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Felicia Mihali alături de
alți 11 autori publicați de
Editura Hashtag, pre-
cum și tânăra autoare
Flavia Maria Goga, se
vor afla la această ediție
a Salonului de carte de
la Montreal.

detalii în
pagina 4
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Virgil Șerban, din nou pe a'șul
unui serial

Actorul Virgil Șerban,
care a jucat anul trecut
în serialul quebechez
Faits Divers, se
regăsește din nou pe
afișul unui serial. Este
vorba de Impulse, o pro-
ducție americană.
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 
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■ Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu
rezolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la
Curtea Federală şi Curtea Superioară.
■ În colaborare cu 12 avocați, vă asigură servicii în
drept matrimonial (divorț), comercial, civil, al imigrației
sau al muncii, precum și reprezentare la litigii în România
și la CEDO.
■ Onorarii rezonabile. Cărți de credit/debit sunt acceptate.
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Messiah de Handel, una din
capodoperele barocului mu-
zical târziu, va fi prezentată
în premieră în cripta Orato-
riului St-Joseph, având pe
afiș o stea de primă mărime
a scenelor lirice inter-
naţionale, mezzosoprana de
origine română Annamaria
Popescu. 

Fondată acum 80 de ani, în 1939, Or-
chestra Clasică din Montreal (Orchestre
classique de Montréal, OCM) încheie

acest an aniversar deosebit de bogat du-
minică, 8 decembrie, ora 15:00, cu un
concert susținut alături de corurile Les
chantres musiciens, Les filles de l’île și
Chœur de l’OCM având în repertoriu im-
presionantul oratoriu Messiah de Georg
Friedrich Händel. Soliști vor fi Aline
Kutan - soprană, Annamaria Popescu -
mezzosoprană, Zachary Rioux - tenor,
Gregory Dahl - bariton. Dirijor: Boris
Brott, O.C., O.Q., una dintre cele mai
reputate baghete ale Canadei și fiul vio-
lonistului, dirijorului și compozitorul
Alexander Brott, cel care alături de soția
sa Lotte Brott, a fondat Orchestra Clasică
din Montreal în 1939 (cunoscută până
anul acesta ca Orchestra de cameră
McGill).

O muzică copleșitoare, un eveniment

muzical unic ce va reuni peste 90 de per-
soane pe scenă,  oratoriul Messiah este o
audiţie nelipsită în perioada Crăciunului.
Este vorba de o lucrare monumentală în
trei părți, recunoscută și apreciată de
public pentru măreția celebrului final,
Hallelujah, și frumusețea liniilor me-
lodice vocale.

Pe afișul acestei impresionante pro-
ducții, prezentate pentru prima oară în
cripta Oratoriului St-Joseph, re-
cunoaștem un nume cu rezonanțe
românești: Annamaria Popescu, mezzo-
soprană care a strălucit pe cele mai mari
scene lirice ale lumii, în Europa, Asia și
America de Nord. Solistă în nu mai puțin
de 14 producții la Scala din Milano,
Annamaria Popescu este la ora actuală
interpreta canadiană cu cele mai multe
prezențe pe scena acestei prestigioase
opere. Profesoară la Școala de muzică
Schulich a Universității McGill și spe-
cialistă în repertoriul italian și francez, ea
oferă masterclass-uri în interpretare și
dicție italiană în diferite universități cana-
diene, conservatorii și ateliere de operă. 

Prețul biletelor variază între 10$ și
60$ și pot fi achiziționate online la
orchestre.ca sau prin telefon la 514-487-
5190. Oratoriul St-Joseph se află la 3800
Queen-Mary, Montreal, H3V 1H6 (par-
care gratuită). Menționăm că OCM a
creat programul Musique pour tous care
permite colaborarea cu diverse comu-
nități și organisme montrealeze cu scopul
de a face cât mai accesibile spectacolele
sale. De aceea biletele pentru studenți
costă 10$, iar tinerii și vârsta de aur be-
neficiază de reduceri de preț. 

ACCENT MONTREAL

Messiah de Händel cu Orchestra
Clasică din Montreal și 
mezzosoprana Annamaria
Popescu la Oratoriul St-Joseph

EVENIMENT | CONCERT

Duminică, 17 noiembrie, între orele 10.00-
17.00, în Sala Mare a Centrului comunitar
6767 Côte-des-Neiges din Montreal, va avea
loc tradiționalul Târg de Crăciun Artizana. In-
trarea este liberă. Asemeni edițiilor prece-
dente, vizitatorilor li se oferă minunata ocazie
să găsească o multitudine de produse origi-
nale: cosmetice naturale, bijuterii confecțion-
ate manual, broderii, tablouri, iconițe pictate,
eșarfe, uleiuri esențiale și multe alte obiecte
ce pot constitui frumoase cadouri de Crăciun.
Ateliere pentru copii și adulți, un recital al în-
drăgitei interprete Catalina Mirica, precum și
o tombolă vor întregi această ediție a târgului.
Info suplimentare: FB Association Artizana,
dr. Liliana Surugiu: lsurugiu9gmail.com |
514-342-2982. 
Accent Montreal este partener media al aces-
tui eveniment. Vă invităm să vizitați site-ul
nostru www.accentmontreal.com, pentru un
articol mai amplu, precum și o galerie foto
post-eveniment, grație colaborării cu fotogra-
ful Lilian Savin.

ACCENT MONTREAL

TTâârrgguull  ddee  
CCrrăăcciiuunn  
AArrttiizzaannaa  22001199

EVENIMENT | ARTIZANAT

Mezzosoprana Annamaria Popescu în opera I Puritani de Vincenzo Bellini. FOTO:
annamariapopescu.com.
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Felicia Mihali, alături de mai
mulți autori publicați de Edi-
tura Hashtag, fondată de trei
scriitoare de origine română,
se vor afla la această ediție a
Salonului de carte. O tânără
autoare, Flavia Maria Goga, va
fi de asemenea prezentă, cu
romanul său de debut.

A 42-a ediție a Salonului de carte de la
Montreal (SLM), își deschide porțile și anul
acesta la Place Bonaventure, între 20 și 25
noiembrie, cu participarea a peste 2.000 de
autori și peste 1.000 de edituri. Pe durata
celor șase zile ale evenimentului sunt aștep-
tați mai bine de 115.000 vizitatori.

În fiecare an, Salonul constituie un nou
labirint (și la propriu și la figurat), în care
publicul poate descoperi o mulțime de co-
mori. Pentru această ediție, organizatorii,
axați pe inovațiile momentului și dorind
mereu să reinventeze o altă variantă a eveni-
mentului, au pregătit multe noutăți, printre
care o creștere a numărului de scene de mici
dimensiuni, mai accesibile și mai favorabile
interacțiunilor, pe care vor avea loc diverse

ateliere, conferințe și animații. Astfel, pe
lângă La Grande Place ce va continua să
găzduiască evenimentele de anvergură ale
salonului, va exista o nouă scenă dedicată în
întregime literaturii pentru tineret (Espace
jeunesse TD) și una specializată în subiecte
de nișă, precum științele oculte sau militan-
tismul pentru mediu (Espace littéraire). Tot
la această ediție va fi inaugurat și Espace in-
novant, menit să scoată în evidență inovați-
ile în materie de prezentare și editare de
carte, care va avea o bogată secție dedicată
cărților audio.

O altă noutate este introducerea în pro-
gram a prezentării unui cartier al Montre-
alului, cartierul St-Michel fiind selectat
pentru această ediție. Este un cartier cu o
populație foarte diversă, care în fiecare an
primește un număr foarte mare de imigranți.

Pentru a ilustra această ediție a SLM ce
stă sub semnul noutății, organizatorii au
făcut apel la ilustratorul quebechez Mathieu
Labrecque, care semnează identitatea
vizuală a salonului într-un stil ludic, viu și
uimitor în egală măsură.

Printre personalitățile care vor fi
prezente la Salon se află și romancierul Bret
Easton Ellis (American Psycho), la prima sa
participare la Salonul de la Montreal. El va
purta un dialog despre romanele polițiste cu
jurnalistul Jean-Philippe Cipriani, sâmbătă,
23 noiembrie, între orele 14:10-14:35, la
Grande Place.

Dar nu mai prejos sunt și autorii de ori-
gine română prezenți la Salonul de Carte de
la Montreal, ediția 2019! Felicia Mihali,
scriitoare, jurnalistă și profesoară de istorie,
președinta Editurii Hashtag, va fi prezentă la
standul 731 al Editurii Gallimard, dis-
tribuitorul Editurii Hashtag, cu noul său
roman „Le Tarot de Chefferville”, apărut în
această toamnă. Ea va susține un dialog cu
Anne Brigitte Renaud, directoarea Editurii
Chauve-Souris, despre trecerea de la scrierea
literară la gestiunea unei edituri și la acom-
paniamentul oferit altor scriitori în vederea
publicării operelor lor, pentru a vedea în ce
măsură acest proces influențează imaginația
autorului. Această întâlnire va avea loc la
Espace Littéraire, vineri, 22 noiembrie, de
la ora 15:30 la 16:00.

La același stand 731 va fi disponibil și

cel mai recent roman al scriitoarei Miruna
Tarcău, care este și directoare literară la
Hashtag: „L’Apprentissage du silence”,
apărut în 2018. Autoarea, aflată la studii
post-doctorale în Belgia, nu va participa
fizic la salon, însă din partea Editurii Hash-
tag vor fi prezenți pentru sesiuni de auto-
grafe nu mai puțin de opt autori proaspăt
publicați, printre care și Jila Mossaed, mem-
bră a Academiei Suedeze, cu volumul său de
poezii „Le Coeur demeure dans le
berceau”.

O foarte plăcută surpriză pentru publicul
român va fi și prezența tinerei scriitoare
Flavia Maria Goga (care semnează ca F.M.
Goga), în vârstă de 15 ani, cu debutul său li-
terar concretizat printr-un roman scris între
două limite: filozofie și science-fiction, care
oferă, prin puterea introspecției, puterea de a
te autodepăși și a descoperi cine ești cu ade-
vărat. Scrisă la vârsta de 14 ani și intitulată
„Sophia: Au-delà des ultravers”, cartea va fi
disponibilă la standul 358 al editurii
pariziene Edilivre, vineri 22 noiembrie, între
orele 17:30-20:00 și sâmbătă, 23 noiembrie,
între 9:30 și 12:30. În luna octombrie, Flavia
Maria Goga și-a făcut debutul și în cadrul
Cenaclului literar Mihai Eminescu de la
Montreal (profităm pentru a reaminti că
acesta are loc în fiecare a treia joi din lună,
la Centrul comunitar 6767 Côte-des-
Neiges).

De reținut că accesul la SLM va fi gratuit
miercuri, 20 noiembrie și că cei care doresc
să-și procure un „pașaport” pentru eveni-
ment, adică un bilet valabil pe durata celor
șase zile, și-l pot achiziționa pe 20 noiem-
brie la preț redus.

Salon du livre de Montréal@Place
Bonaventure, 800 de la Gauchetière Ouest,
Montreal, H5A 1K6. Info: 514-845-2365 |
www.salondulivredemontreal.com.

Rubrică realizată de Eva
Halus, pictoriță și poetă ce
se definește ca o artistă Zen,
mereu în ritm cu natura. În
paralel cu o bogată activi-
tate expozițională, ea a pu-
blicat patru volume de poezii
și trei de interviuri cu per-

sonalități românești din Montreal.

Salonul de carte de la Montreal
2019: Noutăți și prezențe
românești

SCRIITORI ROMÂNI MONTREALEZI

Noile titluri publicate în această
toamnă de către Editura Hashtag vor
fi lansate la Maison des écrivains -
Union des écrivaines et des écrivains
québecois (UNEQ), marți, 19 noiem-
brie, orele 18:00-20:00. Acestea sunt:
„Le Coeur demeure dans le berceau”,
volum de poezii al scriitoarei de ori-
gine iraniană Jila Mossaed, membră a
Academiei Suedeze (traducere în
franceză: François Sule); romanul
„J’ai oublié d’être Sagan” de Nassira
Belloula; „La mort habite ici”, poezii
semnate de Laurence Caron-C;
romanul „Le Tarot de Cheffersville”
de Felicia Mihali, președinta Editurii
Hashtag. Toate aceste volume vor fi
disponibile la Salonul de carte de la
Montreal (20-25 noiembrie, Place
Bonaventure), standul 731.
Noua carte a Feliciei Mihali se înscrie
în categoria roman documentar, iden-
titate autohtonă, etnii, prietenii și le-
gende. Cartea continuă un ciclu
început în 2007: același personaj, Au-
gusta, pe care în 2007 îl regăsim în
„Sweet, Sweet China” (Coup de
Cœur al librăriei Renaud-Bray) este
în „Le Tarot de Cheffersville” într-o
altă căutare identitară, în Marele
Nord, în taigaua Tshakapesh. (Au-
toarea a avut ocazia să cunoască
Marele Nord între 2016 și 2018, când
a fost profesoară în Iqualit,
Nunaavut).
Coperta este o creație a directorului
artistic al Editurii Hashtag, Daniel
Ursache, conceptor grafic, ilustrator
și pictor, cel care a realizat toate co-
perțile și ilustrațiile cărților publicate
de către Editura Hashtag de la înfi-
ințarea sa în 2018 și până în prezent.
Mai multe detalii despre volumele
apărute la Hashtag sunt disponibile pe
site-ul editurii la:
www.editionshashtag.com.
Maison des écrivains UNEQ este situ-
ată la 3492 Ave Laval, Montreal, H2X
3C8.

