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În Quebec, vaccinarea
nu este, în general,
obligatorie. Legea per-
mite însă guvernului să
dispună vaccinarea obli-
gatorie împotriva unei
boli, atunci când anu-
mite condiții sunt în-
deplinite.
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Politică provincială: Ce spun sondajele în
acest început de an electoral?

Partidul de guvernământ,
CAQ, scade în sondaje, însă
continuă să mențină un avans
confortabil în fața liberalilor.
QS și PCQ cresc în intențiile
de vot, iar Legault rămâne în
ochii populației omul cel mai
potrivit pentru a conduce
Quebecul.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

La jumătatea lunii ianua-
rie, un sondaj Recherche
Mainstreet a arătat un de-
clin al Coaliției Avenir Que-
bec (CAQ) în intențiile de
vot ale populației. Aceasta

s-ar situa la 38%, o scădere de zece pro-
cente față de precedentul sondaj
Recherche Mainstreet condus în februarie
2021. CAQ menține însă un avans con-
fortabil în fața liberalilor, de 18%, princi-
pala formațiune politică din opoziție.

Gestionarea valul Omicron are de-a
face cu această scădere a CAQ - sondajul
a arătat că restricția de circulație impusă
în ultima zi anului trecut (care a fost ridi-
cată pe 17 ianuarie) a fost o măsură im-
populară în rândul quebechezilor, 52%
dezaprobând-o. La aceasta se adaugă și
celelalte măsuri severe luate pe fondul
creșterii exponențiale a cazurilor de
Covid, precum închiderea restaurantelor,
a barurilor și sălilor de spectacole și in-

terzicerea întrunirilor private. Toate aces-
tea au avut în mod cert un efect asupra in-
tențiilor de vot.

Dacă Partidul liberal (PLQ) și Partidul
québecois (PQ) se mențin în media obser-
vată în ultimele 12 luni, cu 20% și respec-
tiv 10% din intențiile de vot, Quebéc
solidaire (QS) și Partidul conservator din
Quebec (PCQ) sunt în creștere. QS pare să
profite cel mai mult de scăderea popula-
rității Coaliției, întrunind, potrivit
aceluiaşi sondaj de opinie, 19% din in-
tențiile de vot – o creștere importantă,
considerând că în ultimul an QS s-a situat,
în medie, între 12% și 14%.

Și CPQ beneficiază de contextul actual,
atrăgând în special segmentul de populație
antivaccin și cei nemulțumiți de măsurile
luate în timpul pandemiei. 13% dintre res-
pondenții sondajului Recherche Mainstreet
sunt favorabili acestei formațiuni politice,
ei fiind concentrați în special în regiunea
orașului Quebec - un procentaj de urmărit,
considerând că în toamna anului trecut
conservatorii quebechezi se situau în son-
daje undeva între 5 și 11%.

Vedem deci că deși se conturează noi
tendințe în politica provincială și mai
mulți quebechezi au acum o opinie cri-
tică vizavi de felul în care guvernul ges-
tionează pandemia, acest lucru pare să
nu afecteze încă șansele CAQ în per-
spectiva alegerilor din această toamnă.

Acest peisaj politic al Quebecului este
confirmat și de alte două sondaje de opinie
recent date publicității (luna ianuarie).
Primul, condus de firma Léger, indică un

sprijin de 42% pentru CAQ la nivel
național - o scădere de 4 și respectiv 5
puncte față de sondajele Léger conduse în
noiembrie și septembrie 2021. Cel de-al
doilea, al Institutului Angus Reid (Spot-
light on Provincial Politics), plasează CAQ
la 37%, la același nivel ca în precedentul
lor sondaj efectuat în octombrie anul tre-
cut.

În ambele sondaje, liberalii sunt pe
locul doi, la un slab (dar stabil în ultimele
luni) scor de 20% în intențiile de vot.

Cifrele diferă însă în ceea ce privește
QS: Léger raportează 14%, iar Angus
Reid 16%, mai puțin deci decât Recherche
Mainstreet. În medie însă, am putea spune
că QS se menține cam la același nivel
atins la alegerile din 2018, când a obținut
16,1% din voturi.

Pentru CPQ Léger indică un sprijin
popular de 11%, iar Angus Reid de 9% -
din nou, mai puțin decât Recherche Main-
street. Conservatorii sunt însă cei care au
potențialul să ia cel mai mult din voturile
Coaliției, în special în circumscripțiile si-
tuate în regiunea Capitalei, unde CAQ a
dominat în 2018 și unde acum conserva-
torii par cel mai bine implantați.

Declinul Partidului québécois este in-
contestabil: Léger a măsurat 11% din in-
tențiile de vot în favoarea PQ, iar Angus
Reid 12%. Reamintesc că în 2018 acest
partid a obținut 17,06% din voturi și cea
mai usturătoare înfrângere din istoria sa.
Acum sunt și mai jos în sondaje, Québec
solidaire (pe filonul suveranității și al
orientării de stânga) și CAQ (pe filonul

mai conservator) fiind formațiunile
politice care profită cel mai mult de pe
urma prăbușirii PQ.

Considerând rezultatele acestor trei
sondaje, analistul Philippe J. Fournier arată
în Qc125 că dacă s-ar ține alegeri acum,
CAQ ar câștiga o medie de 94 de locuri
în Parlament, cu 20 mai multe decât
acum patru ani. Analistul menționează că
aceste câștiguri potențiale ale CAQ survin
aproape în totalitate în detrimentul PLQ și
PQ. (Qc125 este un model statistic de
proiecție electorală în Quebec, bazat pe
tendințe electorale, evoluția demografică
și sondaje politice; 125 reprezintă numărul
de fotolii din Parlamentul Quebecului;
Philippe J. Fournier propune un model
similar și pentru Canada - 338Canada).

Conform aceluiași model, liberalii –
care au o performanță slabă în rândul ma-
jorității francofone în ultima vreme – ar
obține, în medie, doar 20 de locuri. În
2018, PLQ a câștigat 31.

Cine ar fi cel mai bun prim-
ministru?

Avansul CAQ în sondaje are legătură
și cu faptul că François Legault rămâne în
continuare liderul de partid cel mai bine
văzut de quebechezi. La întrebarea
„Lequel des chefs de partis politiques
provinciaux suivants ferait le meilleur
premier ministre du Québec?” din sonda-
jul Léger, 46% dintre respondenți au spus
Legault (cifra urcă la 50% în rândul fran-
cofonilor). Pe un îndepărtat loc doi se
situează Dominique Anglade, șefa libe-
ralilor, opțiunea a doar 13% dintre res-
pondenți (și 6% dintre francofoni).
Gabriel Nadeau-Dubois (QS) obține 10%
din voturi, iar Éric Duhaime (PCQ) 9%.
Pe ultimul loc, Paul St-Pierre Plamondon
(PQ), care este alegerea a doar 3% dintre
respondenți.

O situație similară și în sondajul
Recherche Mainstreet, unde la întrebarea
„Dans l’ensemble, est-ce que vous
approuvez ou désapprouvez la perfor-
mance du premier ministre François
Legault depuis 2018?” 57% dintre res-
pondenți au răspuns că da, aprobă perfor-
manța primului ministru Legault, contra a
41% care au spus că nu.

Chiar dacă această rată de satisfacție
este mai modestă comparativ cu procenta-
jele anterioare obținute de Legault în tim-
pul pandemiei, el rămâne unul dintre cei
mai populari premieri canadieni în mo-
mentul de față, așa cum o indică un alt
sondaj Angus Reid (Premiers’ Perfor-
mance). François Legault are o cotă de
popularitate de 55%, fiind depășit doar de
premierul Tim Houston din Nova Scotia
(57%).
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Majoritatea românilor vor unirea cu
Republica Moldova și consideră că România
trebuie să rămână în UE
Peste 70% dintre români
susțin calitatea României de
membru al Uniunii Europene,
iar 74,5% vor unirea cu
Basarabia, potrivit unui nou
sondaj de opinie realizat de
INSCOP Research în partene-
riat cu Verifield.

Sondajul, intitulat „Neîncrederea pu-
blică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului
naţionalist în era dezinformării şi
fenomenului ştirilor false”, a fost realizat la
comanda think-tank-ului Strategic Think-
ing Group.

