Brazilia,
Serbia, Coreea; Grupa B: Croația, Spania, Macedonia,
Islanda, Japonia, Bahrein; Grupa C: Danemarca,
Norvegia, Austria, Tunisia, Chile, Arabia Saudită;
Grupa D: Suedia, Ungaria, Qatar, Egipt, Angola, Argentina.
Echipa României a fost una dintre cele mai de succes selecționate de handbal masculin ale lumii,
câștigând, printre altele, patru titluri mondiale între anii
1961 și 1974. În urma acestei performanțe, în 1974 ea
a intrat în Cartea Recordurilor, devenind prima națională masculină de handbal din lume care a câștigat de
patru ori la rând Campionatul Mondial. În ultimele
decenii însă asemenea performanțe nu s-au mai repetat,
selecționata României de acum fiind departe de strălucirea de odinioară.
Ca o curiozitate, la ediția din acest an Coreea s-a
prezentat în varianta unificată, beneficiind de calificarea Coreei de Sud.

Car lsen Ma gnus,
campion mondial
și la blitz

ȘAH

TENIS

Simona Halep

Între 7 și 27 ianuarie are loc la
Melbourne turneul de tenis de câmp
Australian Open. La acest Mare Șlem
au luat startul șase românce: Simona
Halep, Mihaela Buzărnescu, Ana
Bogdan, Irina Begu și Sorana Cîrstea,
reprezentând România, și Bianca Andreescu ce participă din partea
Canadei.
Aceasta din urmă a trecut în calificări de Katie Swan (Marea Britanie), Valentini Grammatikopoulou
(Grecia), Tereza Smitkova (Cehia),
precum și de Whitney Osuigwe
(SUA) în primul tur. Aceasta a fost și

prima victorie a Biancăi Andreescu pe
un tablou principal al unui turneu de
Grand Slam. A pierdut în turul doi, în
fața Anastasijei Sevastova (Letonia),
în trei seturi, 3-6, 6-3, 2-6, însă
evoluția sa la acest turneu a făcut-o să
intre a în Topul 100 al clasamentului
WTA (înainte ea se afla pe locul 106)
Sorana Cîrstea (28 de ani) a fost
eliminată încă din turul inaugural de
către suedeza Rebecca Peterson, locul
62 WTA, scor 4-6, 1-6.
Tot din primul tur a fost eliminată
și Mihaela Buzărnescu (30 de ani),
locul 26 WTA, după ce a pierdut dis-

E ch i p a d e fo t b a l a a n u l u i 2 0 1 8

FOTBAL

Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool),
Raphaël Varane (Real Madrid),
Marcelo (Real Madrid);
■ Mijlocași: Luka Modrić (Real
Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea),
Eden Hazard (Chelsea);
■ Atacanți: Kylian Mbappé (Paris
Saint-Germain), Lionel Messi
(Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real
Madrid/Juventus).

Carlsen Magnus

Carlsen Magnus (2939 de puncte Elo) a câștigat
Campionatul Mondial de blitz, ce a avut loc la St-Petersburg (Rusia) între 25 și 31 decembrie 2018.
Blitz este un joc de șah ce se joacă rapid între 3 și 5
minute pentru fiecare jucător, în funcție de regulamentul
competiției. Frumusețea acestui joc vine prin faptul că
datorită lipsei de timp, jucătorii mută din instinct. De obicei, la aceste turnee nu participă decât șahiștii care stăpânesc bine cel puțin deschiderile și încheierile de joc.
Reamintim faptul că în noiembrie anul trecut, Magnus a câștigat pentru a treia oară consecutiv Campionatul
Mondial de șah, învingându-l în finală pe americanul de
origine italiană Fabiano Caruana. El este considerat unul
dintre cele mai mari talente ale sportului minții, devenind
mare maestru (GrandMaster sau GM) la vârsta de 13 ani
și 4 luni.
accentmontreal.com