NNooii  aappaarriițțiiii
eeddiittoorriiaallee  
llaa  EEddiittuurraa  
HHaasshhttaagg  

LANSARE DE CARTE

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 dum-
neavoastră. Contactați-ne la 
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?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
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Sâmbătă, 14 decembrie,
trupa Les Tarabostes
prezintă concertul A venit
și-aici Crăciunul. Eveni-
mentul va avea loc la sala
Sylvain Lelièvre a Colegiu-
lui Maisonneuve.
CĂTĂLIN GHIOLȚAN
www.lestarabostes.ca

Un concert de
colinde cu aromă
maramureșeană se
pregătește pentru
bucuria sufletelor
noastre văduvite de
lipsa celor dragi de

acasă, mai ales în aceste momente de
încărcătură emoțională maximă când
se apropie Crăciunul.

Protagoniștii acestui spectacol sunt
trupa Les Tarabostes și invitații
(www.lestarabostes.ca). Concertul, in-

titulat A venit și-aici Crăciunul, va
avea loc în data de 14 decembrie, ora
18:00, la sala Sylvain Lelièvre a
Colegiului Maisonneuve (3800 rue
Sherbrooke Est, Montreal, H1X 2A2).

Alina Şomle, solista trupei, este
probabil cea mai bună voce de colinde
populare maramureșene de pe aceste
meleaguri. Timbrul ei vocal și armoni-
ile colindelor vor face posibilă pentru
cei prezenți o călătorie fantastică pe
tărâmurile de basm ale Maramureșului
și Țării Oașului.

Cântecele de Crăciun interpretate
cu o măiestrie incredibilă de George
Şomle, solistul trupei Les Tarabostes,
vor readuce spectatorii pe final de con-
cert în realitatea noastră nord-ameri-
cană. Invitații Corina Maria Zosim,
soprană, și Ionuț Rotariu, alături de
câțiva alți invitați surpriză, vor aduce
prin amprenta lor artistică un plus im-
portant la reușita concertului.

Mulţi dintre românii plecați duc
dorul Crăciunului de acasă, iar acest
spectacol promite să fie un balsam, o
alinare sufletească. În seara de 14 de-
cembrie, românii din Montreal îi vor

colinda pe cei dragi de acasă, vor fi în
comuniune cu ei şi le vor transmite
acest mesaj emoţionant: A venit şi-aici
Crăciunul. Vom fi din nou împreună,
prin bucuria colindului, prin spirituali-
tatea noastră comună.

Trupa Les Tarabostes s-a născut
acum șase ani din realitatea românilor
emigranți în Quebec. Les Tarabostes
au deschis spectacolul Phoenix For-
ever de la Montreal, arătându-ne, o
dată în plus, faptul că avem artiști mi-
nunați aici în cadrul comunității noas-
tre montrealeze, care merită tot
suportul nostru.

Prețul unui bilet este de 25$/per-
soană; bilete VIP: 28$-30$; copiii sub
14 ani intră gratuit. Biletele sunt
disponibile online pe site-ul
vente.tuxedobillet.com/ A venit și-aici
Crăciunul. Info suplimentare: 514-
967-3878, Petru Cotnăreanu.

Cătălin Ghiolțan este membru fonda-
tor şi liderul trupei Les Tarabostes,
fondatorul și conducătorul Corului Sf.
Pantelimon, compozitor și textier,
aranjamente corale pentru cor mixt.

Concert de colinde: A venit şi-aici
Crăciunul

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!

CONCERT 

DOINA FALCON: O NOUĂ EXPOZI�IE PERSONALĂ
Pictorița de origine română Doina Falcon prezintă o
nouă expoziție personală, intitulată Saisons/ Seasons,
ce va fi găzduită de cafeneaua Victor Rose din
Pointe-Claire (15a Avenue Cartier). Artista va ex-
pune 15 lucrări, toate peisaje. Vernisajul este progra-
mat pentru joi, 14 noiembrie, între orele 18:00 și
20:00, iar tablourile vor putea fi văzute la cafeneaua
Victor Rose până pe 1 decembrie 2019.

ALEXANDRU ȘURA ÎN CONCERT: PAGANINI 
CYMBALUMESQUE
Duminică, 17 noiembrie, ora 14:30, și duminică, 24
noiembrie, ora 14:00, Alexandru Șura (artist invitat)
și Orchestra Nouvelle Génération prezintă concertul
Paganini Cymbalumesque, la Cégep Marie-Victorin,
sala Désilets (7000 rue Marie Victorin, Montreal,
H1G 2J6), și respectiv la Centre Culturel De Pierre-
fonds (13850 Boul Gouin O, Pierrefonds, H8Z 1X7).
Alexandru Șura, un virtuoz al țambalului, este
cunoscut la Montreal ca „Le roi du cymbalum”. Pen-
tru acest concert, care prezintă un repertoriu roman-
tic cu influențe de jazz, tango și folclor românesc,
Alexandru Șura a aranjat pentru țambal piese de
Paganini și Bizet, care vor fi interpretate alături de
melodii românești, de inspirație folclorică. Paganini
Cymbalumesque este prezentat cu sprijinul CAM, în
cadrul Conseil des arts de Montréal en tournée.
Bilete (online): Réseau Accès culture Montréal.

CAMPIONATUL DE ȘAH JUNIMEA
În fiecare din cele cinci sâmbete ale lunii noiembrie,
între orele 13:30-15:30, are loc a treia ediție a Cam-
pionatului de șah Junimea, organizat de Școala Ju-
nimea Română din Montreal. Început în data de 2
noiembrie, campionatul continuă în zilele de 9, 16,
23 și 30 noiembrie 2019. Concursul este destinat
copiilor între 4 și 16 ani și reprezintă o punte către
competiții de anvergură din Canada și internaționale.
Campionatului de șah Junimea este un concurs cotat,
organizat în colaborare cu Association Échecs et
Maths și sub îndrumarea lui George Crăciun, arbitru
în șah ce activează în Canada. Pot participa atât
copiii înscriși la Școala Junimea cât și cei din afara
școlii, cu orice nivel de pregătire în șah, deoarece
vor fi organizate mai multe grupe, cu nivel diferit de
dificultate. Pentru cei din afara școlii, costul este de
10$ pentru toate cinci competițiile (cheltuieli admi-
nistrative). Înscrieri: contact@junimearomana.com.
Fotografii de la edițiile anterioare pe site-ul școlii:
www.junimearomana.com, secțiunea „Media”.

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURT
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Îndrăgita interpretă Catalina este
vedeta spectacolului de Crăciun
intitulat Rêve de Noël, ce va
avea loc în data de 6 decembrie
2019, ora 20:00, la Centrul
Leonardo Da Vinci din Montreal.

Catalina va fi acompaniată la pian de marele
artist Guy St-Onge, cel care semnează și di-
recția muzicală a spectacolului, și la vioară și
violoncel de Andreanne Poupart. Împreună cu
invitații săi Dan Capotescu, Loïc St-Pierre și
micuța Eva Jane, Catalina va încânta publicul
cu piese de Crăciun românești și internaționale,
dar și cu alte frumoase melodii din repertoriul
ei.

Biletele costă 28$ (taxe incluse) și pot fi
achiziționate la 514-955-8370 sau
www.cldv.ca. Centrul Leonardo Da Vinci se
află la: 8370 Boulevard Lacordaire, Saint-
Léonard, H1R 3Y6. Parcare gratuită disponi-
bilă.

Spectacolul va fi prezentat și în L’Assomp-
tion, în data de 12 decembrie, ora 20:00, la
Vieux Palais, 255 rue Saint-Étienne, L’As-
somption, J5W 1W7. Parcare gratuită. Biletele
costă tot 28$ și sunt disponibile prin telefon la
450-589-3266.

O întâlnire cu cele mai îndrăgite piese de
Crăciun și cu vocea caldă și puternică a
Catalinei. Afiș în pagina 10.

CONCERT

CCaattaalliinnaa::
RRêêvvee  ddee  NNooëëll

Anul acesta corul La Muse
sărbătorește zece ani de
existență cu un concert spe-
cial, în care colindele româ-
nești se vor împleti cu piese
clasice de Crăciun din re-
pertoriul internațional. O
seară memorabilă, un spec-
tacol eveniment ce va pune
în valoare talentul câtorva
dintre cei mai fideli colabo-
ratori ai proiectelor muzi-
cale La Muse.  

Asociația La Muse Héritage Musi-
cal vă invită sâmbătă, 23 noiembrie
2019 pentru a sărbători împreună un
Crăciun fermecat și zece ani de la înfi-
ințarea corului La Muse. Concertul va
avea loc începând cu ora 19:00, la

Biserica Evanghelică Restauration (740
Rue Roy Est, Montreal, H2L 1E2,
metrou Sherbrooke).

Noël enchanté a fost conceput ca un
spectacol eveniment în care veți avea
ocazia să ascultați un program ce
cuprinde stiluri diverse: de la clasic și
romantic, la colinde românești.

Corul La Muse a fost fondat în 2009
de către Ioana German, descendentă a
familiei Mureșianu, care a dat Ro-
mâniei poeți, publiciști, gazetari, com-
pozitori, academicieni și artiști plastici.
Corul La Muse este un ansamblu mu-
zical de prim rang, care reunește coriști
de diferite origini și culturi ce au în
comun pasiunea pentru limbajul uni-
versal al omenirii - muzica. Numele
acestui cor este inspirat de titlul primei
reviste muzicale românești, Musa
Română, publicată în 1888 de către
compozitorul Iacob Mureșianu, stră-
bunic al Ioanei German.

Pentru acest concert, alături de corul

și orchestra La Muse, vor urca pe scenă
șase soliști, colaboratori de lungă durată
ai proiectelor La Muse: sopranele Ma-
rina Negruță, Corina Maria Zosim,
Felicitas Iștoc, Anca Maria Grigoriu
și Marie-Claire Fafard-Blais, precum
și baritonul Serghei Vîrticuș. Lor li se
va alătura pianistul Beguentch
Gueldyev, un fidel al tradiției celebre a
școlii rusești de pian, un talent deosebit
și o prezență foarte apreciată în specta-
colele La Muse. 

În spatele scenei, concertul benefi-
ciază de expertiza lui Marius
Sireteanu, compozitor, aranjor, regizor
muzical și inginer de sunet. Deși
trăiește și lucrează în România, Marius
Sireteanu este foarte prezent în
proiectele La Muse, care începând din
2012 au inclus piese compuse sau aran-
jate de el. Pentru Noël enchanté Marius
Sireteanu este cel care semnează or-
chestrația și aranjamentul muzical.
Amintim, de asemenea, că tot el este cel
care s-a ocupat de adaptarea Rapsodiei
Române nr. 1 de George Enescu pentru
pian la patru mâini (Rapsodii și Balade,
noiembrie 2012), de aranjamentul și or-
ganizarea partiturii operetei Crai Nou
de Ciprian Porumbescu (octombrie
2016) sau de editarea Momentului Mu-
zical al lui Nicolae Kirculescu (Mano-
liana, âmes de légende, noiembrie
2018).

Misiunea Asociației La Muse
Héritage Musical este promovarea
muzicii culte românești și a excelenței
în muzică, sprijinirea talentelor locale
și atragerea unui public cât mai nu-
meros și divers către sălile de concert.

Biletele pentru Noël enchanté pot fi
achiziționate la 450-541-1959. Preț:
25$ în prevânzare, 35$ la ușă. 

Pentru mai multe informații despre
La Muse Héritage Musical accesați
la-muse.org.

ACCENT MONTREAL

Concert de Crăciun La Muse: Noël
enchanté

CONCERT

Catalina. FOTO: www.catalinamusique.ca.