„Percepţia privind avantajele aderării la
Uniunea Europeană s-a îmbunătăţit semni-
ficativ comparativ cu luna septembrie 2021,
revenind la un nivel înregistrat anterior
crizei politice de la finalul anului trecut. Pe
de altă parte, subiectul ieşirii României din
Uniunea Europeană (RO-Exit), deşi se
menţine constant la un nivel de susţinere
de 20% şi 25%, trei pătrimi din populaţie
respinge atât ieşirea României din Uniunea
Europeană, cât şi ideea destrămării Uniunii
Europene, motivaţiile fiind cât se poate de
pragmatice. Chiar şi cei care cred că intere-
sul naţional este prioritar în faţa regulilor
europene sunt de părere, în proporţii co-
vârşitoare, că este totuşi în interesul
naţional al ţării ca România să rămână
membră a Uniunii Europene. Per ansamblu,
observăm că depăşirea crizei politice de
anul trecut, formarea unei coaliţii largi, sta-
bile, dar şi sentimentul de insecuritate
provocat de Rusia au revitalizat adeziunea
la valorile şi reperele euro-atlantice”, este
de părere Remus Ştefureac, preşedinte
Strategic Thinking Group, scrie Digi24.ro.

În ceea ce priveşte unirea cu Repu-
blica Moldova, 74,5% dintre respondenţi

răspund afirmativ, 21,1% răspund negativ,
iar 4,3% nu ştiu sau nu răspund.

Atunci când se vorbeşte despre avan-
taje vs. dezavantaje ale aderării
României la UE, punând în balanţă toate
implicaţiile asupra vieţii economice şi so-
ciale, asupra familiei şi vieţii personale,
54,9% dintre cei chestionaţi (faţă de 47,2%
în septembrie 2021, 56,2% în iunie 2021 şi
61,4% în martie 2021) consideră că ade-
rarea României la Uniunea Europeană a
adus mai degrabă avantaje, în timp ce
40,8% sunt de părerea contrarie (faţă de
46,1% în septembrie 2021, 35,1% în iunie
2021 şi 35,2% în martie 2021). Nu ştiu sau
nu răspund la această întrebare 4,3%.

În ceea ce priveşte ieşirea României
din Uniunea Europeană, 71,7% dintre
români se opun ideii ca aceasta să
părăsească blocul comunitar, în timp ce
25,2% ar fi de acord cu o asemenea pers-
pectivă şi 3,1% nu ştiu sau nu răspund.

Legat de destrămarea UE, 75,3% din-
tre respondenţi nu ar dori ca Uniunea Euro-
peană să se destrame în următorii ani, în
timp ce 19% îşi doresc o asemenea
evoluţie, iar 6,7% nu ştiu sau nu răspund.

Românii acordă importanţă şi rolului
UE în dezvoltarea economică a
României. Afirmaţia „În viitor, România s-
ar dezvolta mai bine economic dacă ar fi în
interiorul Uniunii Europene” întruneşte
acordul a 63,2% dintre cei intervievaţi (faţă
de 57,8% în septembrie 2021, 62,9% în
iunie 2021). Totodată, 29,4% consideră că
„în viitor, România s-ar dezvolta mai bine
economic dacă ar fi în afara Uniunii Eu-
ropene” (faţă de 32,9% în septembrie 2021
, 27% în iunie 2021), iar 7,5% nu ştiu sau
nu răspund.

Privind interesul național în context
UE, 29,4% dintre români sunt de părere că,
în calitate de stat membru, România trebuie
să respecte regulile Uniunii Europene, chiar

și atunci când îi sunt afectate interesele
naționale (față de 27,3% în septembrie
2021 și 28% în iunie 2021). 68,4% consi-
deră că România trebuie să își apere intere-
sele naționale atunci când sunt în dezacord
cu regulile Uniunii Europene, chiar dacă
riscă să-și piardă poziția de stat membru al
UE (față de 68,5% în septembrie 2021 și
64,8% în iunie 2021). 2,2% nu știu sau nu
răspund.

Ancheta sociologică s-a derulat în pe-
rioada 11-18 ianuarie 2022, metoda de cer-
cetare fiind interviu prin intermediul
chestionarului. Datele au fost culese prin in-
terviuri telefonice, volumul eşantionului
multistadial stratificat fiind de 1162 de per-
soane, reprezentativ pe categoriile socio-
demografice semnificative pentru populaţia
neinstituţionalizată a României, cu vârsta
de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă
a datelor este de ± 2.9 %, la un grad de în-
credere de 95%.
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România rămâne în rândul
celor trei cele mai corupte
ţări din Uniunea Europeană,
alături de Ungaria şi Bul-
garia, așa cum relevă In-
dicele de Percepţie a
Corupţiei 2021 publicat de
Transparency International,
transmite G4media.ro.

Indicele de Percepţie a Corupţiei
(IPC) arată că, în ciuda angajamentelor
luate la nivel oficial, 131 de state din cele
180 analizate nu au făcut progrese sem-
nificative în combaterea corupţiei, în ul-
timii 10 ani, iar România nu face
excepţie. România se află alături de Un-
garia și Bulgaria, cu același scor înregis-
trat de China, dar în urma unor țări cum
sunt Cuba, Rwanda sau Qatar.

Acest indice reflectă modul în care
experţi independenţi şi din mediul de
afaceri percep corupţia existentă în sec-
torul public din 180 de state şi teritorii.
Clasamentul este întocmit prin acordarea
de puncte, de la 0 la 100, în care 0
înseamnă „foarte corupt”, iar 100 „deloc
corupt”.

Cu doar 45 de puncte din 100,
România rămâne în rândul celor trei
cele mai corupte ţări din Uniunea Eu-
ropeană, alături de Ungaria (43 de
puncte) şi Bulgaria (42 de puncte). Per-
cepţia asupra corupţiei din sistemul pu-
blic este similară nu doar de la un an la
altul, ci şi prin comparaţie cu rezultatele
din anul 2012, când România avea 44 de
puncte din 1001.

La nivelul UE sunt însă şi state care
au înregistrat diferenţe de peste 10 puncte
în ultimul deceniu. Grecia şi Italia au
câştigat câte 13 respectiv 14 puncte în pe-
rioada 2012 - 2021. Astfel că Grecia
avansează de la 36 de puncte în 2012 la
49 de puncte în 2021, iar Italia de la 42
de puncte în 2012 ajunge în 2021 la 56 de
puncte. La polul opus se află Cipru şi Un-
garia, care au pierdut 13 respectiv 12
puncte în ultimul deceniu, ajungând la 53
respectiv 43 de puncte în IPC 2021.
Media la nivelul statelor UE rămâne la 64
de puncte, precizează Transparency In-
ternational.

În ceea ce priveşte achiziţiile publice
în contextul pandemiei, din analiza TI
reiese că pandemia de COVID-19 a dat
guvernelor ocazia să îşi extindă puterea
executivă, să ascundă informaţii publice
şi să restrângă din drepturile cetăţenilor.
Pandemia a afectat transparenţa şi res-
ponsabilitatea inclusiv la nivelul statelor

membre UE, expunând semne de îngrijo-
rare cu privire la paşi înapoi făcuţi chiar
şi de ţările din fruntea clasamentului IPC.

Organizația precizează că, în Româ-
nia, unul dintre cele mai vulnerabile
domenii a fost cel al achiziţiilor pu-
blice, cu efecte implicit asupra trans-
parenţei cheltuielilor publice făcute în
pandemie.

Transparency International Romania
readuce în atenţia publică Pactele de In-
tegritate - o soluţie pentru asigurarea
transparenţei, eficienţei şi tratamentului
egal în achiziţiile publice, prin care socie-
tatea civilă poate monitoriza investiţiile
publice, inclusiv din prisma utilităţii şi
corectitudinii.

Transparency International România
face următoarele recomandări:
– Includerea Pactelor de integritate ca
mecanism obligatoriu de monitorizare
publică a procedurilor de achiziţii, de la
momentul planificării până la execuţia in-
tegrală, pentru toate achiziţiile care de-
păşesc pragurile prevăzute de lege pentru
publicarea în Jurnalul Oficial UE.
– Introducerea Pactelor de Integritate ca
măsură în cadrul proiectelor finanţate
prin fondurile structurale şi de investiţii.
– Îmbunătăţirea SICAP (sistem integrat
colaborativ pentru achizitii publice) cu
informaţii necesare pentru a înţelege
punctele slabe ale sistemului şi ale pro-
cedurilor de achiziţie şi pentru a permite
formularea unor politici publice coerente
în domeniu, care să remedieze pro-
blemele identificate.
– Transpunerea în legislaţia naţională a
Directivei UE privind avertizarea în in-
teres public la standarde înalte de confor-
mitate.

Transparency International Romania
reiterează faptul că este nevoie de o im-
plicare constantă a tuturor reprezen-
tanţilor societăţii, de la clasa politică,
instituţii publice, la mediul privat şi
cetăţeni, fiecare având rolul şi respon-
sabilitatea sa în combaterea corupţiei.