puta cu Venus Williams (38 de ani),
poziţia a 36-a în clasamentul mondial,
în trei seturi, scor 7-6 (3), 6-7 (3), 26.
Nici Ana Bogdan nu a reușit să
treacă de primul tur, înclinându-se în
fața polonezei Iga Swiatek (177
WTA) cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4.
Swiatek are doar 17 ani și este considerată o viitoare stea a tenisului
feminin.
Irina Begu a ajuns în turul doi,
unde a pierdut în fața Petrei Kvitova,
locul 6 WTA, jucătoarea din Cehia
câștigând cu 6-1, 6-3.
Simona Halep a început cu dreptul acest prim turneu de Grand Slam
al sezonului, învingând-o pe jucătoarea din Estonia, Kaia Kanepi, locul
70 WTA, scor 6-7, 6-4, 6-2.
De notat faptul că ea are de apărat
finala jucată anul trecut. Halep a pornit din poziția de principală favorită,
însă are șanse să piardă prima poziție
în clasamentul WTA, deoarece, cel
puțin teoretic, nouă jucătoare o pot
depăși. Care sunt condițiile ca Simona
Halep să rămână lider mondial după
28 ianuarie (încheierea turneului de la
Melbourne)? Ea trebuie să ajungă cel
puţin în finală şi Kerber să nu câștige
trofeul. Cele mai mari șanse pentru a
o detrona le au Angelique Kerber,
Sloane Stephens, Elina Svitolina,
Naomi Osaka şi Petra Kvitova.

Cristiano Ronaldo

Recent, UEFA a dat publicității
echipa anului 2018, alcătuită în urma
voturilor fanilor pe site-ul Uniunii
asociațiilor europene de fotbal. Iată
Într-un Quebec plin de accente

Pentru al 13-lea an consecutiv,
Cristiano Ronaldo, transferat în vara
lui 2018 de la Real Madrid la Juventus, face parte din echipa anului.
Messi se află și el la a cincea
apariție consecutivă și a noua din ultimii 10 ani.

Lionel Messi

componența acesteia:
■ Portar: Marc-André ter Stegen
(Barcelona);
■ Fundași: Sergio Ramos (Real
face diferenţa

Rubrică realizată de
Matei Maxim, un pasionat al sportului, în
special fotbal, tenis,
handbal, rugby și șah.
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea e la cote bune,
dar nu trebuie să te joci cu ea.
Dragoste: Este o perioadă norocoasă în amor,
pentru că șansele de a te îndrăgosti nu lipsesc dacă
ești singur, iar relația în care ești deja implicat
merge de minune. Financiar: Nu vin bani mai
mulți, dar cei de care dispui sunt suficienți pentru
a trai decent, cu strictul necesar de care ai nevoie.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Există o oarecare predispoziție către accidentări, boli
acute sau inflamatorii. Dragoste: N-ai început
anul prea bine, se resimt unele greutăţi în relația cu
partenerul şi fiecare întrevedere aduce o anumită
dificultate în comunicare. Financiar: Așteaptă-te
la o redresare mult dorită.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: A venit vremea unei
decizii importante care va avea
efecte bune asupra stării tale de
sănătate. Dragoste: Dăruiești şi primești deopotrivă, pentru că fiecare clipă trăită alături de cel
drag te face fericit. Financiar: Planul tău financiar este mai bun ca în lunile anterioare.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la capitolul
sănătate, te menții pe aceeași linie.
Dragoste: Joci pe două fronturi, iar dualitatea
aceasta este trădată de dezinteresul cu care privești
gesturile partenerului. Financiar: Situaţia se prezintă staţionar, nu se produc tranzite semnificative
care să-ți influenţeze starea financiară.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te simți bine, arăți bine,
sănătatea ţi se citește pe chip.
Dragoste: În cuplu, te mulţumeşti cu o viaţă
decentă în doi. Dacă eşti singur, apreciezi foarte
mult liniştea. Financiar: Banii sunt pe un teren
bun, primești banii care ţi se cuvin iar ceea
ce ai deja în cont îți inspira un sentiment de
siguranță.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine,
totul va reveni la normal. Nu este
însă cazul să te izolezi sub un
clopot de sticlă. Dragoste: Se întrevăd evenimente fericite în casa ta. Te bucuri de multe lucruri alături de cel drag. Financiar: Banii nu prea
dau năvală, așa că ar fi înţelept să-ţi chibzuiești
bine resursele.