Corul La Muse în spectacolul „Manoliana, âmes de légende”, noiembrie 2019, Mon-
treal, biserica St-Édouard.
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Eva Halus: Virgil Șerban, sunteți un actor
prin vocație, în adevăratul sens al cuvân-
tului, căci în discuția noastră anterioară
ați afirmat că datorită unei revelații divine
ați ales să fiți actor.
Virgil Șerban: Începutul a fost cartea „Le
chemin d’un immigrant roumain - La clé
vers un succès parfait”, pe care am scris-o
după ce la vârsta de 38 de ani am avut o
revelație, o viziune spirituală în care m-am
văzut scriind o carte despre istoria mea per-
sonală, apoi un scenariu de film în care să
joc și pe care să-l regizez. La început am
avut dubii, dar fiind obișnuit cu principiul
revelațiilor divine, am decis să mă apuc de
scris și mi-am zis că dacă voi fi publicat
într-un timp relativ scurt, voi considera asta
ca un semn suficient de puternic pentru a
crede și în restul viziunii. Încurajat de ra-
piditatea publicării - la două zile după ce am
trimis manuscrisul la patru edituri, am
primit răspunsuri pozitive de la toate patru
- am decis să devin actor și să scriu și sce-
nariul de film.

EH: Iar rolurile semnificative n-au în-
târziat să apară! După cel al lui Valentino
Orsini din Faits Divers anul trecut, în vara
lui 2019 ați obținut un rol în serialul
american Impulse, inspirat de romanul
Jumper al lui Steven Gould și aflat deja la
al doilea sezon.

VȘ: Într-adevăr, anul acesta am reușit au-
diția pentru un rol în serialul Impulse, o
producție americană care a început să fie
difuzată din 6 iunie 2018 pe YouTube Pre-
mium, și care, bucurându-se de succes, a
fost reînnoit pentru un al doilea sezon for-
mat din zece episoade. Și aici este extraor-
dinar cum s-au derulat lucrurile! Episodul
în care joc - al patrulea, intitulat The Moroi
- este în limba română. O parte din filmări
s-au făcut în Montreal, restul la București,
din 18 până pe 28 iunie 2019. Rolul meu
este cel al unui unchi foarte îngrijorat în
privința nepotului său, care are puterea
supranaturală de a se teleporta în spațiu.
Joc cu mai mulți actori și actrițe din Româ-
nia, foarte buni, iar rezultatul final este
magic.

Tânărul actor Bogdan Iancu este cel
care apare în rolul nepotului. Pentru aceste
două personaje producătorii au căutat ac-
tori de origine română atât în Europa, cât
și în America. Foarte mulți au audiționat.
Pe noi ne-au selectat după ce au făcut un
montaj, punând cap la cap replici din au-
dițiile noastre. După vizionare, cei trei pro-
ducători au decis ca eu și Bogdan Iancu să
interpretăm rolurile principale în limba
română pentru episodul IV. Încă o dată am
avut sentimentul că un alt miracol a fost
realizat pentru mine, un miracol ce-mi
umple inima de bucurie și recunoștință față

de Dumnezeu.

EH: Pe scurt, despre ce este vorba în acest
serial SF și în episodul în care jucați?
VȘ: După ce scapă de o agresiune, o ado-
lescentă începe să aibă crize de epilepsie și
să descopere că a căpătat o putere miracu-
loasă. Serialul Impulse 2 este filmat în jurul
vieții ei cotidiene, perturbată de trecut și de
aceste noi capacități. Alături de ea, unul din
personajele principale este Nicolae, de ori-
gine română, interpretat de actorul Keith
Callum. În episodul IV descoperim mai
bine acest personaj. Povestea ne poartă în
România, pe vremea lui Ceaușescu, când
Nicolae este adolescent - Bogdan Iancu este
cel care îl interpretează pe Nicolae tânăr.

Acțiunea se petrece în București, ma-
joritatea scenelor fiind filmate în centrul
Capitalei, nu departe de Palatul Regal. Fa-
milia lui Nicole se confruntă cu situația
grea din România acelor vremuri. Tatăl,
mama și fratele său mai mic mor în mod
brutal, în timp ce Nicolae se teleportează în
apartamentul familiei, sub privirea unchiu-
lui său Serghei - rolul meu.

Nicolae își descoperă pe zi ce trece pu-
terea specială pe care o deține, însă viața lui
nu devine mai ușoară. Este nevoit să fure
pentru trăi, el și unchiul său. Relația dinte
cei doi, bazată pe dragoste familială, se
complică odată cu apariția unui canadian,

Wesley, și cu ideea de a fugi în Canada.
Probleme de tot felul intervin, Securitatea
își face simțită prezența, puterea specială a
lui Nicolae lasă la un moment dat impresia
unui deznodământ fericit, însă dramele se
succed. Nicolae ajunge în cele din urmă în
Canada, unde continuă să-și exploreze pu-
terea de teleportare.

EH: Va exista și un sezon trei?
VȘ: Nu știm încă.

EH: Ce alte proiecte aveți în perspectivă?
VȘ: Am scris acel scenariu de film cu
povestea mea de imigrant. L-am trimis re-
gizorului Corneliu Porumboiu să-l citească
și să-mi spună opinia sa.

Eva Halus: Virgil Șerban, mulțumesc pen-
tru aceste confesiuni și vă urez mult suc-
ces în continuare!

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen. În paralel cu o
bogată activitate expozi-
âțională, ea a publicat patru
volume de poezii și trei de
interviuri cu personalități

românești din Montreal.

Virgil Șerban, din nou pe a�șul unui serial
Serialul Impulse 2
Impulse 2 poate fi vizionat pe YouTube
Premium la bit.ly/Impulse204.
Virgil Șerban, în rolul lui Serghei, s-a
făcut remarcat pe micile ecrane que-
becheze jucând în al doilea sezon al
serialului polițist de succes Faits Divers
(2018), difuzat de Radio-Canada. Alături
de Roman Pagliaro, el a interpretat rolul
unuia din frații Orsini (Valentino), doi
gangsteri mafioți. Cartea sa „Le chemin
d’un immigrant roumain - La clé vers un
succès parfait” a apărut în 2015 la edi-
tura Québec Livres
Bogdan Iancu, în rolul lui Nicolae ado-
lescent, a jucat în filme precum Ho, ho,
ho! (2009), A farewell to Fools (2013),
cu Gérald Depardieu și Harvey Keitel,
Haine negre (scurtmetraj 2017) și In
Blue (2017), precum și în serialul ger-
man Fluss des Lebens (2014) cu Sandra
Borgmann.
Callum Keith Rennie, în rolul lui Nico-
lae la vârsta adultă, actor și producător
canado-britanic cu o carieră prolifică ce
include aproape 100 de filme sau seriale,
s-a făcut remarcat în serialul Due South
și în filmul Hard Core Logo (1996). El
este de asemenea cunoscut pentru incar-
narea rolului lui Leoben Conoy în
Battlestar Galactica și al producătorului
rock Lew Ashby în cel de-al doilea
sezon al serialului Californication.
Shannon Kook, în rolul lui Wesley, este
un actor sud-african, cunoscut mai ales
pentru rolul lui Zane Park din serialul
Degrassi: The Next Generation.

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

Actorul Virgil Șerban, care s-a făcut remarcat pe micile ecrane din Quebec jucând în al doilea sezon al
serialul polițist de succes Faits Divers, difuzat anul trecut de Radio-Canada, se regăsește din nou pe afișul
unui serial. Este vorba de Impulse, o producție americană în genul dramă și science fiction, difuzată pe
YouTube Premium. Cel de-al doilea sezon al acestui serial a avut premiera de curând, pe 16 octombrie.
Un interviu cu Virgil Șerban semnat de Eva Halus pentru a discuta de acest nou succes și de conecțiile se-
rialului Impulse cu România.

►

Actorii Virgil Șerban (stânga) și Bogdan Iancu în serialul american Impulse. Cei doi au partajează ecranul în episodul IV, The Moroi. Episo-
dul a fost filmat în mare parte la București.
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Gina Stoiciu, o exilată a
regimului comunist, a trăit
în Canada din 1982, mai
precis de pe 10 martie
1982. Exilul are întot-
deauna o dată fixă. Exilatul
își inventează o altă viață,

viața de exilat. Autoarea, doctor în filosofia
culturii, pleca în exil de pe poziția de
cercetător la Centrul de Cercetări Sociolo-
gice al Academiei. În Canada a fost pro-
fesoară titulară în Departamentul de comu-
nicare al Universității din Quebec la Mon-
treal. În ultimii ani, pe lângă lucrările de
specialitate publicate în Canada, a scris
două cărți în limba română. După „Exilul:
Viața în fragmente”, apărută la Editura
Polirom în 2014, Gina Stoiciu a scos recent
cea de-a doua carte, „Individul Contempo-
ran” .

Despre ce scrie autoarea? Despre marile
teme ale exilului: plecarea în lume, speranța

de mai bine, Lumea Nouă, șocurile, obsta-
colele, dramele, reușitele. Scrie despre
Canada, despre Quebec și despre Montreal,
despre oamenii exilului ei, care fac parte
din povestea de astăzi a exilului. Oameni cu
care ai trăit exilul, l-ai disecat, l-ai discutat,
te-ai supărat pe el, l-ai învinuit de tot ce
nu merge în viața ta. Exilul nu-l poți trăi
singur.

Cum scrie autoarea? În primul rând,
scrie dintr-un exil trăit, exilul personal.
Scrie într-o peniță de cercetător serios, de
profesor universitar, de filosof format în
România, de sociolog și specialist în comu-
nicații în Canada. Îl scrie târziu, după mai
bine de treizeci de ani. Lectura cărții pare
ușoară la prima vedere. Fraza este justă,
curge și te invită să te oprești aproape după
fiecare punct. Să te oprești, să ridici ochii
din carte și să reflectezi la ce spune au-
toarea: ești străin în țara în care ai venit și
străin în țara din care ai plecat; țara din
care ai plecat nu îți mai aparține, iar țara
în care ai venit nu îți aparține.

Amintirile autoarei, povestite cu mo-
destie și aparentă detașare emoțională, sunt
„în vrac”. Exilul începe, spune Gina Sto-
iciu, acum când vreau să-l pun în cuvinte.
Și devine o poveste care nu-mi mai
aparține. Și tot ea spune că undeva, cumva
și cândva, exilul s-a spart în fragmente.

După 1990, Gina Stoiciu a început un
du-te-vino continuu între România și
Canada. Când România a devenit posibilă,
când cortina de fier a căzut, Gina Stoiciu în-
cepe să-și retrăiască țara călătorind în
fiecare an până când, într-o zi, s-a produs
reîntoarcerea definitivă. Exilatul, se pare,
nu pleacă pentru totdeauna. Pentru o în-
toarcere, spune autoarea, este nevoie de trei
ingrediente: un context românesc în care
cei plecați să fie doriți, dorința celor ple-
cați să revină în țară și sentimentul dato-
riei de a se întoarce. A găsit Gina Stoiciu
cele trei ingrediente? Cu siguranță ne va
povesti într-o zi întoarcerea poate, și de astă
dată, ca o viață în fragmente.

Autoarea ne plimbă cu generozitatea
intelectualului care a cunoscut, înțeles și
predat într-un cadru universitar intercultu-
ralismul quebechez pe care îl definește cam
așa: Nimeni nu mi-a cerut să renunț la
rădăcinile mele culturale, nimeni nu mi-a
cerut să plec în țara mea și nici nu mi-a dic-
tat ce trebuie să gândesc și să spun.

Nu lipsesc nici paginile de istorie a
Canadei. Ne-am fi așteptat, poate, la câteva
pagini de istorie povestită cronologic. Dar
nu este așa. Gina Stoiciu ne povestește is-
toria Canadei ca o piesă în patru acte: Noua
Franță, au sosit englezii, Dominionul
Canada și Quebecul devine țară. Nu datele
istorice o preocupă, ci înțelegerea acestei
țări din perspectivă istorică, politică, so-
cială, economică și culturală. Gina este
sociolog, iar analiza pe care o face asupra
unei societăți pe care a mestecat-o în toate
sensurile merită toată atenția. Canada este
o țară de imigrație, nu cu imigrație. Con-
ceptul de țară de imigrație se regăsește în
multe din lucrările de specialitate publicate
de Gina Stoiciu și apare citat în multe teze
de doctorat și lucrări de specialitate care au
ca subiect emigrarea, imigrarea, integrarea.
Autoarea face o radiografie a modului cum
își trăiește integrarea imigrantul care vine
aici. Care îi sunt neînțelegerile, obstacolele,
fricile, cum arată zidurile pe care le întâl-
nește în drumul lui. Metafora integrării este
un tren în mers, spune autoarea, care
oprește în stații pentru a măsura drumul
către destinație. Cartea „Exilul: Viața în

fragmente” abundă în metafore. Metafora
pare a fi pentru Gina Stoiciu camuflarea
emoției profunde. Acolo unde cuvintele ar
durea, autoarea folosește o metaforă sau te
trimite la o carte, un autor.