România rămâne în primele
trei cele mai corupte ţări din UE

România a primit, în cei 15
ani care au trecut de la ade-
rarea la UE (2007-2021), cu
44,7 miliarde de euro mai
mult decât a contribuit la
bugetul Uniunii Europene,
relevă datele analizate de
Profit.ro.
Sumele primite de la bugetul UE au
ajuns, la finalul lunii decembrie a anului
trecut, la 68,75 miliarde de euro, în timp
ce contribuţia cumulată pentru această
perioadă este de 24 miliarde de euro.
Această sumă reprezintă fonduri accesate
de România prin bugetele multianuale
ale UE. La acestea se adaugă alte 2 mi-
liarde de euro prin NextGenerationEU
(2021-2023), din care 1,85 miliarde de
euro este suma încasată în decembrie
anul trecut ca avans din granturile afe-
rente PNRR (Planul Național de Re-
dresare și Reziliență), iar 123 milioane
de euro reprezintă asistenţă de redresare
pentru coeziune (ReactEU).
Fondurile europene au reprezentat în
aceşti 15 ani una dintre sursele impor-
tante de finanţare pentru proiecte deru-
late de autorităţi, locale sau centrale, dar
şi de mediul privat.

RRoommâânniiaa  llaa  1155
aannii  ddee  llaa  
aaddeerraarreeaa  llaa  UUEE
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Eva Halus: André Seleanu, ați fost co-
laborator permanent la două reviste de
artă foarte importante în Canada, Vie
des Arts din Quebec și Canadian Art din
Toronto, ați vizitat numeroase expoziții,
bienale și alte evenimente artistice și ați
consemnat, cu mult har, noutățile și
tendințele din arta contemporană. Care
este viziunea dvs. și ce v-a influențat?
André Seleanu: Am început prin a scrie
despre arte decorative și covoare orientale,
care îmi plac la nebunie, și m-am îndreptat
cu timpul spre arta contemporană și artă în
general. Hegel a explicat că orice detaliu
duce la totalitate. Așa și în cazul meu, curio-
zitatea, dorința de a-mi înţelege epoca de
viață, cât și o teribilă atracție pentru ceea ce
e estetic, m-au făcut să aprofundez domeni-
ile artei. La noi acasă, în București, părinții
aveau foarte multe albume de artă, printre
care cunoscuta colecție Skira din Geneva,
cu superbe ilustrații în culori, pe care le mai
am și acum și la care am adăugat aici (edi-
tura cred că nu mai există!). Am crescut
deci cu Manet, Monet, Toulouse-Lautrec,
Braque, El Greco la căpătâi, încă din
copilărie. Între pictorii români, rețin în spe-
cial pe Dărăscu și pe Pallady, un impre-
sionist și un eclectic influențat de fovism,
cu albume la Editura Meridiane...

Mai târziu, în Canada și în Occident, am
abordat muzeele cu frenezie. Viziunea mea
e, aș spune, marcată de hegelianism: arta,
istoria, limba, chiar și știința fac parte dintr-
o paradigmă. Fragmentul implică totali-
tatea, una duce la alta, se completează, se
explică reciproc. Arta contemporană a
reprezentat mult timp un mister - îmi place
să încerc să dezleg enigmele, cel puțin pen-
tru mine și, eventual, pentru ceilalți. E din
păcate - sau din fericire - o viziune foarte

îndepărtată de specializarea strictă care e
tendința nord-americană, cu valoare eco-
nomică, dar, zic eu, mai puțin culturală.

Am făcut și fac jurnalism general și
politic în afară de cel artistic, ceea ce mă
ajută să formulez și să organizez un text în
mod atractiv și să caut, de asemenea, as-
pectul imediat, temporal al evenimentului
artistic, care e și personal și politic.

Arta - toate expresiile artistice - a rămas
în mod constant o muzică în surdină în su-
fletul meu, până când mi s-a oferit posibili-
tatea de a colabora mai strâns la Vie des
Arts, spre 2000. Scrisesem și cronici despre
artă în Le Devoir - de pildă despre arhitec-
tura barocă și Art Nouveau la Praga, sau
despre marele grafician german Hans
Georg Rauch, care a expus aici - și am scris
în Esse art et opinion și Espace sculpture
despre arta actuală.

Aș dori să menționez viziuni istorice
care mi se par prețioase: Arnold Toynbee
(istoric decedat în 1975) cu „A Study of
History”. Toynbee e mai puțin citat azi. To-
tuși, concepția lui globală cu 23 de civi-
lizații istorice „în etaje” elimină
eurocentrismul, care era preponderent în
școala din România. Toynbee e considerat
azi ca subiectiv și prea literar, dar din punc-
tul meu de vedere obiectivitatea dogmatică
poate duce la pierderea sensului. Uneori
subiectivitatea e o anumită fereastră spre
adevăr.

Oswald Spengler, în „Declinul Occi-
dentului” publicat în 1920, a propus o
imagine poetică a istoriei, o analogie bio-
logică, care l-a influențat pe Toynbee, deși
Spengler nu recunoștea decât patru civi-
lizații principale: egipteană, greco-latină,
orientală și occidentală.

În mod curios, poate paradoxal, îmi

place și austriacul Fritjof Capra, fizician
atomic stabilit în California. În „The Tao
of Physics”, care a făcut senzație în anii
optzeci, constituie legături pasionante între
spiritualitatea hindusă, taoism și fizica
cuantică, cu accent asupra infinitului mic și
mare. Ce am reținut sunt vectorii transver-
sali care conectează domenii de cunoaștere
și sensibilitate între știință și umanism, cât
și libertatea lui spirituală.

EH: Arta contemporană, al cărei prim
produs artistic este considerat în unani-
mitate a fi Pisoarul lui Marcel Duchamp
(operă expusă cu titlul de Fontaine/Fân-
tâna la expoziția Societății Artiștilor Inde-
pendenți în 1917, la New York), face
pentru prima dată (consemnată în istoria
artei) diferența dintre o operă de artă ca
redare a naturii contemplative a materiei
picturale sau sculpturale și opera de artă
care este un semn, un simbol hibrid. La ce
se pot aștepta deci vizitatorii muzeelor și
expozițiilor de artă contemporană? Și in-
vers, ce se așteaptă de la publicul muzeelor
și expozițiilor de artă contemporană?
AS: Duchamp a înjghebat încă din 1912 un
ghidon de bicicletă instalat pe un taburet. El
făcea parte din pictura cubistă: un excelent
pictor, însă pe lângă el erau și Picasso,
Braque... Dar pesemne că voia o glorie de
descoperitor. Deci iată deja un obiect „con-
ceptual”, cu un anumit humor, pentru cei pe
aceeași lungime de undă...

E aproape sigur că pisoarul a fost ideea
artistei germane Elsa von Freytag-Loring-
hofen, dar „împrumutată” de Duchamp -
mare șugubăț. Dar „Fontaine” din 1917 e
apanajul lui Duchamp, comentat și venerat
fără încetare după 1970. (Facultatea de is-
torie a artei a Universității din Austin, Texas

are o secție permanentă consacrată studiu-
lui operei lui Duchamp.) A fost începutul
artei semn, căci, dacă humorul îndoielnic
al situației nu e ce ne frapează, pisoarul e
semn: fără ambiția lui Duchamp, înscris pe
atunci în dadaism - asta se uită - ar fi rămas
pur și simplu un oarecare obiect industrial.
(Duchamp a spus la un moment dat: „Vă
ofer o glumă de care n-o să mai scăpați”).
Acceptarea muzeală este actul decisiv care
îl transformă în operă de artă. Deci pisoarul
în acest caz e un semn referitor la „lumea
artei”, the art world, evidențiată insistent
de criticul newyorkez Arthur Danto în anii
șaizeci ca factor (aproape) principal care
conferă valoare unei opere. Expresia a fost
propusă încă din 1917 - Kunstwelt - de filo-
zoful fenomenolog german Edmund
Husserl.

În frecventarea galeriilor și muzeelor de
artă contemporană - și în special a celor
legate de universități precum Concordia și
UQAM, dar și în țări „îndepărtate”- cum
sunt Columbia și Argentina - am constatat
prezența stăruitoare a instalațiilor etero-
gene sau hibride, adică alcătuite din tot
felul de obiecte, picturi, desene, sculpturi,
ecrane video și, accentuez, texte, care ex-
primă poetic sau documentar scopul artis-
tului sau al colectivului de artiști, biografii
ale artiștilor, cât și declarații de program și
intenții. Am observat că fără aceste ele-
mente textuale, sensul operelor de artă
rămâne ambiguu. Adesea e oricum am-
biguu, dar elementul textual definește mai
bine intenţia artistului. În concluzie, avem
de a face cu opere hibride.

Am observat în mod pregnant această
structură în 2004, într-o operă a argentini-
anului Sergio Vega, în cadrul unei expo-
ziții intitulate Histroires des Amériques, cu
ocazia comemorării a cinci sute de ani de la
prima călătorie transatlantică a lui Columb.
Instalația se chema Prima zi și includea fo-
tografii în culori a unor peisaje virgine din
zona ecuatorială, dar și texte din jurnalele
exploratorului german Alexander von
Humboldt, care adăugau un element docu-
mentar și literar.