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

Vineri 18 ianuarie 2019 ■ PAG. 19

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat,
atât fizic, cât şi psihic. Dragoste:
Dacă e să cunoască cineva fericirea
deplină în plan sentimental, se pare că tu ești alesul. Financiar: Merg toate atât de bine, încât şi
planul financiar intră pe același trend ascendent ca
şi celelalte domenii ale vieții tale.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Se pare că ești vizat de
riscuri în perioada aceasta, inclusiv
în privința sănătății. Dragoste:
Recunoaşte adevărul în faţă şi ia măsurile care se
cuvin, cu cap, nu neapărat doar cu suflet! Financiar: Ai ocazia să te echilibrezi, dar nu trebuie să
risipeşti sau să te aventurezi în investiții riscante.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Fii mai exigent cu orice
semn ciudat din organism şi nu-l
trece cu vederea ca şi cum nu s-ar
manifesta. Dragoste: Te poți îndrăgosti foarte
ușor la prima vedere, dar dacă ai deja pereche, riști
să provoci un scandal. Financiar: Banii sunt bine
gestionați. Iei decizii mature şi bine chibzuite în
privința destinației lor.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Regimul lichidelor în
organism atrage mai mult atenția
acum, deci ai grijă ce bei şi în ce
cantități. Dragoste: Un moment de vârf vă
apropie şi mai mult, încât puteți spune amândoi
cât de fericiți sunteți! Financiar: Începe să mai
pui un ban deoparte, pentru că ai nevoie de un capital mai mare, în viitor.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu apar motive de îngrijorare în privința sănătății, dimpotrivă, eventualele probleme mai vechi revin la
normal, ca atare te simți bine în pielea ta.
Dragoste: Vi se cere amândurora mai mult
realism, mai multă implicare şi decizii mature.
Financiar: Începutul de an poate fi o perioadă de
top în privința banilor.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai grijă la ce consumi,
la ce bei, la ce mănânci, pentru că
ai putea încerca ceva care nu-ţi
face bine. Dragoste: E nevoie de mai multă
inițiativă din partea ta. Financiar: Banii nu sunt
punctul forte acum, parcă ai merge pe gheaţă
subțire.
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BANCURI

vorbă:
- Dragă, soţul meu are post lângă o
florărie. Niciodată însă nu mi-a
adus vreo floare.
- Şi ce? Al meu are post lângă conservator. O conservă n-am văzut
până acum!

☺La tribunal: Știi ce te așteaptă
pentru mărturie falsă?
- Da, mi-au promis un Mercedes!

☺Zâmbește și lumea va zâmbi cu
tine. Sforăie și vei ajunge să dormi
singur.

☺Soţul, rezolvând integrame, o întreabă pe soţie:
- Primul bărbat, 4 litere?
- Nicu?

☺- Șefu’, de ce noi, parlamentarii,
avem salarii așa de mari?
- Pentru că prostia se plătește,
dragă!

☺- Ai ceva de băut?
- Apă.
- Dar ceva mai tare?
- Gheaţă!

☺- Câte kilograme ai acum, după
sărbători?
- 60 și un pic.
- Și cât?
- Și 19…

☺Pe frigul ăsta, „arză-te-ar focul”
e declarație de dragoste!

☺- Am sunat doar să îți spun că te
iubesc!
- Cred că ați greșit numărul. Noi
suntem fabrica de bere.
- Știu.

☺- Iubitule, de la 1 la 10, cât mă
iubeşti?
- Iubito, de la 1 la 10 te iubesc
foarte mult, dar să ştii că de la 11
ies cu băieţii la bere!

☺Cum eşti îmbrăcată?
- Doar într-o pereche de chiloței.
- Wow… vreau mai multe detalii!
- 80% bumbac, 20% poliester.

☺- Cu ce te ocupi?
- Sunt marinar și scriitor.
- Intersantă combinație! Cum faci?
- Navighez mult pe net și scriu
mult pe Facebook.

☺ Două soţii de poliţişti stau de

SUDOKU
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PUNCTE DE DISTRIBUŢIE

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comunitar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Fruiterie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton), Marché Épicure - 5252 Paré,
Marché Epicure - 5555 Westminister N;
Cabinete: Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr.
Zinca; Contabilitate: Arcade Accounting
(3333 Cavendish), DFD Comptables
Généraux Accredités; Biserici: Înălţarea
Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fairmount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
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Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:
Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu), Place du
Vin; Coletărie: World Line Cargo.
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe-Claire.
RIVE SUD
Magazine: Balkani, Cracovia, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă; Biserici: Sf. Pantelimon.