În ultima parte, autoarea vorbește des-
pre întoarcere ca despre o enigmă. Nu
despre întoarcerea ei, despre întoarceri.

Cum pune în cuvinte întoarcerea?
Cheamă la bară cinci autori: Milan Kun-
dera, Andrei Makine, Dany Laferrière,
Amin Maalouf și Constantin Stoiciu.
Încearcă prin scrisul lor să-ți înțeleagă și
să-și deseneze emoțional propria în-
toarcere. Din exil și din emigrație nu te mai
întorci singur. Te întorci cu un alt destin,
destin fericit sau mai puțin fericit. Gina
Stoiciu este un exilat care și-a reușit exi-
lul. O spune indirect… „pentru mine starea
de bine este legată de realizările profe-
sionale, de recunoașterea socială, de inde-
pendența financiară, de sentimentul
libertății academice, de politețea oame-
nilor și de curățenie, de lipsa spiritului de
mahala.”

„Exilul: Viața în fragmente”, acest
eseu autobiografic scris cu o lucidă sensi-
bilitate, dar cu o profunzime care doare pe
alocuri, are curajul să vorbească despre
exil, despre viața în fragmente. Analiza
exilului nu este făcută într-o cheie a sufe-
rinței, a durerilor provocate de plecarea
forțată, a obligație de a alege o țară despre
care nu știai mai nimic, a neputinței de a
reveni când vrei în țara ta. Pentru cei ple-
cați, dar și pentru cei rămași, cartea Ginei
Stoiciu ar putea fi o invitație blândă la
înțelegere. Plecarea, că e exil, că e migrație
voluntară, se cere înțeleasă din interior. Și
cum poate fi înțeleasă altfel decât citind
povestea unui exilat al regimului comunist!

Despre Canada, despre plecările în
Canada se știe foarte puțin. Canada pare o
țară pe care o trăiești, fără să ai răgazul să
o povestești. Autoarea noastră și-a luat tim-
pul să ne povestească Canada exilului per-
sonal.

Pentru Gina Stoiciu, exilul este aven-
tură, este drum.

„Exilul: Viața în fragmente” este disponi-
bilă pe Amazon.com.
Istorică și doctorandă a departamentului
de sociologie UQAM, Dana Ionescu
rămâne, și după 20 de ani de emigrație
canadiană, devotată cercetărilor despre
migrație și memorie.

Gina Stoiciu, „Exilul: Viața în fragmente”
CARTE
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514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec

PROMOTIE SPECIALA
Zbor DIRECT Mtl-Bucuresti
Incepand din iunie 2018

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL

Charcuterie Bourret
5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!

Luni: 9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                
MartiMarti ● VineriVineri: 9-19  |9-19  | Duminica: 9-16                        Duminica: 9-16                        

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda

PP
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99
00
88
88
33
11  

„De ce scriu exilul? Poate pentru că vreau să îl înțeleg. Poate pentru
că vreau să las o dovadă a existenței exilului și a existenței mele.” Sunt
cuvintele testament ale autoarei Gina Stoiciu, care pune exilul cana-
dian în cuvinte, 30 de ani mai târziu. Exilul ca și emigrația se povestesc
atunci când te simți vindecat. Când te simți vindecat? Fiecare își are
timpul vindecării lui. Exilul nu este unul singur. Fiecare plecat îşi are
exilul lui. Uneori mai dureros, alteori mai triumfător. 

►

Gina Stoiciu.
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Institutul Român pentru
Evaluare și Strategie
(IRES), una dintre cele trei
case de sondare acreditate
pentru scrutinul prezi-
dențial de anul acesta, a dat
publicității o serie de date
privind profilul demografic
ale alegătorilor care s-au
prezentat la urne în turul I.

Dacă privim la grupele de vârstă
vedem cum, previzibil, Viorica Dăncilă a
atins maximul de popularitate la cei
peste 65 ani, nu mai puțin de 43% dintre
votanții săi situându-se în această grupă
de vârstă. Prin comparație, doar 3% din-
tre cei cu vârste cuprinse între 18 și 24
de ani (inclusiv) au votat cu candidata
PSD. Numărul votanților Vioricăi Dăn-
cilă din fiecare categorie de vârstă crește
odată cu numărul anilor: 18-24 de ani -
3%, 25-34 de ani - 5%, 35-44 de ani -
11%, 45-64 de ani - 39%, peste 65 -
43%.

În cazul lui Dan Barna, situația e in-
vers. Barna s-a dovedit cel mai popular
candidat în rândul tinerilor (18-24 de
ani), 17% dintre votanții săi provenind
din rândul acestei categorii, și cel mai
puțin preferat de vârstnici - doar 4% din-
tre alegătorii săi au peste 65 de ani. Pon-
derea votanților în celelalte categorii de
vârstă este destul de echilibrată: 25-34
de ani - 28%, 35-44 de ani - 25%, 45-64
de ani - 26%.

Între cei care l-au votat pe Klaus Io-
hannis în turul I, cea mai bine reprezen-

tată categorie este cea 45-64 de ani:
39%. Urmează grupa celor între 35-44
de ani - 20%, apoi tinerii între 25-34 de
ani și vârstnicii peste 65, fiecare cate-
gorie reprezentând 16% din cei care l-au
votat pe Iohannis, și în cele din urmă
grupa 18-24 de ani, cu 9%.

Din punct de vedere al genului, si-
tuația este echilibrată pentru roți trei can-
didații: atât Klaus Iohannis cât și Viorica
Dăncilă au fost votați în egală măsură de
femei și de bărbați (50% și 50%), iar la
Dan Barna, 49% au fost bărbați și 51%
femei.

Dacă ne uităm la gradul de șco-
larizare, ca și în cazul grupelor de
vârstă, votanții Vioricăi Dăncilă și cei ai
lui Dan Barna se deosebesc cel mai mult,
cei ai lui Klaus Iohannis situându-se un-
deva la mijloc.

Cei mai mulți din cei care s-au
prezentat la urne pentru Barna au studii
superioare: 52%; 45% au studii medii și
doar 3% studii elementare.

La Viorica Dăncilă, profilul votantu-
lui arată astfel: 31% studii elementare,
55% studii medii și 14% studii supe-
rioare.

În cazul președintelui în exercițiu,
15% dintre alegători au studii ele-
mentare, 58% studii medii și 27% studii
superioare.

Din punct de vedere al statutului
ocupațional, principalele categorii sunt
angajat și pensionar. Cum era de aștep-
tat, votanții Vioricăi Dăncilă sunt ma-
joritar pensionari - 53%, iar 27% sunt
angajați. Restul se împart în categoriile
casnici - 12%, liberi profesioniști/antre-
prenori - 4%, studenți/elevi - 1% și alții
- 3%.

Candidatul USR s-a bucurat în spe-
cial de voturile celor angajați, care
reprezintă 66% din totalul celor care l-
au preferat pe Dan Barna. Pensionarii au
constituit 9% dintre votanții săi, casnici
- 5%, liberi profesioniști/antreprenori -
8%, studenți/elevi - 10% și alții - 2%.

Și în cazul lui Klaus Iohannis ma-
joritatea votanților se situează în catego-
ria angajați - 53%, urmată de pensionari
- 23%, casnici - 9%, studenți și elevi -
4%, liberi profesioniști/antreprenori -
7% iar alții - 3%.

Privind mediul de rezidență, cei
mai mulți dintre votanții lui Dăncilă
provin din mediul rural (51%), iar cei ai
lui Iohannis și Barna din mediul urban
(56% și respectiv 72%).

Criteriul principal pentru de-
semnarea favoritului a fost, în cazul lui
Iohannis, calitățile sale, 67% dintre
cetățenii care l-au votat săi menționând
categoria „criteriile candidatului” ca fac-
tor determinant.

În cazul Vioricăi Dăncilă a primat
PSD-ul, adică partidul care o susține
(57%).

La Ban Barna 52% au răspuns „ca-
litățile candidatului” și 38% „partidul
care îl susține”.

Sondajul a fost efectuat în ziua turu-
lui I al alegerilor prezidențiale, 10
noiembrie 2019, orele 7-21, pe un eșan-
tion de 23,000 de români din România
(nu și din diaspora), care s-au prezentat
la 352 secții de vot. Datele complete pot
fi consultate pe site-ul Institutului
Român pentru Evaluare și Strategie, la
www.ires.com.ro.

ACCENT MONTREAL

Pro�lul alegătorului român: Cine a
votat cu Iohannis, Dăncilă și Barna
în turul I al scrutinului prezidențial?

ROMÂNIA | ALEGERI PREZIDEN�IALE

2,7 miliarde de euro au fost tri-
miși în România anul trecut de
câtre românii aflați în Uniunea
Europeană.

În 2018, românii plecați în străinătate au
trimis în România 2,977 miliarde de euro, în
creștere față de anul 2017 (2,823 miliarde de
euro). Din această sumă, intrările din interiorul
Uniunii Europene s-au ridicat la 2,661 miliarde
de euro, iar cele din afara UE la 316 milioane
de euro.

Pe de altă parte, tot în 2018, din România
au fost trimiși în străinătate 263 de milioane de
euro de către cetățenii străini care lucrează aici,
dintre care 172 milioane de euro au mers în in-
teriorul UE şi 91 milioane de euro în afara Uni-
unii.

Rezultă un sold pozitiv de 2,714 miliarde
de euro, bani care au intrat în România anul tre-
cut ca remitențe de la cetățeni, așa cum notează
Hotnews.ro, potrivit Eurostat.

Cu această cifră, România a urcat pe po-
ziția a doua în topul european al soldului re-
mitențelor, depășind Polonia. Diaspora
poloneză a trimis în țară 2,929 miliarde de euro
(mai puțin decât diaspora românească), în timp
ce din Polonia au fost trimiși în alte țări 386 de
milioane de euro. Soldul rezultat pentru Polo-
nia în 2018 este așadar de 2,544 miliarde de
euro.

Portugalia este țara din UE care a rămas cu
cei mai mulți bani în anul 2018, în urma trans-
ferurilor personale făcute de lucrătorii por-
tughezi din diaspora către țară, versus banii
trimiși de lucrătorii străini din Portugalia către
țările lor. Astfel, în anul 2018, diaspora por-
tugheză a trimis acasă 3,604 miliarde de euro,
iar străinii din Portugalia au transferat în țările
lor 533 milioane euro. Rezultă un plus de 3,071
miliarde de euro.

La nivelul întregii Uniuni Europene, au fost
trimiși în blocul comunitar, sub formă de trans-
feruri personale, 10,918 miliarde de euro din
state extra-UE, în 2018. În schimb, din Uni-
unea Europeană au plecat către țări din afara
UE 35,559 miliarde de euro, conform datelor
Eurostat.

Cei mai mulți bani sub formă de transferuri
personale din UE către exteriorul blocului co-
munitar s-au dus către Asia (21%), Nordul
Africii (18%), țări europene non-UE (16%),
Sudul și Centrul Africii (14%) și America de
Sud (13%).

ROMÂNIA | DIASPORA

CCââțții  bbaannii
ttrriimmiitt  îînn  țțaarrăă
rroommâânniiii  ddiinn
ssttrrăăiinnăăttaattee??  

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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M-am stabilit in Canada acum cativa ani, cu dorinta de a
construi un viitor frumos pentru sotia si copiii mei. Mi-am
cautat de lucru imediat si, din fericire, m-am angajat ca
muncitor in constructii la Systèmes Sous-sol Québec.

Fara niciun pic de experienta in domeniu, dar prin munca
depusa, am reusit sa promovez in cadrul companiei.

Ce m-a ajutat sa progresez rapid au fost programele de
pregatire oferite in Laval si la sediul acestei companii
bazate in SUA, ce reprezinta o vasta retea de 400 de
contractori.

Systèmes Sous-sol Québec efectueaza si lucrari in
interior, astfel ca avem de lucru pe tot parcursul
anului. Compania noastra se bucura de o crestere
continua, lucru ce m-a ajutat si pe mine in cariera.

Astazi conduc Departamentul de Productie și
caut oameni motivati, care doresc, ca si mine,
sa-si cladeasca o cariera in constructii!