Histoires des Amériques... m-aș fi
așteptat la niște pânze colorate și senzuale,
nu la lecții documentare, cu un mesaj so-
cial. În concluzie, instalația post-conceptu-
ală e hibridă și adesea didactică. O altă
caracteristică: discontinuitatea. În timp ce
continuitatea spațiului vizual duce la fru-
mos și meditație în fața operei de artă
tradiționale, instalația conceptuală e dis-
continuă.

Există o legătură cu structuralismul
lingvistic care e legat de limbă. Schema
semnificant și semnificat - sau référent -
pentru un cuvânt sau o expresie verbală a
fost extinsă spre 1960 la alte domenii, pre-
cum estetica, prin post-structuralism.
(Reprezentanții lui de vază au fost Barthes,
Derrida, Deleuze, Ricoeur...) Spun insta-
lația post-conceptuală sau post-structura-
listă, în care schema poststructuralistă e
predominantă. Și aș preciza: e vorba de

André Seleanu despre algoritmul după care

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

André Seleanu, jurnalist și reputat critic de artă canadian de origine română, a publicat recent două cărți
despre arta contemporană. Cele două volume dovedesc vasta sa experiență în domeniu și aduc o viziune
nouă asupra acestui subiect, căci pornind de la ideile filozofice majore ale artei contemporane și conceptuale,
autorul creează un model algoritmic de descifrare a unei opere de artă contemporană. Un subiect interesant
și vast, despre care André Seleanu a dialogat cu pictorița și poeta Eva Halus.

►
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semn, nu simbol hibrid (în legătură cu în-
trebarea dumneavoastră), simbolul fiind
mai deschis, mai poetic, mai puțin circum-
scris în elementele lui constitutive, decât
semnul.

EH: Ați descoperit un algoritm după care
se poate ilustra arta contemporană?
AS: Îmi pare bine că menționați termenul
descoperit, căci pare ironic sau paradoxal
faptul că o formulă poate construi o operă
de artă. Dar asta e situația. Pentru mine,
filozofii Derrida și Deleuze - poststruc-
turaliști - au o legătură determinantă (poate
misterioasă) cu instalația conceptuală. O
situație de fapt, adesea politică sau socio-
logică, e deconstruită printr-un proces de
dislocare, descris de Derrida în „Despre
Gramtologie” (1968), adică izolarea unui
element sau unor elemente de interes: se
creează mintal semne, care sunt întrunite
într-o instalație conceptuală. Aceasta are
titlu, elemente care sunt obiecte, texte,
componente electronice, ecrane etc... de-
sene, tablouri, chiar și performanțe de
către artiști...

Prin natura ei hibridă, eterogenă și dis-
continuă, corespunde rizomului (un
ansamblu de „bulbi” care sar de colo colo
și dau vlăstari), concept imaginat de
Deleuze și descris în „Mille Plateaux”
(1968). Rizomul filozofic e hibrid, ceea ce
nu e chiar cazul cu rizomul botanic - tre-
buie subliniat. Oricum e un concept, o
imagine filozofică. Am constatat că
această generalizare funcţionează și ne
ajută să clasificăm de la prima vedere, să
stabilim distincții între operele la care ne
uităm în galerii sau muzee sau chiar în aer
liber. Am formulat expresii simple legate
de teoria mulțimilor care descriu instalația
conceptuală. Absorbția psihică a rizomu-
lui discontinuu provocă un stres mintal -
de altfel Deleuze subliniază aspectul scurt,
momentan al înțelegerii rizomului.
Deleuze nu vorbește despre artă, dar eu
aplic conceptul la artă.

EH: Care credeți că ar fi cauza care a
adus la desființarea conceptului, ideii de
frumusețe și frumos în arta contempo-
rană? În cartea „Comprendre l’art con-
temporain” dați ca exemplu pictura
chineză tradițională ca un summum de
frumusețe, în subiectele căreia se distinge
energia vitală Qi și „suflul” picturilor.
AS: E clar că ideea de frumos a fost foarte
atacată. Nu știu când a început lucrul
acesta, dar probabil după 1965 - cam

atunci filozoful negativist american Henry
Flynt a atacat puternic ideea de frumos.
Cred că e legat și de atacul poststructura-
list contra lui Kant, a categoriilor lui, și în
acest context al esteticii lui care consacrară
sublimul, deci frumosul. Cercetările mele
arată că frumosul e legat de continuitate în
operă, care permite meditația, concen-
trarea, absorbția spectatorului de către
opera de artă. Discontinuitatea totală a
operei împiedică meditația. De exemplu:
yoga este o experiență continuă, energe-
tică, pe care o ofer ca exemplu de proces
meditativ, analogic senzației de „a se
pierde” în fața unui tablou sau a unei
sculpturi. De altfel, Paul Klee a scris că un
tablou trebuie admirat fiind așezat, pentru
a favoriza meditația în fața lui.

Pictura chineză tradițională - între 800
și 1800 A.D. - e bazată pe continuitatea
subiectului, natură, energie, suflu Qi, cu
multe nuanțe subtile între tipuri de respi-
rație - energie Qi (proprietatea Qi e
prezentă peste tot în natură). Artistul
medita uneori ore întregi înainte de a ataca
ruloul de mătase sau hârtia de orez cu
penița. Am vorbit despre concepția chineză
și hindusă a artei, ca exemplu total opus
instalației hibride, ca mod de contopire cu
opera de artă, atât din partea artistului, cât
și a spectatorului.

Menționez în carte și arta occidentală,
cu toate fazele ei, și stabilesc că peste tot
înainte de post-modernism, post-concep-
tualism, lucrul substanței, culoarea, linia,

ofereau în grade diferite experiențe sen-
zuale sau senzoriale de identificare și me-
ditație, ca și în arta orientală. Citez
abundent pe Kandinsky, Klee și pe filozo-
ful post-Kantian Ernst Cassirer, cât și pe
Heidegger și Merleau-Ponty cu privire la
arta occidentală.

EH: În ziua de azi, arta contemporană
care a trecut la conceptualism și chiar
post-conceptualism, are nevoie de acce-
sorii pentru a fi descifrată, ca de exem-
plu un text care să o explice. „Nimic nu
se mai explică de la sine, nimic nu mai e
suficient de clar”, scrieți în „Compren-
dre l’art contemporain”. O vizită la
muzeu cere un exercițiu intelectual din
partea publicului și creează un stres
mintal. Arată acest lucru cât de inconsis-
tent și deșirat este însuși prezentul nos-
tru?
AS: Fiecare interpretează după experiența
lui. Hibriditatea care include texte are ca
fenomen analog evenimente sociale sau
politice alcătuite din grupări hibride sau ri-
zomice. Dau ca exemplu Forul social
mondial din 2002, din Brazilia, unde erau
reprezentați social-democrați, dar și miş-
carea yoga internaţională. Actualitatea
politică COVID poate, de altfel, fi formată
din elemente discontinue și neclare, care
provoacă depresie și confuzie.

Poate Deleuze a fost un fel de șaman -
împreună cu post-structuralismul lui Bau-
drillard - care vorbește de simulacru so-

cial, o formă de rizom... Eu mă refer la
opera de artă dintr-un punct de vedere ide-
alist, într-un fel: pretind că opera trebuie
să conțină artă - rezultat de abilitate și
suflu, Qi de pildă, nu numai componente-
semne.

Vă invităm să citiți continuarea acestui in-
terviu la www.accentmontreal.com.

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, mereu în ritm cu
natura. A publicat patru vo-
lume de poezii, trei de inter-

viuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești.

se poate descifra arta contemporană

Repere biografice
André Seleanu, diplomat în științe la
Universitatea McGill (1983), s-a re-
orientat în anii ’90 spre jurnalism și cri-
tică de artă. El s-a făcut remarcat prin
colaborările sale între 1997 și 2019 la
cele mai prestigioase publicații de artă
din Quebec și Canada: Vie des Arts
(Montreal) și Canadian Art (Toronto).
De asemenea, André Seleanu a colabo-
rat, între 1987 și 2004, și la două ziare
importante din Quebec, Le Devoir și La
Presse, semnând articole pe subiecte
artistice și politice. Între 1986 și 1990 a
colaborat cu Radio-Canada Internațional
pe teme științifice.
André Seleanu este membru al Asoci-
ației Internaționale de Critici de Artă
(AICA, cu sediul la Paris) și al Uniunii
Scriitorilor din Quebec.
În 2021 a publicat două cărți despre arta
contemporană: „Comprendre l’art con-
temporain,” Editura Mots en toile,
lansată pe 5 noiembrie la Montreal, și
„Le Conflit de l’art contemporain”, cu
subtitlul „Art tactile, art sémiotique”,
publicată la Editura L’Harmattan la
Paris.
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În Quebec, vaccinarea nu
este, în general, obligatorie.
Prin urmare, înainte de a fi
vaccinată o persoană trebuie
să-și dea consimțământul. În
cazul minorilor și al adulților
incapabili există reguli spe-
ciale.