Director de productie
CCUUNNOOSSTTIINNTTEELLEE  DDEE  FFRRAANNCCEEZZAA  SSII//SSAAUU  
EENNGGLLEEZZAA  SSUUNNTT  NNEECCEESSAARREE
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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

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA
• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice 
si companii

• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari 
REER

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

www.arcade-accounting.com • 551144..550088..88888800 • info@arcade-accounting.com

• 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

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
CCuurrttiieerr  iippootteeccaarr

514.251.2253
ccmmaannddeeaa@@mmuullttii--pprreettss..ccaa

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 dvs. 

Contactați-ne la: 
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS? Lilian Savin

fotograf

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT

514.942.0877

NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

photographe.lilian@gmail.com

PRODUSE ARTIZANALE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII
CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

CCOOMMEENNZZII::  ccaarrmmeenn@@ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm  ||  551144--224455--77558844  ||  mmeessaaggeerriiaa  FFBB    
DDEETTAALLIIII:: wwwwww..ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm//ccrreeaattiioonnss

* Sapunuri prin procedeul la rece
* Sampon solid
* Sapun lichid pentru uz casnic sau barbierit 
* Deodorant eficient
* Masti pentru fata 
* Exfoliant pentru corp cu efect detoxifiant
* Creme hidratante 
* Macerate de plante medicinale in 

ulei de masline si unturi vegetale 
* Pasta de dinti
* Toate produsele contin uleiuri 

esentiale

CADOURI IDEALE
PENTRU:
*Dvs.

*Persoane dragi
*Clienti
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SSTT--HHUUBBEERRTT
5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

445500..667766..66665544
Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

BALKANI
B
R
O
SSA

R
D

wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•La noi gasiti cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste 
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele

proaspete
•Produse fara gluten

•Produse afumate natural
cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa
ssooaarreelluuii

MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

CCaarrnnaattii

TTrraaddiittiioonnaallii
MMiiccii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

DDoommnneessttii

Comenzi
CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

pprrooaassppeettii

KKuurrttooss  
KKaallaaccss

CCoollaaccii

PPuullppee  
ddee  ppuuii

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

AADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAAAADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAA

Craciun & Revelion 
RREESSTTAAUURRAANNTT  BBRRAAVVOO

135$ 3311
DDeecceemmbbrriiee
RReevveelliioonn

2200::0000  --  22::0000

60$ 2244--2255
DDeecceemmbbrriiee
PPaarrttyy  ddee
CCrraacciiuunn
2200::0000

MMEENNIIUU  MMEENNIIUU  
BUFET SPECIAL DE SARBATORI

CU MENIU PRINCIPAL (MANCARE CALDA) SI DESERT 
O STICLA DE SAMPANIE LA 6 PERSOANE DIN PARTEA CASEI

MMuuzziiccaa  
lliivvee

SSppeeccttaaccoollee
MMooss  

CCrraacciiuunn
REZERVATI PANA LA 
1 DECEMBRIE 2019

DUPA 1 DECEMBRIE PRETUL
ESTE 145$

6925 av du Parc, Montreal, H3N 1X7 | 514-277-4787 | 514-679-4583
www.bravoresto.ca | bravoresto@gmail.com | PARCARE GRATUITA
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3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

LA NOI GASITI SAVORILELA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

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

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI
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Recent, un grup de astronomi
a descoperit în galaxia noas-
tră un obiect misterios, cu
masa de circa trei ori cea a
Soarelui. Ar putea fi o mică
gaură neagră sau, dimpotrivă,
cea mai mare stea de neutroni
descoperită până acum. În
Calea Lactee ar putea exista
miliarde de obiecte de acest
gen.

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Până la ora actuală au
fost descoperite găuri
negre cu masa de zeci
de ori cea a Soarelui
sau cu masa de mi-
lioane sau chiar de mi-
liarde de ori cea a
astrului nostru. Găurile

negre care au generat undele gravitaționale
măsurate de antenele LIGO și VIRGO au
masa de circa 20-30 de ori cea a Soarelui
și, atunci când formează sisteme binare, în
dansul lor amețitor una în jurul celeilalte,
emit unde gravitaționale pierzând energie,
ceea ce, într-un final, duce la contopirea lor
într-o unică gaură neagră.

În centrul multor galaxii, inclusiv a
noastră, există găuri negre enorme, cu
masa de milioane de ori cea a Soarelui.
Mecanismul care a generat acești monștri
cosmici rămâne necunoscut.

Cât de mică însă poate fi o gaură nea-
gră? Un studiu recent, publicat în revista
Science, relatează despre un obiect miste-
rios, care ar putea să fie cea mai mică
gaură neagră descoperită până acum.

Astronomii, din care face parte un grup
condus de Todd Thompson de la Ohio Uni-
versity, au studiat sute de mii de stele,
analizând datele obtinute de Apogee
(Apache Point Observatory Galactic Evo-
lution Experiment), dar și de alte teles-
coape (Asas-Sn, Gaia). Ei au studiat
lumina emisă de aceste stele și posibilele
mici variații ale acesteia. Practic, dacă o
stea face parte dintr-un sistem binar, adică
dacă pe lângă steaua vizibilă există un alt
obiect invizibil, fiecare orbitând în jurul
centrului de masă comun, lumina stelei
vizibile prezintă variațiuni de „culoare”
(ale spectrului luminos), în care se al-
ternează deplasări ale spectrului spre roșu
(când steaua se îndepărtează de noi) cu de-
plasări spre albastru (cand steaua se mișcă
înspre noi). Un efect asemănător efectului
Doppler - cel care face ca sunetul unei am-
bulanțe să fie mai acut sau mai grav în
funcție de mișcarea acesteia față de noi.

Cu această metodă, grupul de as-
tronomi a descoperit la circa 10.000 de ani
lumină față de noi, în constelația Vizitiul
(în limbaj de specialitate Auriga), o stea cu
masa de circa trei ori mai mare ca cea a

Soarelui, care face parte dintr-un sistem
binar împreună cu un obiect care nu se
vede și care are o masă în jur de 3.3 ori mai
mare ca cea a Soarelui. Perioada de rotație
este de circa 83 de zile.

Ce anume este obiectul misterios și cât
de siguri sunt astronomii asupra masei
acestuia? Cel mai probabil este vorba
despre o gaură neagră care ar putea avea
masa între trei și șase ori cea a Soarelui. Ar
fi un adevărat record: o gaură neagră foarte
mică relativ la cele cunoscute. O astfel de
gaură neagră ar fi putut lua naștere în urma
exploziei unei stele masive, care ar fi lăsat
în urmă o stea de neutroni, ce a consumat
materia emisă în urma exploziei, devenind
o gaură neagră.

Și mai interesant ar fi însă scenariul
unei stele de neutroni, care ar putea să aibă
masa între 2.5 și 2.6 ori cea a Soarelui - o
astfel de stea de neutroni, conform multor
teorii (nu toate însă), nici nu ar putea
exista, fiind prea „grea”!

Ba mai mult, în galaxia noastră ar putea
exista multe milioane de astfel de obiecte
nedescoperite până la ora actuală.

Cosmosul e plin de mistere și obiecte
minunate. Cel nou descoperit este desigur
o minunăție cosmică: cea mai mică gaură
neagră de până acum sau cea mai mare stea
de neutroni!

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (Italia) şi colaborator al Scientia.ro.

ASTRONOMIE

Găuri negre mici sau stele de neutroni
imense? Mister cosmic!

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

Despre găurile
negre
De când au fost descoperite, găurile
negre au fascinat atât oamenii de ști-
ință, cât și publicul în general. Ade-
vărați monștri care înghit tot ce li se
află prin preajmă, găurile negre as-
cund încă multe mistere.
În ciuda numelui pe care îl poartă,
găurile negre nu sunt „găuri” propriu
zise în Univers. Dimpotrivă, ele sunt
obiecte extrem de dense, care de-
formează structura spațio-temporală,
ducând la curbarea spațiului și alte-
rarea scurgerii timpului. Orice lucru
ce are ghinionul să treacă prea
aproape de aceste găuri negre este
absorbit fără posibilitate de salvare.
Inclusiv lumina devine prizonieră și
nu mai poate ieși dintr-o gaură neagră
- de unde și numele acestor obiecte,
imposibil deci de văzut în mod direct.
Cum reușesc totuși oamenii de știință
să-și dea seama de prezența găurilor
negre în Univers? Prin efectele pe
care acestea le au asupra obiectelor
ce trec prin apropierea lor: defor-
marea traiectoriei stelelor, de exem-
plu, sau chiar înghițirea lor dacă
depășesc orizontul evenimentelor,
acel „point of no return”. În procesul
de colaps al stelelor sau a altor
obiecte în gaura neagră, materia din
care sunt formate este mai întâi
încălzită, datorită frecării, până la
zeci de milioane de grade. Așa ajunge
să emită raze X care pot parcurge dis-
tanța până la noi, fiind măsurate cu
telescoapele special construite pentru
detectarea acestor radiații. Studiind
razele X și având și alte informații -
ca efecte gravitaționale asupra
stelelor din apropiere - astronomii
reușesc să studieze găurile negre și să
le afle masa.
Au fost astfel descoperite multe cate-
gorii de găuri negre: de la cele cu
masa de câteva ori cea a Soarelui,
produse în urma „morții” unei stele,
la cele cu masa de câteva mii de ori
mai mare ca a Soarelui, care ar fi
putut lua naștere din contopirea unor
găuri negre mai mici, până la găurile
negre cu mase enorme. Acestea din
urmă au fost observate în centrul
multor galaxii, inclusiv în a noastră
(e posibil ca în centrul tuturor galaxi-
ilor să existe o gaură neagră imensă).
Sursa: Cătălina Curceanu - „Teroare
în Univers: găurile negre superma-
sive”, www.accentmontreal.com

Constelația Auriga (Vizitiul), aflată la circa 10.000 de ani lumină față de noi, unde cercetătorii au observat un obiect misterios, care ar putea
fi o mică gaură neagră sau cea mai mare stea de neutroni descoperită până acum.
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Există civilizaţii tehnologice
extraterestre?

Cei mai mulţi astrobiologi aşa cred.
Fizicianul Enrico Fermi, comparând lipsa
evidentă a unor dovezi privind existenţa
acestor civilizaţii extraterestre cu numărul
imens de civilizaţii care se presupune că ar
exista, a întrebat „Unde este toată lumea?”.
Cea mai celebră încercare de a răspunde la
această întrebare este ecuaţia lui Drake.

În 1961, Frank Drake a propus această
ecuaţie ce conţine şapte variabile impor-
tante. Dacă le înmulţim - numărul de stelele
care au planete, numărul de planete pe care
se dezvoltă viaţă inteligentă, numărul de
civilizaţii care aleg să trimite semnale în
spaţiu şi aşa mai departe - vom obţine
numărul probabil al civilizaţiilor tehnolo-
gice pe care am putea spera să le întâlnim.

Evident, problema cu care ne confrun-
tăm constă în faptul că estimările noastre
privind valoarea celor mai multe dintre
aceste variabile sunt foarte dificil de stabilit.
În cadrul SETI Institute (Search for Extra-
Terrestrial Intelligence), 130 de oameni de
ştiinţă, din fiecare disciplină imaginabilă,
desfăşoară o activitate de cercetare în cadrul
mai multor domenii care să poată ajuta la
îmbunătăţirea estimărilor noastre privind
valoarea fiecărei variabile în parte. Cele
mai bune estimări actuale sunt cuprinse
între 1 şi 10. Nimeni din cadrul SETI nu
pretinde însă că ar fi uşor de stabilit va-

loarea lor. Frank Drake însuşi a declarat că
ecuaţia sa este utilă doar pentru „organi-
zarea ignoranţei noastre” cu privire la în-
trebarea legată de existenţa civilizaţiilor
extraterestre.

Este posibil ca extratereştrii să existe în
acelaşi timp cu noi?

Un factor pe care mulţi oameni nu
reuşesc să-l ia în considerare este timpul.
Gândiţi-vă la o galaxie ca la un pom de Cră-
ciun cu luminițe ce clipesc. Fiecare puls
scurt de lumină poate reprezenta dovada
existenţei unei civilizaţii tehnologice. Deşi
pot fi aprinse mai mai multe luminițe la un
moment dat, şansa de a avea două surse de
lumină adiacente de acest fel, în acelaşi
timp, este mult mai mică. Chiar dacă am
lansa o navă spaţială către una din aceste
surse luminoase, ce ar putea călători cu o
viteză ce reprezintă o fracţiune semnifica-
tivă din viteza luminii, şansa ca acea civi-
lizaţie să mai existe până ajungem noi la ea
este mică.

Chiar şi civilizaţiile care supravieţuiesc
unui pericolul nuclear şi reușesc să nu se
distrugă singure sunt, totuşi, expuse peri-
colelor naturale. Supervulcanii şi pandemi-
ile sau ucigaşi cosmici cum ar fi asteroizii,
exploziile de novă şi supernovă, pot dis-
truge chiar şi civilizaţiile cele mai evoluate.
O civilizaţie nu este eternă şi pe o scară de
timp de 14 miliarde de ani șansele ca două

sau mai multe să existe în același timp sunt
foarte mici.

Ar putea extratereştrii ajunge la noi?
Problemele privind posibilitatea efec-

tuării călătoriilor interplanetare sunt bine
cunoscute. Distanţele, perioada de timp şi
consumul de energie necesar parcurgerii
unor distanţe lungi depăşesc cu mult ca-
pacităţile noastre tehnologice actuale.
Aceste probleme tehnologice sunt la fel de
dificil de rezolvat şi de către extratereştri.
Chiar dacă am presupune că organismul lor
se poate adapta mai bine la o hibernare ce ar
dura mai multe secole, tot rămâne problema
reprezentată de faptul că spaţiul interstelar
este un deșert ce nu poate furniza energia
necesară unei călătorii. Drept urmare,
aceste resurse trebuie cumva stocate la
bord.

De asemenea, trebuie avută în vedere
natura unei misiuni cosmice - doar într-o di-
recție sau o călătorie dus-întors. Sondele
nostre spațiale Pioneer şi Voyager au fost
lansate pe un drum fără întoarcere. Con-
struirea unui vehicul spaţial destinat vi-
zitării unui alt sistem stelar care să se și
întoarcă de unde a plecat este cu mult mai
complicată. În cazul în care este necesară o
aterizarare, trebuie prevăzută nu doar
realizarea unei sonde pentru acest scop, ci şi
a unui întreg vehicul de lansare capabil de
a executa apoi decolarea, încadrarea pe or-
bită şi întoarcerea.

Un plan mult mai plauzibil pentru un
vehicul destinat unei călătorii dus-întors ar
fi acela care ar presupune doar o traiectorie
orbitală, deoarece acest lucru ar reduce con-
siderabil necesarul de energie pentru în-
toarcere. În același timp, cercetările
ştiinţifice care se pot face într-o astfel de
misiune sunt mult mai limitate iar un con-
tact direct cu o eventuală civilizaţie extra-
terestră este imposibil.

Soluţiile din domeniul science-fiction
care au fost propuse pentru a evita pro-
blemele unor asemenea călătorii spaţiale,
cum ar fi găurile de vierme şi plierea spaţi-
ului, au fost analizate dar încă avem o
înțelegere mult prea sumară a lor. Găurile
de vierme traversabile - scurtături între
două puncte din spaţiu - au fost studiate la
nivel teoretic, dar ele ar necesita utilizarea
unei materii exotice existente doar la nivel
de ipoteze. Plierea sau deformarea spaţiul
(imaginată în serialul Star Trek și denumită
„warp drive”) are, de asemenea, sprijinul
unor ipoteze actuale, dar problemele pe care
le ridică se referă la cerinţa unei cantităţi
imense de energie chiar şi pentru trans-
portul a doar câţiva atomi şi restricţia
cauzată de faptul că obţinerea unei „warp
bubble” pentru a călători 100 de ani-lumină
trebuie să fie întotdeauna precedată de o ac-
tivitate de pregătire ce necesită cel puţin
100 de ani.

Desigur, dacă noi nu am rezolvat încă
aceste probleme nu înseamnă că nicio altă

civilizaţie nu le poate rezolva. Dar, deși
acest argument reprezintă o posibilitate
filozofică, în baza a ceea ce cunoaștem în
prezent, el nu este o posibilitate practică.

Această concluzie se aplică în mod si-
milar şi în ceea ce priveşte presupunerea
că o civilizaţie ar fi putut coloniza sis-
temele stelare aflate în vecinătatea sa şi
care, în acest fel, s-ar fi ferit de posibilele
cataclisme naturale, supravieţuind şi
răspândindu-se la infinit. Problemele pe
care le ridică călătoriile interstelare şi
numărul relativ mic de planete care ar fi
potrivite unor asemenea călătorii, fac din
colonizare o idee la fel de puțin probabilă
ca şi vizitarea acestor lumi îndepărtate.

Ar putea veni extratereştrii în persoană
sau ar trimite o navă robot?

Trimiterea unei nave robot este mult
mai practică. Ea ar putea foarte bine trans-
mite toate mesajele şi informaţiile pe care
extratereştrii ar dori să le comunice. Cum
nu presupune transportul unor forme de
viaţă, dimensiunile sale mult mai mici ar
face ca necesitățile energetice să fie mult
mai uşor de atins.

Chiar dacă extratereştrii ar avea de
gând să călătorească în persoană, ei ar pro-
ceda, probabil, aşa cum am făcut și noi în
cazul explorării planetelor Marte, Venus şi
a Lunii: mai întâi cu sonde robotizate. În
acest fel nu se pune în pericol viaţa
nimănui şi se poate obţine o mai bună
înţelegere a mediului existent pe acele
planete înainte de a trimite fiinţe vii.

Ce ar face extratereştrii aici?
Aceasta este o întrebare dificilă. Nu

există niciun mijloc prin care putem afla,
dar am putea specula în baza a ceea ce am
face noi, oamenii, dacă am vizita alte pla-
nete. Când sondele Pioneer şi Voyager au
fost trimise în spațiu, ele au fost echipate
cu cât mai multe informaţii despre noi:
cum arătăm, unde ne aflăm în Univers şi
câteva înregistrări cu sunete de pe Pământ.
Cea mai bună presupunere pe care o putem
face este că extratereştrii care ne-ar vizita
ar dori să ne transmită cât mai multe in-
formații despre ei.

O teorie destul de marginală este că
extratereştrii ne-au vizitat deja, stivuind
câteva pietre în cadrul unor piramide sau
desenând un model geometric într-un lan
de porumb şi apoi plecând mai departe. Ar
părea puţin probabil ca, după ce au depăşit
toate greutăţile legate de dezvoltarea
tehnologică şi costurile necesare pentru a
trimite o sondă către o altă civilizaţie
extraterestră, acesta să fie planul pe care
l-ar alege. Dacă am fi noi în locul lor, ne-
am dori să-i cunoaștem mai bine și reci-
proca. O misiune de succes ar fi cea care ar
trimite cât mai multe informaţii posibile
despre noi înşine la suprafaţa respectivei
planete. Extratereştrii care ar ajunge la noi

Suntem singuri în galaxie sau

Telescoapele radio scanează cerul şi computerele analizează obser-
vaţiile astronomice în căutarea de modele care ar putea indica un sem-
nal artificial ce provine din spaţiu. Vânătorii de extratereştri stau în
deşert pentru a descoperi lumini pe cer ce se află în zbor deasupra
bazelor militare. Întrebarea la care toți aceștia caută un răspuns este
următoarea: este mica noastră civilizaţie, aflată pe mica noastră pla-
netă, singura din galaxie sau mai există şi altele care, ca şi noi, doresc
să se întâlnească cu noi tot atât de mult precum şi noi ne dorim să-i în-
tâlnim pe ei?

►
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am fost vizitaţi de alte civilizaţii?
ar face, probabil, acelaşi lucru: ar trans-
mite, pur şi simplu, informaţii despre ei
înşişi către suprafaţa planetei noastre. Nu
ar exista nicio călătorie de întoarcere,
riscul de eşec ar fi minim.

Nu ne-am aștepta să avem energia
disponibilă pentru ca sonda noastră să
poată zbura în jurul unei planete, să mute
roci şi apoi să scape de urmărirea unor
avioane de vânătoare prezente acolo.
Poate în viitor, când dezvoltarea tehno-
logică ne va permite. Până una alta, încer-
cările noastre de a stabili un prim contact
s-au rezumat la a trimite o înregistrare cu
cât mai multe date despre Pământ.

Ne-am putea da seama dacă au fost
aici?

Această întrebare este, în mare mă-
sură, un răspuns la întrebarea dacă călăto-
ria extratereştrilor a fost într-o singură
direcţie sau o călătorie dus-întors.

Să presupunem că am detectat o civi-
lizaţie extraterestră şi că am decis să tri-
mitem o sondă spaţială către ea. În timpul
care s-ar scurge până ca sonda să ajungă
acolo, este foarte probabil ca acea civi-
lizaţie extraterestră să avanseze tehnologic
suficient de mult pentru ca sonda noastră,
aflată în vizită, să pară învechită. Ar fi
deci mai bine să nu trimitem o sondă care
să se și întoarcă, ci să lăsăm respectiva
civilizaţie să ne răspundă cu o tehnologie

mai nouă ce au dezvoltat-o între timp.
Având în vedere costurile (energetice

și financiare), am putea lansa zeci de
sonde ce ar urma să parcurgă un drum
într-un singur sens în loc de a dezvolta şi
lansa o singură sondă pentru un drum dus-
întors. Aceste costuri ar fi aceleaşi şi în
cazul extratereştrilor.

Considerând dificultăţile tehnologice
şi cerinţele mai mari de energie ale unei
sonde destinate unei călătorii dus-întors,
cuplate cu faptul că o misiue doar dus ar fi
cel mai bun mod de a efectua cercetări ști-
ințifice şi de a solicita un răspuns de la o
civilizaţie extraterestră, ne putem da
seama dacă extratereștrii ne-ar fi vizitat.
Dacă ar fi venit aici, sonda lor ar fi fost
disponibilă spre vizualizare undeva la
muzeul Smithsonian și am fi urmat in-
strucțiunile pe care ei ni le-ar fi lăsat pen-
tru a le răspunde.

Nu s-a descoperit vreo înregistrare de
acest gen extraterestră, o sondă spaţială
sau orice alte dovezi că am fi fost vizitaţi.
Se pare deci că extratereştrii nu ne-au vi-
zitat încă prin intermediul celei mai uşoare
şi celei mai probabile opţiuni: călătoria
fără întoarcere a unei sonde robotizate,
fără pilot.

Ar putea extratereştrii evita problemele
fizice cauzate de călătoria spațială prin
vizitarea noastră sub o formă nefizică?

Unora le place să sugereze că ex-
tratereştrii avansaţi s-ar putea proiecta as-
tral pe ei înşişi sau că au găsit o metodă
de a ne vizita într-o formă necorporală.
Această idee ar putea reprezenta o ficţiune
interesantă, însă ea nu are nicio asemănare
cu ceea ce știm despre modul în care
funcţionează Universul.

În realitate, există o modalitate de a
realiza o misiune necorporală pentru a
furniza informaţii despre civilizaţia ta
unui vecin. Nu este necesar să se cheltu-
iască mii de miliarde de dolari şi să se
aştepte sute de ani pentru a realiza ateri-
zarea unei sonde spaţiale pe suprafaţa unei
planete. Se poate trimite, în schimb, un
fascicul de informaţii în direcţia dorită, cu
viteza luminii, cu un cost minim, prin in-
termediul undelor radio.

Orice civilizație suficient de in-
teligentă pentru a asculta aceste semnale
s-a gândit deja la traducerea lor. Există
constante universale şi matematice care
pot fi utilizate ca puncte de referinţă: seri-
ile Fibonacci, valoarea lui phi, unităţile
atomice de masă, numărul lui Avogadro şi
aşa mai departe.

Toate acestea ne readuc la afirmația
inițială: scenariul cel mai puţin probabil
este acela că am putea fi vizitaţi în mod
direct şi nu există nicio dovadă că aceasta

s-ar fi întâmplat vreodată. Mult mai pro-
babil este că am putut fi vizitaţi de sonde
robotizate, însă nici în acest sens nu există
nvreo dovadă. Scenariul cel mai probabil
este că vom auzi de vecinii noştri interste-
lari prin unde radio. Însă de când as-
cultăm, n-am primit niciun mesaj de la ei.

În concluzie, suntem singuri? Greu de
crezut. Ştim însă că toate aceste probleme
sunt foarte dificil de rezolvat. În cazul în
care anumite civilizaţii au reuşit să le re-
zolve, rezultă că noi nu am fost incluşi pe
lista lor de locuri de vizitat. Asta nu
înseamnă că nu vom fi mâine, anul viitor
sau peste o sută de ani. Scrutați în conti-
nuare cerul, dacă doriți. Dar dacă e să ne
întâlnim vreodată vecinii din Univers, cele
mai mari şanse de a-i descoperi ni le oferă
radiotelescoapele.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Ar We Alone?”, a apărut
pe skeptoid.com. Scientia.ro este un site
de popularizare a științei și de demontare
a miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro
prezintă zilnic articole și știri și are o
secțiune de bloguri și una destinată între-
bărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.