Orice persoană are dreptul să accepte
sau să refuze un vaccin. Este alegerea sa, ca
și în cazul altor servicii medicale. În ge-
neral, nu este posibil ca o persoană să fie
forțată să se vaccineze împotriva voinței
sale.

Înainte de a vaccina pe cineva, perso-
nalul medical trebuie să verifice dacă res-
pectiva persoană consimte. Pentru mai
multe detalii privind consimțământul
privind îngrijirile medicale consultați arti-
colul Consentir à des soins de santé ou les
refuser, publicat de www.educaloi.qc.ca.

Când este totuși vaccinarea
obligatorie?

Legea privind sănătatea publică (Loi sur
la santé publique) permite guvernului să
dispună vaccinarea obligatorie împotriva
unei boli. Pentru asta este necesar:
● Ca starea de urgență sanitară să fie de-
clarată și
● Ca o boală contagioasă să amenințe grav
sănătatea populației.

În aceste condiții, guvernul poate decide
obligativitatea vaccinării împotriva respec-
tivei boli infecțioase, fie pentru întreaga
populație, fie doar pentru o parte a acesteia.

La nivel federal, Legea carantinării (Loi

sur la mise en quarantaine) permite guver-
nului de la Ottawa să instituie obligativi-
tatea unor vaccinuri pentru toți cei care intră
în Canada. Guvernul poate lua această mă-
sură pentru a evita pătrunderea în țară a unei
boli infecțioase sau pentru a o împiedica să
se propage cu rapiditate.

În contextul pandemiei de Covid-19,
în Quebec, guvernul provincial a decretat
starea de urgență sanitară în data de 13 mar-
tie 2020. Ea este în continuare în vigoare.
Până în prezent, guvernul nu a luat măsuri
pentru ca vaccinul împotriva Covid-19 să
fie obligatoriu pentru populație, chiar dacă
Legea privind sănătatea publică o permite.

La nivel federal însă există această
obligativitate și ea privește toți funcționarii
federali și toți membrii și rezerviștii Jan-
darmeriei Regale Canadiene (GRC), in-
diferent dacă lucrează de acasă sau nu. De
asemenea, angajatorii din domeniul trans-
porturilor aeriene, feroviare și maritime re-
glementate de federal au stabilit politici de
vaccinare pentru angajații lor.

În funcție de vârstă,
adolescenții își pot da
consimțământul pentru
vaccinare

Consimțământul trebuie obținut înainte
de a vaccina pe cineva, ca și în cazul altor
îngrijiri medicale. Pentru minori, vârsta de-
termină cine trebuie să dea acest acord.

Tinerii sub 14 ani nu își pot da acordul
să fie vaccinați. Prin urmare, părinții (sau
tutorele) sunt cei care consimt sau refuză în
locul lor. Părinții ar trebui să considere doar
interesele copilului în luarea deciziei. În caz
de conflict între părinți se aplică regulile
privind autoritatea parentală. Mai multe pe

acest subiect în articolul L'autorité pa-
rentale, disponibil la www.educaloi.qc.ca.

Tinerii peste 14 ani pot consimți pentru
a fi vaccinați. Există însă situații în care tri-
bunalul poate impune vaccinarea dacă
starea de sănătate a minorului peste 14 ani
o necesită iar acesta refuză.

În caz de inaptitudine,
consimțimântul unei alte
persoane este necesar

Regula consimțământului care trebuie
obținut înaintea vaccinării sau a altor îngri-
jiri medicale se aplică și în cazul adulților
incapacitați. Prin urmare, atunci când o per-
soană este incapabilă să-și exprime dorința
(spre exemplu nu se află în deplinătatea fa-
cultăților sale mintale), o altă persoană tre-
buie să-și dea consimțământul în locul său.
Poate să fie un mandatar, tutore, soț/soție,
o persoană apropiată etc.

Posibile restricții pentru o
persoană nevaccinată

În regulă generală, nu este posibil ca o
persoană să fie împiedicată să meargă acolo
unde dorește pe motiv că nu este vaccinată.
O persoană are tot dreptul de a refuza un
vaccin.

Totuși, în cazul unui focar cauzat de o
boală infecțioasă într-o școală, la serviciu
sau un alt loc public o persoană nevaccinată
împotriva acelei boli ar putea fi împiedicată
să frecventeze locul respectiv.

În contextul pandemiei de Covid-19,
guvernul Quebecului a introdus un pașaport
vaccinal. Acesta permite celor cu vârsta de
peste 13 ani care sunt adecvat vaccinați să
aibă acces în anumite locuri și să practice
anumite activități considerate neesențiale.

În plus, începând din 15 octombrie, vizita-
torii și persoanele care se încadrează în ca-
tegoria proches aidants trebuie să fie
vaccinați pentru a putea intra în spitale sau
centre de îngrijiri de lungă durată.

În ceea ce privește călătoriile, federalul
a decis ca din 30 octombrie 2021 urcarea la
bordul unui avion de pe aeroporturile cana-
diene, precum și în trenurile VIA Rail și
Rocky Mountaineer să se facă numai în
baza pașaportului vaccinal.

La școală
În general, copiii și tineri din Quebec

pot merge la școală chiar dacă nu au făcut
vaccinurile recomandate pentru anumite
boli. Excepția intervine în momentul
apariției unui focar infecțios, iar copilul nu
este vaccinat împotriva acelei boli. În
această situație, el nu va putea merge la
școală, însă interdicția se aplică doar până
când boala dispare.

La serviciu
În general, angajatorii nu își pot obliga

angajații să se vaccineze. Există însă și ex-
cepții. De exemplu, atunci când, în contex-
tul unei boli contagioase, vaccinarea ar
proteja lucrătorii și publicul care utilizează
diverse servicii. Un angajat poate refuza
vaccinarea și în acest caz, însă angajatorul
poate lua diverse măsuri împotriva lui.
Există deja precedentul unei decizii judecă-
torești care a permis unui Centru de îngrijiri
de lungă durată (CHSLD) să suspende fără
plată un angajat care a refuzat să se vac-
cineze împotriva gripei.

Un angajator nu poate întreba un lucră-
tor dacă este vaccinat, decât dacă natura
atribuțiilor sale o justifică. De exemplu, în
sistemul de sănătate și servicii sociale, în
cazul unei pandemii, un angajator poate
cere dovada vaccinării personalului care lu-
crează cu persoane vulnerabile. Dacă un an-
gajat își divulgă statutul vaccinal,
angajatorul are obligația să păstreze confi-
dențialitatea acestei informații.

În alte cazuri, chiar dacă angajatorul ar
putea întreba statutul vaccinal al lucrăto-
rilor, aceștia nu sunt obligați să răspundă.

În contextul pandemiei de Covid-19,
guvernul Canadei a obligat toți funcționarii
federali, precum și membrii și rezerviștii
GRC să prezinte o dovadă a vaccinării până
pe 29 octombrie 2021, indiferent dacă lu-
crează sau nu la distanță. Angajații nevac-
cinați au fost plasați în concediu fără plată.
Regula s-a aplicat și angajaților din sec-
toarele federale de transport aerian, feroviar
și maritim.

ACCENT MONTREAL

Informațiile din acest articol au fost prelua-
te de pe site-ul Éducaloi (educaloi.qc.ca).
Puteți consulta informațiile în original
(franceză), accesând rubrica „La loi, vos
droits”, articolul „Se faire vacciner”.

Vaccinarea: Ce spune legea?

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Uraganele din Atlanticul de Nord au devenit
mai frecvente din cauza încălzirii climei

Specialiştii în climatologie
dezbat de mulţi ani dacă
regiunea Atlanticului de Nord
s-a confruntat cu mai multe
uragane în ultimul secol. Un
nou studiu realizat în Statele
Unite sugerează că această
creştere a numărului de ura-
gane este reală, informează
Digi24.ro citând Reuters.

„Pe măsură ce mergi tot mai mult înapoi
pe firul istoriei, observaţiile ştiinţifice devin
tot mai rare”, a declarat Kerry Emanuel,
profesor de meteorologie la Massachusetts
Institute of Technology (MIT). „Fără în-
doială, am ratat câteva furtuni” în cronolo-
gia ce datează de la jumătatea secolului al
XIX-lea, a adăugat profesorul american.

El a renunţat la vechile înregistrări me-

teorologice şi s-a orientat spre simulările
computerizate pentru a recrea condiţiile cli-
matice din ultimii 150 de ani. Folosind trei
modele climatologice, specialistul american
a căutat „seminţele” uraganelor, condiţii
care pot să producă o furtună, pentru a de-
pista astfel câte dintre acele „seminţe” s-au
transformat într-adevăr apoi în uragane.