Vineri 15 noiembrie 2019Vineri 15 noiembrie 2019 ■ PAG. 16PAG. 161616 NUTRI	IE & SĂNĂTATE

Zahărul adăugat apare
în compoziția multor
alimente transformate.
El se mai numește și
zahăr ascuns fiindcă
adesea se află în com-
poziția unor produse
la care nu ne-am
aștepta.

Zahărul adăugat este peste
tot în alimentația noastră - atât de
omniprezent încât unele produse,
în special cele procesate, ne-ar
apărea complet neapetisante fără
el.

Evoluția ne-a făcut să avem
o preferință pentru dulce, pentru
a obține rapid energie, și să nu ne
placă gustul amar, ca cel al mul-
tor otrăvuri. Această preferință
este însă exacerbată prin abun-
dența zahărului adăugat, cu care
suntem obișnuiți încă din
copilărie.

Deși canadienii de toate
vârstele și-au redus consumul
total de zahăr față de acum
câțiva ani, cel de zahăr adăugat,
în special din sucuri și băuturi
carbogazoase îndulcite, rămâne
foarte ridicat. În medie, canadi-
enii consumă 15 lingurițe de
zahăr adăugat pe zi. Patru grame
de zahăr reprezintă echivalentul
unei lingurițe. Potrivit American
Heart Association, maximul pen-
tru femei ar trebui să fie de șase
lingurițe pe zi, iar pentru bărbați
de nouă lingurițe. Copiii nu ar
trebui să consume mai mult de 3-
4 lingurițe de zahăr pe zi. O sin-
gură doză de suc conține 10
lingurițe de zahăr.

Zahărul rafinat este o sursă
extrem de bogată în calorii, fără
a avea însă vreun beneficiu nu-
trițional. Pe lângă carii și kilo-
grame în plus, consumul excesiv
de zahăr duce la apariția ficatului
gras, crește riscul de diabet, fa-
vorizează hipertensiunea, crește
colesterolul și nivelul de tri-
gliceride, duce la depresie,
anxietate şi tulburări de somn,
îmbătrânește pielea. În plus, ex-
cesul de greutate și obezitatea la
care consumul de zahăr con-
tribuie din plin, sunt asociate și
cu câteva tipuri de cancer, cum
ar fi cel la sân, de colon și

prostată.
Zahărul este adăugat în nu-

meroase alimente, de la pâine,
condimente, la produse pe bază
de lactate, unturi din diferite
nuci, sosuri pentru salate și so-
suri în general. Zahărul se
adaugă nu doar ca să confere un
gust dulce, ci și pentru a prelungi
durata de viață a unui aliment
prelucrat sau pentru a ajusta tex-
tura, consistența sau culoarea sa.

Pentru a reduce cantitatea de
zahăr adăugat din alimentație
trebuie mai întâi să știm de unde
provine.

Unde se ascunde
zahărul?

Dacă nu consumați doar ali-
mente integrale, neprocesate,
atunci cu siguranță zahărul adău-
gat face parte din meniul dvs.
zilnic. Băuturile îndulcite sunt
cele mai vinovate, dar nume-
roase alte alimente conțin zahăr
adăugat - uneori în cantități sub-
stanțiale.

Băuturile îndulcite
Acestea contribuie cu aproxi-

mativ jumătate din cantitatea to-
tală de zahăr adăugat de pe piața
alimentară canadiană. Ceea ce le
îndulcește este adesea siropul de
porumb cu conținut ridicat de
fructoză (high-fructose corn
syrup), pe care îl întâlnim și sub
denumirea de glucoză-fructoză
(glucose-fructose).

Băuturile îndulcite se referă
atât la sucurile carbogazoase
(soda), sucuri de tip punch sau
„cocktail”, cât și la băuturi pen-
tru sportivi, energizante, apă cu

diferite arome, băuturi pe bază
de ceai sau cafea.

Sucurile 100% de fructe
conțin doar zahărul natural ex-
tras din fructe și/sau legume.
Asta nu înseamnă însă că sunt
mai sănătoase, căci „zahăr natu-
ral” nu însemnă „zahăr puțin”.
Este bine să mâncăm fructe (și
legume) și mai puțin bine să bem
sucul lor. De multe ori sucurile
de fructe naturale conțin la fel de
mult zahăr ca o băutură carboga-
zoasă. Cu greu am mânca șase
portocale o dată, însă două pa-
hare de suc de portocale le
putem bea fără probleme.

Miere și siropuri
Zahărul prezent în mod na-

tural în miere și siropuri, inclu-
siv siropul de arțar, este
considerat zahăr adăugat. Deși
mierea și siropul sunt vândute ca
produse de sine stătătoare, ele
sunt folosite alături de alte in-
grediente sau alimente: în di-
verse băuturi calde, peste clătite
sau vafe, adăugate în plăcinte și
prăjituri.

Condimente
Acestea sunt definite ca

mirodenii, sosuri sau alte
preparate care se adăugă în mân-
care pentru a-i spori aroma.
Ketchup-ul de roșii, relish-ul, so-
surile pentru barbecue, sosurile
pentru salate sau salsa intră la
categoria condimente și conțin,
pe porție, o cantitate conside-ra-
bilă de zahăr.

Alimente preparate
O mare varietate de alimente

preparate conțin îndulcitori su-
plimentari. De la cereale pentru
micul dejun, la mâncare gata să
fie servită, la pâine, supe, sosuri
de roșii, gustări și mezeluri.

Printre numeroasele alimente
procesate și preparate cu adaos
de zahăr se numără și iaurturile.
Iaurtul neîndulcit conține za-
haruri din lapte care apar în mod
natural, însă zahărul adăugat
poate dubla sau tripla cantitatea
totală de zahăr.

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr.
Alexandru Nicolescu-Zinca, di-
rector la Super-cliniques GMF-
Réseau.

Zahărul adăugat: Unde se
ascunde?

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

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

ELENA NIGAI
Naturazone.me

Tusea este un
mecanism de apă-
rare a sistemului
respirator, prin care
se îndepărtează se-
crețiile patologice și

produsele străine care ajung în
căile respiratorii. Tusea este un
simptom, nu o boală în sine, și
poate apărea și în patologii care
nu au legătură cu plămânii. Spre
exemplu, una din problemele
cele mai frecvente care pot
provoca tusea este refluxul gas-
tro-esofagian, în care acidul gas-
tric se întoarce din stomac spre
esofag. Este o tuse reflexă, iri-
tantă, dată de aciditatea stomacu-
lui care ajunge unde nu trebuie.
În aceste cazuri, tusea reprezintă
un mecanism de apărare, un act
reflex care se declanșează pentru
eliberarea căilor respiratorii.

Plante medicinale pentru
combaterea tusei sunt:
● Potbal (Tussilago farfara).
Conține flavonoide care au pro-
prietăți antispasmodice, cal-
mează tusea și aduc relaxare.
Precauții: Potbalul conține
alcaloizi pirolizidinici care pot fi
toxici pentru ficat. Pentru a anula
această toxicitate, planta trebuie
utilizată în decocturi și numai
pentru o perioada scurtă de timp,
maxim patru săptămâni.

● Angelica (Angelica archange-
lica). Conține uleiuri esențiale,
acid valerinianic și săruri mine-
rale (potasiu, zinc), iar rădăcina
conține lactone și cumarine, prin-
cipii active care îi conferă
proprietăți antispasmodice, ex-

pectorante și mucolitice.

● Bradul (Abies balsamea). Ex-
pectorant de prim rang, bradul
conține rășini care ajută la înlă-
turarea mucozităților.

● Lobelia (Lobelia inflata).
Acționează asupra sistemul ner-
vos central, la nivelul centrului
respirator. Lobelia, favorizează o
respirație mai profundă și mai
puternică, relaxând mușchii ne-
tezi și favorizând pasajul aerului
către plămâni.

● Lumânărica (Verbascum
Thapsus). Are proprietăți cal-
mante, emoliente și antihistami-
nice, ceea ce-i permite să
echilibreze căile respiratorii.

În numărul următor vom
vedea ce plante putem folosi în
cazul tusei expectorante, adică
acele plante care ajută la elimi-
narea mucusul din căile respira-
torii.

Atenție însă, deoarece
plantele medicinale pot inte-
racționa cu diverse medica-
mente, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacis-
tului sau terapeutului înainte de
a începe orice cură naturistă,
pentru a evita potențiale efecte
adverse.

Pasionată de natură și plante me-
dicinale, Elena Nigai este naturo-
pat și fitoterapeut fabricant de
produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților
Naturopați din Quebec. Info
suplimentare: 514-240-4940 |
naturalremedies@naturazone.me.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate

Adulti si copii
www.naturazone.me

naturalremedies@naturazone.me
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Compania Systèmes Sous-sol Québec an-
gajează lucrători în construcții. Nou-
veniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire in-
tensivă. Posibilitate de avansare, muncă pe
tot parcursul anului, salariu competitiv,
asigurare după trei luni. Franceza și/sau
engleza necesare pentru a comunica cu
clienții. Postulați la rh@soussol.ca. Info:
514-334-7824, ext. 232 | www.soussol.ca.

Firmă cu 13 ani de experiență în con-
strucții și renovări caută muncitori. Plată
negociabilă, în funcție de experiență.
www.renoroca.ca. Contact: 514-575-2939
sau renoroca_inc@yahoo.com.

Companie situată în Lachine caută o per-
soană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un de-
pozit. Cerințe: bilingvism, permis de con-
ducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mo-
bilier de birou. De luni până vineri (8:00 -
16:45), între 24 și 40 de ore pe săptămână.
Salariu: între 16$ și 18$ pe oră. Trimiteți
CV-ul la rlegler@geomar.ca. Tel: 514-595-
1400, ext. 225 - cereți cu Roland.

Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și re-
novărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726 sau
la cdb@live.ca.

Căutam șofer clasa 1 ( FM) incorporat
pentru curse locale pe cisternă (vrac,
solide), produse alimentare. Un an expe-
riență, salariu negociabil. Tel: 514-206-
5982, Adrian.

Caut ajutor pentru instalare de geamuri
și uși. Persoană serioasă, minim un an de
experiență. Salariu bun, de lucru tot anul.
Eugen, 514-591-3339.

De vânzare casă în BRAȘOV, România,
situată în apropiere de Piața Unirii. Com-
pusă din subsol, parter, etaj și mansardă.
Casă solidă, cu arhitectură deosebită, cu
avantajul de a fi retrasă față de stradă și la
o distanță suficient de mare față de con-
strucțiile din fața ei. Curtea și casa sunt în-
sorite, beneficiind de o priveliște superbă
către Tâmpa și o bună parte din Șchei.
Poze la www.eurodom.ro și www.colo-
seum.ro. Tel. (Coloseum): dl. Guță -
0752280726 și dl. Nistor - 0722226807.

Casă de vânzare în Ștefești, Prahova, cu
teren 5000 mp, într-o zonă pitorească
(aproape de Slănic Prahova) și numai la 96

km de București. Casa este cu etaj, din
BCA, încălzire centrală pe lemne și elec-
trică (șemineu pe lemne în salon). La etaj:
3 dormitoare + baie; la parter: un dormitor
+ baie, salon, bucătarie și sufragerie.
Suprafață: 110mp pe etaj. Piscină, livadă
cu peste 150 pomi fructiferi pe rod (nuci,
pruni, meri), pădure accesibilă pentru
promenadă sau activități chiar în preluni-
girea terenului. Climă submontană. Loc
foarte liniștit, fără vecini în curțile alătu-
rate, potrivit pentru weekend-uri și vacanțe
ferite de zgomotul și agitația orașului.
Preț: 106.000 euro. Tel: 514-994-2194.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exte-
rioară gratuită. Tel: 514-575-9377, Ina
(română, rusă, franceză).

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de metrou Cartier
sau Montmorency. Stație de autobuz în
față, autostrada 440 la 2 minute. Tel: 514-
550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală, au-
tobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/ lună. Sunați
la 514-465-4877.

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.

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

Cetățean canadian, 170/78, educație mi-
litară și studii juridice canadiene, NE-
FUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
cu plăcere la mesaj text sau cel: 438-876-
0543.

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn ne-
fumător, până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. Telefon: 514-329-5524, după
orele 20:00.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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.

50.00

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

MATRIMONIALE

IMOBILIARE
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Săptămâna viitoare, pe 20
noiembrie, seriile eliminatoare în
vederea stabilirii primelor 20 de
echipe calificate la Euro 2020 vor
lua sfârșit. Pentru naționalele Bel-
giei, Italiei, Rusiei, Poloniei,
Ucrainei și Spaniei, ultimele două
etape de disputat nu mai sunt așa
de importante, deoarece ele sunt
deja calificate matematic.

Celelalte patru echipe supli-
mentare se vor califica în urma
meciurilor de baraj, ce se vor dis-
puta în cadrul Ligii Națiunilor
UEFA, între 26 și 31 martie 2020.
Tragerea la sorți pentru barajul
Ligii Națiunilor va avea loc pe 22
noiembrie.

În cazul în care Naționala nu
reușește o victorie cu Suedia pe 15
noiembrie și cel puțin un egal cu
Spania pe 18 noiembrie, atunci

tragerea la sorti din 22 noiembrie
ar putea deveni importantă pentru
suporterii români.

Grupele și orașele gazdă în
care se vor disputa primele meci-
uri de la EURO 2020 au fost deja
trase la sorți. Națiunile gazdă care
se vor califica, vor fi plasate au-
tomat în grupa care deține orașul
țării respective. Spre exemplu, în
cazul în care zarurile sorții se vor
arăta blânde cu noi și România se
califică, ea va fi automat reparti-
zată în Grupa C.
Grupa A: Roma și Baku
Grupa B: Sankt Petersburg și
Copenhaga
Grupa C: Amsterdam și București
Grupa D: Londra și Glasgow
Grupa E: Bilbao și Dublin
Grupa F: Munchen și Budapesta

Mai multe despre echipele cali-

ficate, restricțiile și capii de serie
vom afla pe 30 noiembrie, atunci
când la București va avea loc
tragerea la sorti parțială pentru
componența grupelor. Cea finală
este programată pentru 4 aprilie
2020, în funcție de cine se va cali-
fica până pe 20 noiembrie și în
funcție de ce sa va întâmpla la
barajul din Liga Națiunilor din
martie 2020.

Pentru suporteri, următoarea
șansă de a achiziționa bilete va fi
în decembrie 2019, când acestea
vor fi puse la dispoziția fanilor
prin intermediul federațiilor
naționalelor participante.

Rubrică realizată de
Matei Maxim, un pa-
sionat al sportului, în
special fotbal, tenis,
handbal, rugby și șah.

UEFA Euro 2020: Ultima
sută de metri

Compania Adidas s-a inspirat din faptul că turneul final de
la EURO 2020 se va disputa în 12 țări pentru a crea balonul
oficial al turneului, Uniforia, și pentru a marca cea de-a 60-a
aniversare a competiției EURO organizată de UEFA.

Uniforia se remarcă printr-o suprafață perfectă, fără cusă-
tură, concepută pentru a asigura o traiectorie mai bună și un
control mai mare al mingii.

Știați că?
● Caracteristicile unei mingi oficiale de fotbal sunt descrise în
Legea a 2-a al Regulamentului de fotbal (Laws of the Game),
emis de singura autoritate în măsură să le modifice sau să le
ajusteze, Consiliul Asociației Internaționale de Fotbal (IFAB).
● Toate mingile de fotbal utilizate în competiții organizate de
FIFA sau confederațiile care fac parte din FIFA (ex: CONCA-
CAF, UEFA etc.) trebuie să poarte una dintre următoarele
ștampile:

Fiecare marcă indică faptul că mingea a fost testată și în-
deplinește cerințele minime prevăzute de IFAB.
● Conform IFAB, mingea de fotbal trebuie să fie fabricată din
materiale adecvate și aprobate de IFAB; trebuie să fie sferică,
cu o circumferință între 68 cm și 70 cm; trebuie să cântărească
între 410 g și 450 g; trebuie să aibă presiunea între 8.5 psi și
15.6 psi.

AAddiiddaass  UUnniiffoorriiaa  --
BBaalloonnuull  ooffiicciiaall  ddee  llaa
ttuurrnneeuull  ffiinnaall  aall  UUEEFFAA
EEuurroo  22002200  

FOTBAL | EURO 2020

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Centrul de Loisir 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 Fair-
mount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:
Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul, Sf. Ilie (Anjou).
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.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opi niile re dac ţiei. Ele implică
direct răspun derea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

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

Comunitate: Eva HALUS, Corina LUCA; Reflecții
canadeze: Raul DUDNIC; Știință: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Specialiști: Anca
TISMĂNARIU (imigrație), Șerban TISMĂNARIU
(juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA (sfatul
medicului); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

FOTBAL | EURO 2020
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie). 
Sănătate: Încearcă să urmezi întoc-
mai regulile pe care medicul  sau tu

însuţi ţi le-ai propus. Dragoste: Întâlneşti pe cineva
și există șanse ca din întâlnirea aceasta să se nască
o relație de succes. Financiar: Trebuie să împarți
sumele existente în așa fel încât să nu resimți con-
strângeri majore.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te bucuri de sănătate şi
vitalitate şi poți să-ţi menții această

stare multe luni de acum încolo. Dragoste:
Pregătește-te să iei pe umerii tăi responsabilitatea
de cuplu sau decizii capitale pentru amândoi.
Financiar: Dacă ai famila sau partenerul alături, şi
situaţia financiară poate cunoaşte o perioadă bună,
de echilibru.  

GEMENI (21 mai - 21 iunie). 
Sănătate: Cât timp nu te linişteşti
şi nu o laşi mai moale cu munca şi
cu viaţa socială destul de încărcată,

nu se poate vorbi de o stare de sănătate acceptabilă.
Dragoste: Consideră totul un flirt şi cam atât, fără
să-ţi faci prea multe iluzii. Financiar: Vei benefi-
cia de bani neprevăzuţi, obținuți din surse originale
şi neaşteptate.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Esti epuizat fizic şi acest
lucru se oglindeste şi asupra stării

psihice. Dragoste: Este vremea eforturilor pentru
ca să îți formezi un cuplu sau, dacă ești căsătorit,
pentru consolidarea căsniciei. Reușia va fi direct
proporțională cu efortul. Financiar: Te trezești la
realitate și-ți evaluezi veniturile și cheltuielile,
lucru ce te pune pe un făgaș bun.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Calmează-te înainte de a
face ceva, pentru că loviturile, căză-

turile sau accidentele provocate de neatenție sunt
prin preajmă. Dragoste: Cooperați excelent îm-
preună, ca un tandem perfect în care fiecare îl com-
pletează pe celalalt. Financiar: Trebuie să începi
să-ţi administrezi cu mai multă atenție veniturile.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.) 
Sănătate: Starea de sănătate e
bună, deși îngrijorările și stresul își
spun cuvântul. Dragoste: Comunici

cu dificultate cu sexul opus. Nu reușești să legi o
discuție serioasă, iar celălalt nu pare receptiv la di-
ficultățile tale.  Financiar: Îţi iei ceva pentru su-
fletul tău, descoperind că… banii aduc fericirea!

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Singurele riscuri în pri-
vinţa sănătăţii ar fi legate de aparatul
respirator. Dragoste: Oricât de mult

ai iubi, nu poți lua decizii doar cu inima, pentru că
riști să regreți mai târziu. Financiar: Această pe-
rioadă ar putea fi marcată de instabilitate finan-
ciară, de conflicte legate de bunuri comune.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună, radiezi
de energie şi sănătate. Dragoste: So-
cializezi ușor, degaji un farmec

aparte care îți asigură succesul în ochii sexului
opus. Financiar: E o perioadă destul de oscilantă,
chiar și pentru cei cu venituri sigure, căci pot
apărea niște cheltuieli neprevăzute.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Trebuie să ajungi pe la
un medic, dar nu pentru că ai avea
probleme grave de rezolvat, ci

pentru că e bine să fii prevăzător şi să nu lași nimic
la voia întâmplării. Dragoste: Fii disponibil pen-
tru partenerul tău, arată-i ce înseamnă pentru tine.
Financiar: Ai acum posibilitatea să scapi de o da-
torie care îţi stătea pe cap ca o povară.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: E nevoie de o schimbare
a regimului de viaţă pentru a te simţi
în formă: un program de sport, de

exemplu. Dragoste: Dragostea nu are numai
momente frumoase şi tandre în meniu, ci mai există
şi situaţii dificile. Financiar: Poți beneficia de un
ajutor neprevăzut sau ai un noroc neașteptat la ser-
viciu.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.) 
Sănătate: Este posibil oricând să
apară o neplăcere de sănătate

survenită, cel mai probabil în urma unor tensiuni
psihice. Dragoste: Simți că inima îți bate mai tare
pentru că ești atras de o direcție nouă provocatoare,
din care se poate ivi o iubire intensă şi pătimaşă.
Financiar: Eforturile tale vor fi răsplătite, dar și
stresul va fi pe măsură. 

PEŞTI (19 februarie - 20  martie)
Sănătate: Eşti în formă maximă, nu
se întrevede nicio problemă în pri-
vinţa sănătăţii. Dragoste: De data

aceasta e prea multă liniște şi trebuie să răstorni totul
pentru a scăpa de rutină. Financiar: Vor începe să se
ivească sume noi sau chiar oportunităţi de a începe
vreo afacere.

LLLL AAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL
VVaa  aasstteeppttaamm  ccuu  ccoommeennzzii  ddee  SSaarrbbaattoorrii!!

LAVALLAVAL

CCOOZZOONNAACCII  PPRROOAASSPPEETTII,,  ffaaccuuttii  iinn  llaabboorraattoorruull  pprroopprriiuu  SSAARRMMAALLEE,,  TTOOBBAA,,  CCAALLTTAABBOOSS,,  LLEEBBAARR,,  PPIIFFTTIIEE  TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraattee  ssii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  --  RReetteettee  aarrddeelleenneessttii!!GGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenesti si afumatiCostita si ciolane afumateMMaannccaarree  ggaattiittaaCiorba de burta, snitele,chiftelePPrraajjiittuurrii  ddee  ccaassaa  ssii  ddee  ccooffeettaarriieeDiplomat, Amandine, MascotePPrroodduussee  ddee  ppaattiisseerriiee

BBAANNCCUURRII

☺- La ce te gândești iubito?
- Lasă că oricum nu-l cunoști... 

☺Un poliţist vrea să-şi ia televi-
zor. Intră într-un magazin de elec-
tronice, vede unul potrivit şi il
cere vînzătorului.
- Ne pare rău, dar aici nu servim
poliţişti.
A doua zi poliţistul se îmbracă în
civil, își pune o mustaţă falsă, însă
e din nou refuzat. A treia zi se
deghizează în femeie. Povestea se
repetă.
- Bine dom’le, chiar nu-nţelegi că
produsele din magazinul nostru
nu sunt pentru poliţişti?
- Da’ cum îţi dai seama dom’le că
sunt poliţist?
- Pentru că ăla nu e televizor, e
frigider.

☺La Radio Erevan o ascultătoare
întreabă: Care capitală e mai
mare, Londra sau Anglia?
Radio Erevan răspunde: Viorica,
tu ești?

☺- Vreau să mă înrolez și eu ca
voluntar în armată!
- Câți ani aveți?

- 70.
- Cam bătrân pentru un soldat...
- Atunci înrolați-mă ca general!

☺- Ce-ai făcut, ai băut toată sti-
cla de whisky!?
- Păi ce era să fac dacă am pierdut
dopul?

☺- Vecine, ce faci pe bloc?
- Vreau să mă arunc.
- Păi de ce?
- M-a lăsat nevasta!
- Aaaa, OK, dacă ți-a dat ea voie...

☺Claustrofobia înseamnă teama
de spațiile închise. De exemplu, te
duci după bere și ți-e frică să nu
fie închis.

☺Cercetătorii ardeleni au stablit
că un păhărel de palincă pe zi nu
e numai sănătos, dar e și puțin.

☺Un visător este acela care
privind o varză, vede sarmale.

☺Ieri am rămas fără țigări și am
cerut una de la un coleg mai tânăr.
După zece minute schiam pe Eve-
rest.

5 4 2 8
8 6 2 9

7 5
5 2 7
7 9

3 7 6
5 6
4 3 9 8
9 4 3 2

SSUUDDOOKKUU




	pag 1 accent_Layout 1
	pag 2 accent - comunitate_Layout 1
	pag 3 accent - comunitate_Layout 1
	pag 4 accent - comunitate_Layout 1
	pag 5 accent - comunitate_Layout 1
	pag 6 accent - interviu_Layout 1
	pag 7 accent - comunitate_Layout 1
	pag 8 accent - stiri & analize_Layout 1
	pag 9 accent_Layout 1
	pag 10 accent_Layout 1
	pag 11 accent_Layout 1
	pag 12 accent_Layout 1
	pag 13 accent - stiinta_Layout 1
	pag 14 accent - granitele gandirii_Layout 1
	pag 15 accent - granitele gandirii_Layout 1
	pag 16 accent - nutritie & sanatate_Layout 1
	pag 17 accent - mica pub_Layout 1
	pag 18 accent - sport_Layout 1
	pag 19 accent - divertisment_Layout 1
	pag 20 accent_Layout 1