Rezultatul este următorul: furtunile din
Oceanul Atlantic, mai ales uraganele ma-
jore, au devenit într-adevăr mai frecvente,
pe măsură ce temperaturile de pe Terra au
crescut. Studiul a fost publicat în revista
Nature Communication.

Concluziile studiului sunt în concor-
danţă cu înregistrările oficiale ale furtunilor
din Atlantic realizate în perioada recentă de
la bordul avioanelor şi sateliţilor şi, în tre-
cut, de pe uscat sau de la bordul navelor.

Deocamdată nu este clar motivul pentru
care există mai multe furtuni în Atlantic,
care reprezintă aproximativ 12% din totalul
cicloanelor tropicale de pe Terra. Modelele
computerizate nu arată creşteri similare
pentru alte regiuni predispuse la astfel de

fenomene, precum Pacificul de Est şi Gol-
ful Bengal.

Pagube materiale tot mai
mari

Kerry Emanuel spune că o posibilă ex-
plicaţie pentru acest impact în Atlantic ar
putea fi o modificare a curenţilor oceanici
provocată de încălzirea globală, însă ar
putea exista şi alţi factori, pe lângă schim-
bările climatice, care să influenţeze
frecvenţa uraganelor.

Creşterea numărului de uragane din At-
lantic care ajung pe uscat înseamnă că
pagube materiale tot mai mari vor fi înre-
gistrate în regiunile costiere.

Uraganul Ida, care a lovit statul ameri-
can Louisiana cu forţa unui uragan de cate-
goria 4 în luna august 2021, a ucis aproape
100 de persoane în Statele Unite şi a provo-
cat pagube estimate la 65 de miliarde de
dolari, potrivit National Oceanic and At-
mospheric Administration.

Oamenii de ştiinţă au ajuns deja la con-

cluzia că modificările climatice determină
o intensificare a uraganelor, făcându-le to-
todată să dureze mai mult şi să înainteze pe
distanţe mai mari deasupra uscatului, ge-
nerând ploi mai abundente înainte de a se
îndrepta spre alte regiuni.

„Au existat multe incertitudini legate de
tendinţele referitoare la numărul cicloanelor
tropicale”, a declarat Michael Mann, profe-
sor de climatologie la Pennsylvania State
University, care nu a participat la acest
studiu.

Însă dovezile ştiinţifice sunt clare în
privinţa modificării frecvenţei furtunilor
puternice şi distrugătoare, a adăugat
Michael Mann. „Numărul lor va continua
să crească, atât timp cât noi vom continua
să încălzim planeta prin arderi de com-
bustibili fosili şi prin poluarea cu carbon”,
a concluzionat specialistul american.

ACCENT MONTREAL
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Studiu: Uraganele din Atlanticul de Nord au devenit mai frecvente din cauza încălzirii climei. FOTO: Profimedia

Diferența dintre
schimbări
climatice și
încălzire globală
Schimbările climatice se referă la schim-
bări ale condițiilor climatice pe termen
lung, la nivel de temperatură, precipi-
tații, acumulări de zăpadă, vânt și alți in-
dicatori. Aceste modificări pot varia de
la o regiune la alta. De exemplu, precipi-
tațiile pot crește în unele regiuni și
scădea în altele.
Încălzirea globală se referă în mod ex-
plicit la o creștere a temperaturii medii
la suprafața planetei. Ea este un indica-
tor al schimbărilor climatice. Este greșit
să credem că încălzirea globală este sau
va fi uniformă. În realitate, unele regiuni
ale lumii se vor încălzi mai mult, iar al-
tele mai puțin decât media globală. Va-
riabilitatea naturală, de la an la an și de
la un deceniu la altul, se suprapune aces-
tei schimbări pe termen lung.
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Câteva precizări asupra cuvântului „COVID”
„COVID-19” face parte acum
din limbajul curent. Cu toții
știm că desemnează boala
provocată de virusul SARS-
CoV-2, care pe parcursul pan-
demiei a cunoscut diverse
mutații. Dar există și inter-
pretări greșite, care fac apel la
teorii ale conspirației.

Cea mai recentă astfel de interpretare –
apărută la începutul lunii ianuarie într-un
clip pe TikTok - este că acest cuvânt ar fi
un acronim pentru variantele virusului de-
tectate în ultimul an, lucru ce ar „demon-
stra” că pandemia a fost planificată. Potrivit
acestei interpretări, literele care alcătuiesc
cuvântul COVID ar veni de la: Corona,
Omicron, IHU (o variantă pentru moment
minoră, depistată în decembrie anul trecut
la Institut Hospitalier Universitaire
Méditerranée Infection din Franța) și Delta,
în timp ce V este pentru o variantă a cărei
descoperire urmează a fi anunțată.

Desigur, este o interpretare falsă, care
n-are nimic de-a face cu realitatea, așa cum
se explică în detaliu pe Snopes.com (cel
mai important site de verificare a infor-
mațiilor și faptelor) în articolul Is ‘COVID’

an Acronym for COVID-19 Variants?
Alte două interpretări eronate - mai

vechi, datând din martie și aprilie 2020, dar
care au circulat pe rețelele de socializare
luni și luni de zile - vorbesc de COVID ca
fiind un acronim pentru Chinese Originated
Viral Infectious Disease nr. 19 și Certifica-
tion Of Vaccination IDentification by Arti-
ficial Intelligence.

Ce înseamnă de fapt
cuvântul „COVID”?

Comitetul internațional pentru taxono-
mia virusurilor, fondat în 1966 de către

Uniunea Internațională a Societăților de
Microbiologie, publică o nomenclatură pe
care comunitatea științifică o consideră a
fi clasificarea oficială a virușilor
cunoscuți. Unul din criteriile care stau la
baza atribuirii unui nume are de-a face cu
familia genetică a unui virus. De aceea
noul coronavirus a fost numit SARS-CoV-
2, adică Severe Acute Respiratory Syn-
drom (Sindrom respirator acut sever) -
Coronavirus nr. 2, el fiind îndeaproape în-
rudit cu virusul SARS-CoV, care a provo-
cat epidemia de SARS în 2003-2004.

Până ca virusul să primească această

denumire, în primele săptămâni, el a fost
numit pur și simplu „noul coronavirus” sau
„2019-nCoV”.

Pe 11 februarie 2020, Organizația Mon-
dială a Sănătății (OMS) a anunțat în mod
oficial numele virusului precum și cel al
bolii pe care o provoacă - COVID-19, pen-
tru Coronavirus Disease 2019. De remarcat
că 19 face referire la anul 2019, când
aceasta a fost descoperită, nu la cea de-a 19-
a boală COVID, așa cum sugera o altă in-
terpretare greșită.

În plus, un alt motiv pentru care s-ar
putea deduce rapid că asocierea cuvântului
„COVID” cu variantele virusului este falsă
constă în modul în care aceste variante sunt
denumite, i.e. după literele alfabetului grec.
Nu există o variantă IHU, acesta este un
nume provizoriu dat de cei care au de-
scoperit-o, însă dacă această variantă va de-
veni la un moment dat „preocupantă”,
atunci ea ar primi la rândul său numele unei
litere grecești. Mai mult, în acest alfabet nu
există nicio literă care să înceapă cu V.

ACCENT MONTREAL

Varianta originală a acestui articol, în
franceză, a apărut la rubrica Le Détecteur
de rumeurs din cadrul Agenției Science-
Presse. Fonds de recherche du Québec și
Bureau de coopération interuniversitaire
sunt parteneri ai rubricii Détecteur de
rumeurs.
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Efectul nocebo și
vaccinurile anti-
Covid

O bună parte din efectele se-
cundare resimțite după vac-
cinarea anti-Covid ar putea fi
atribuite efectului nocebo,
potrivit unui studiu publicat
recent.

Potrivit unei meta-analize americane,
publicată pe 18 ianuarie în JAMA (Journal
of the American Medical Association) Net-
work Open și intitulată Frequency of Ad-
verse Events in the Placebo Arms of
COVID-19 Vaccine Trials, proporția per-
soanelor care în timpul studiilor clinice
privind vaccinurile contra Covid au avut
efecte secundare sistemice (dureri de cap,
oboseală, febră etc.) după ce au luat un
placebo în loc de prima doză a vaccinului
este de 35%. În același timp, 16% au sem-
nalat și efecte secundare localizate. Spre
comparație, 46% dintre participanții care
au fost vaccinați au raportat un efect se-
cundar sistemic și două treimi (67%) un
efect secundar localizat.

Pentru a doua doză, 32% din cei aflați
în grupul placebo au raportat reacții ad-
verse sistemice și 12% localizate; în
grupul vaccinat procentele au fost de 61%
pentru reacții sistemice și 73% pentru cele
localizate.

Această meta-analiză s-a aplecat
asupra a 12 studii la care au participat
aproximativ 45,000 de persoane reparti-
zate în mod egal în două grupe - una care
a fost vaccinată, cealaltă care a primit un
placebo. Ea a fost condusă de cercetători
de la centrul medical Beth Israel Dea-
coness, afiliat Universității Harvard.

Comparând efectele secundare rapor-
tate în ambele grupe, autorii au con-

cluzionat că efectul nocebo ar fi respons-
abil pentru 76% din efectele indezirabile
resimţite după prima doză și 51% după cea
de-a doua. Acest efect este provocat de
anxietate și de faptul că oamenii se
așteaptă să aibă efecte secundare după vac-
cin, atribuind vaccinării și nu altor cauze
orice problemă, durere etc. pe care o re-
simt.

Efectul nocebo este opusul efectului
placebo. Ambele reprezintă concepte im-
portante în medicină. Acesta din urmă se
referă la efectele benefice resimţite de un
pacient căruia i-a fost administrată o sub-
stanță inertă. Celălalt descrie efectele ne-
faste.

Autorii recunosc că analiza lor acoperă
un număr relativ mic de studii, diferite
unele de altele, și că, prin urmare, inter-
pretarea rezultatelor trebuie făcută cu pru-
dență.

Ei consideră totuși că este util ca popu-
lația să fie informată despre acest efect no-
cebo, deoarece ar putea să diminueze din
reticența unora de a se vaccina.

Menționăm că în Canada efectele ad-
verse ale vaccinării împotriva Covid sunt
publicate încă de la începutul campaniei
de vaccinare la www.health-
infobase.canada.ca - Reported side effects
following COVID-19 vaccination in
Canada / Effets secondaires signalés après
la vaccination contre la COVID-19 au
Canada. Datele sunt actualizate săptămâ-
nal, în fiecare zi de vineri. Efectele secun-
dare sunt prezentate funcție de vaccinul
administrat, sex și vârstă și sunt împărțite
în efecte secundare grave și mai puțin
grave. Pe aceeași pagină se găsesc și in-
strucțiuni privind felul în care se pot ra-
porta efectele secundare resimțite în urma
vaccinării.
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Moderna a început testele clinice pentru un
vaccin împotriva HIV bazat pe ARN mesager
Potrivit companiei americane
Moderna, primele doze ale
unui vaccin împotriva virusu-
lui HIV, bazat pe tehnologia
ARN mesager, au fost admi-
nistrate mai multor persoane,
informează Agerpres citând
AFP.

Studiul clinic de fază 1 va fi efectuat în
Statele Unite pe 56 de adulți sănătoși,
seronegativi.

În pofida a patru decenii de cercetare,
oamenii de știință încă nu au reușit să dez-
volte un vaccin împotriva virusului HIV
care produce SIDA și care ucide sute de mii
de oameni în fiecare an. Succesele recente
ale tehnologiei ARN mesager, care au per-
mis dezvoltarea în timp record a vacci-
nurilor împotriva Covid-19, inclusiv pe cel
de la Moderna, au suscitat însă mari spe-
ranțe.

Scopul vaccinului testat este de a sti-
mula producerea unui anumit tip de anti-
corp (bnAb), capabil să acționeze împotriva
foarte numeroaselor variante de HIV aflate
în circulație, virusul cauzator al bolii SIDA.

Vaccinul urmărește să educe limfocitele
B, care fac parte din sistemul nostru imuni-
tar, să producă acești anticorpi.

Pentru aceasta, studiul clinic va testa in-
jectarea unui prim imunogen, adică a unei
substanțe capabile să provoace un răspuns
imun, și a unui imunogen de rapel injectat

ulterior. Acestea vor fi livrate prin tehnolo-
gia ARN mesager.

„Producţia de (anticorpi) bnAb este
considerată un obiectiv al vaccinării anti-
HIV, şi este vorba despre un prim pas în
acest proces”, se arată în comunicatul Mo-
derna.

„Va fi nevoie şi de alţi imunogeni pen-
tru a ghida sistemul imunitar pe calea
(corectă), însă această combinaţie între
stimulare şi un rapel ar putea fi primul ele-
ment cheie al unei posibile scheme de vac-

cinare împotriva HIV”, a declarat David
Diemert, responsabil ştiinţific al testului
clinic la unul din cele patru locuri unde se
desfăşoară acesta, Universitatea George
Washington.

Imunogenii utilizaţi au fost dezvoltaţi
de organizaţia de cercetare ştiinţifică Inter-
national AIDS Vaccine Initiative (IAVI) şi
Scripps Research Institute, cu sprijinul fun-
daţiei Bill & Melinda Gates, al Institutului
Naţional de Boli Infecţioase din SUA
(NIAD) şi Moderna.

Anul trecut, un prim studiu, care nu a
folosit tehnologia ARN mesager, ci a testat
primul imunogen, a arătat că răspunsul
imun dorit a fost provocat la câteva zeci de
participanţi. Următorul pas a fost colabo-
rarea cu Moderna.

„Având în vedere viteza cu care pot fi
produse vaccinuri pe bază de ARN
mesager, această platformă oferă o abordare
mai flexibilă şi mai receptivă la testarea şi
proiectarea vaccinurilor”, se mai arată în
comunicat.

EEssttee  ppoossiibbiill  ssăă  aaii  uunn  aacccciiddeenntt  vvaassccuullaarr  cceerreebbrraall  ssiilleennțțiiooss??

Primele doze ale unui vaccin împotriva virusului HIV, bazat pe tehnologia ARN mesager, au fost administrate mai multor persoane.

Răspunsul la întrebarea din
titlu este da, există și forme
asimptomatice de accident
vascular, după cum se arată
la Harvard Health. 

Potrivit estimărilor de la American
Stroke Association și American Heart
Association, circa un sfert dintre octogenari
au avut un accident vascular cerebral
(AVC) fără simptome. Acestea sunt detec-
tate atunci când, din diferite motive, o per-
soană este supusă la o investigație
imagistică a creierului.

Un AVC silențios este cel mai adesea
cauzat de întreruperea fluxului sanguin într-
una dintre arterele mai mici care ali-
mentează creierul. Se poate produce fără
simptome vizibile dacă afectează o zonă a
creierului care nu controlează o funcţie vi-
zibilă precum vorbirea sau mişcarea. 

Cu alte cuvinte, acest tip de AVC nu va
produce simptome tradiționale ca afectarea
capacităţii de a vorbi, amorțeli sau paralizii
ale fetei sau ale corpului. El poate produce
însă simptome pe care le interpretăm în
mod eronat ca fiind o banală uitare sau
neîndemânare.

Tot în mod eronat putem crede că un ac-
cident vascular cerebral este inofensiv. Nu
este așa, căci el poate crește riscul produ-
cerii unui AVC simptomatic mult mai grav.
În plus, dacă numărul celor silențioase
crește, daunele asupra creierului se acu-
mulează producând simptome neurologice.
Cercetările în domeniu au arătat că un
număr ridicat de astfel de leziuni la nivelul
creierului crește semnificativ riscul de de-
mență vasculară sau demență multi-infarct.

În ceea ce privește prevenția, la fel ca
pentru un accident vascular cerebral major,
diminuarea factorilor de risc cardiovascu-
lar, cum ar fi colesterol mărit și tensiune ar-
terială ridicată, scade și probabilitatea de a
avea accidente vasculare silențioase.    AM
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De ce oamenii visează repre-
zintă unul dintre marile mis-
tere ale ştiinţei. De-abia de
curând aceasta a început să
dezvăluie complexitatea bi-
zară a acestei lumi secrete.”

Cunoaşteţi cumva pe cineva care să nu
fie fascinat de vise? De ce Mama Natură
ne-ar activa creierul, ne-ar paraliza corpul
şi ne-ar obliga să fim martorii acestor
evenimente numite vise? Dacă dorim să
înţelegem natura şi mintea umană, trebuie
să ne uităm în primul rând la ele.

Somnul REM
Dar abia acum 57 de ani neurologia a

început cu adevărat să studieze creierul în
timpul viselor. Atunci savantul american
Nathaniel Kleitman a întreprins o serie de
experimente remarcabile. El a măsurat ac-
tivitatea creierului unor voluntari în timp
ce aceştia dormeau. În loc să vadă o ima-
gine pasivă după cum se aştepta, Kleitman
a descoperit exact contrariul. Ceea ce a
aflat este că creierul, care părea să fie în
repaus la început, după nu foarte mult
timp a devenit activ, ca şi cum subiecţii ar
fi fost treji. Cu toate că nu erau. Astfel s-
a descoperit că în timp ce dormim,
creierul poate trece prin diferite stări, din-
tre care unele sunt comune pentru starea
de veghe.

Examinând aceste cicluri de somn
activ, Kleitman a observat încă un lucru:
ochii voluntarilor păreau să clipească. El a
denumit acest fenomen somnul REM,
prescurtarea de la Rapid Eye Movement
(Mişcarea Rapidă a Ochiului). Lucrul ine-
vitabil pe care l-a aflat cercetătorul atunci
când a trezit subiecţii în timpul somnului
REM a fost că aceştia visau. Aşadar Kleit-
man a aflat în ce moment al somnului
visăm cel mai des, dar a mai descoperit că,
în timp ce creierul şi ochii sunt activi,
efectului somnului REM pentru restul cor-
pului este opus.

O altă caracteristică a somnului REM
este că tonusul muscular coboară invaria-
bil spre zero. Din punct de vedere
funcţional, devenim complet paralizați.
Dacă în timp ce staţi pe canapea privind
la televizor, capul vă „pică” în poală şi
aţipiţi, nu aţi experimentat somnul REM.
Dacă ar fi somn REM, literalmente aţi
pica pe podea. Asta deoarece corpul dvs. a
devenit complet relaxat, aproape paralizat
- în sensul că nu vă puteţi face muşchii să
lucreze - şi fără capacitate de răspuns la
cele mai elementare comenzi.

Episoadele de somn rapid apar la om
la fiecare 80-120 min, sunt regulate şi
durează între 5și 30 de minute, fiind ceva
mai scurte în prima parte a nopţii, cu ten-
dinţă de mărire spre dimineaţă. Datorita
activităţii intense a creierului şi a
muşchilor total relaxaţi este numit şi somn
paradoxal.

Deși Kleitman şi echipa sa au făcut
primul pas în explicarea lumii viselor, va
fi nevoie de experimente mai îndrăzneţe
pentru a pătrunde mai adânc pe acest
teritoriu.

Animalele și visele
În timp ce orice proprietar de animale

de companie ştie că animalele par să
viseze şi studiile arată că creierul ani-
malelor urmează aceleaşi etape în timpul
somnului, se pare că acestea sunt capabile
să aibă vise extrem de complexe. Ceea ce
au observat oamenii de ştiinţă, în special
la câini şi la pisici, este că pot umbla prin
somn, iar comportamentul lor nu este
deloc întâmplător sau haotic. Animalele
par să facă aceleaşi lucruri pe care le fac
atunci când nu sunt adormite: de exemplu
aleargă sau urmăresc prada. Deci probabil
asta şi visează în timpul somnului REM.

Tulburările de somn REM
O boală rară a creierului ne poate

aduce unele indicii cu privire la originea
viselor. Tom şi Tina Cursley sunt doi en-
glezi căsătoriţi de 42 de ani. În urmă cu
trei ani Tom s-a retras din afacerea sa care
consta într-un magazin cu produse pentru
grădinărit. Tot atunci a început să
provoace şi tărăboi în dormitor: începuse
să gesticuleze ceea ce visa. Striga, se
zbătea, se zvârcolea, astfel încât dormitul
cu el în aceiaşi cameră devenise absolut
imposibil. El suferă de o boală rară a
creierului: tulburarea în perioada de somn

REM. Cei care au această boală,
acţionează în somn prin mişcări violente,
existând riscul să se rănească atât pe ei,
cât şi pe cei cu care împart patul.

La început bolnavul se manifestă prin
mişcări pe care partenerul le consideră un
pic ciudate, dar cu nimic speciale. Dar cu
timpul devin mai frecvente şi mai intense.
De aceea este necesar ca toate colţurile as-
cuţite cu care s-ar putea răni, să fie
acoperite. Boala este cauzată de dis-
trugerea treptată a unei zone a trunchiului
cerebral numită puntea lui Varolio.
Aceasta controlează muşchii în timpul
somnului REM și boala reprezintă în
unele cazuri un pre-cursor pentru boala
Parkinson. Un studiu, apărut în jurnalul
medical al Academiei Americane de Neu-
rologie, a folosit date preluate de la pa-
cienţi ai clinicii Mayo. Astfel cercetătorii
au identificat 27 de pacienţi care s-au con-
fruntat cu tulburări în perioada de somn
REM cu cel puţin 15 ani înainte de a fi di-
agnosticaţi cu una din afecţiunile: boala
Parkinson, demenţa cu corpi Lewy sau
atrofie multisistemică. S-a descoperit că
timpul de la apariţia tulburărilor de somn
până la instalarea afecţiunilor neurologice
este de până la 50 de ani.

Unii suferinzi, care au dezvoltat o
formă mai severă a bolii, au vise extrem
de reale. După cum puteţi vedea în aceste
clipuri, un pacient visează că fumează o
ţigară, iar celălalt, un veteran francez, se
visează în timpul unei parade. Aşadar este
doar o mică parte a creierului care ne
împiedică să acţionăm în funcţie de ceea
ce visăm. O parte din treaba somnului
REM este să oprească conexiunile dintre
aceşti centri nervoşi din creierul nostru şi
muşchi. Astfel, această boală rară ne per-
mite să vedem visul altcuiva în acţiune.

Visele şi depresia
Nu există tehnologii care să ne spună

cu certitudine 100% când o persoană
visează. Poate fi observată întreaga gamă
de fenomene care apar în timpului som-
nului REM - cum ar fi relaxarea totală a
muşchilor sau mişcările oculare. Dacă se
scanează creierul în timpul acestui tip de
somn, se pot vedea anumite zone care se
activează şi este foarte probabil ca subiec-
tul să raporteze un vis când se trezeşte.
Aşadar cea mai bună metodă de a afla
dacă o persoană visează este să o trezim
şi să o întrebăm pur şi simplu. Dar expe-
rimentele au arătat o diferenţă destul de
importantă între natura viselor înregistrate
în cadrul celor două tipuri de somn. Între-
barea logică este care este cel de-al doilea
tip de somn?

Somnul nostru este împărţit în cicluri
de 90 de minute. Primele două cicluri sunt

De ce visăm, unul din

Stadiile 1-4 corespund somnului non-REM, iar stadiul 5 somnului REM. Sursa: Discovery Health.
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marile mistere ale științei

dominate de somnul adânc, când creierul
nostru este în general pasiv. După aceea al-
ternează între somn REM şi non-REM.
Oamenii care studiază visele credeau că
somnul non-REM era doar un stadiu ne-
semnificativ şi că visăm doar în timpul
somnului REM. Dar descoperirile din ul-
timii ani au dezvăluit, atenţie, faptul că
visăm la fel de bine şi în timpul somnului
non-REM!

Interesant este că natura viselor în tim-
pul celor două stări de somn este diferită.
Se pare că înregistrăm mai multe mai
multe emoţii negative în visele din timpul
somnului REM. Asta deoarece în acele
momente amigdala cerebrală este activată,
ea fiind specializată în manipularea emoţi-
ilor neplăcute precum frica sau furia in-
tensă. În mod normal adormim prin somn
non-REM, dar depresivii – persoanele cu
depresie endogenă sau depresie severă –
ajung direct în somnul REM şi petrec cea
mai mare parte din perioada nopţii în acest
tip de somn.

Aşadar, la câteva decenii după des-
coperirea somnului REM, oamenii de şti-
inţă încep să înţeleagă în ce măsură visele
ne pot afecta viaţa când suntem treji.

Cei care nu visează
Pentru a afla de ce visele sunt atât de

importante, savanţii i-au studiat şi pe cei
care nu mai pot avea vise. S-a descoperit că
în mod frecvent după ce au suferit un atac
cerebral , unii pacienţi raportează în zilele
următoare că nu mai visează. Uneori şi noi
credem că nu visăm. Dar de fapt, majori-
tatea dintre noi o facem, numai că nu ne mai
aducem aminte.

Profesorul Mark Solms și-a petrecut
mare parte din carieră studiindu-i pe câţiva
dintre puţinii oameni care într-adevăr nu ra-
portează vise. În urma unui accident vascu-
lar cerebral de acum trei ani, Heather Jones
tocmai trece printr-o astfel de experienţă.
Deşi înainte visa extrem de des, ulterior nu
a mai visat deloc. Atacul i-a afectat o parte
a creierului numită lobul parietal. Solms
este de părere că aici sunt create visele. Oa-
menii care au suferit daune ale lobului pari-
etal, încetează să mai viseze complet în
primele etape care urmează accidentului
(care pot dura chiar şi câţiva ani). Asta
deoarece lobul parietal serveşte scopului de
a combina simţurile noastre, auzul, vederea
şi simţul tactil. Toate se adună acolo împre-
ună şi spaţiul imaginar pe care îl trăim în

timpul viselor noastre este generat în
această parte a creierului. Deci dacă acesta
este deteriorat, nu mai putem visa.
Pierderea capacităţii de a visa are însă
câteva consecințe extrem de neplăcute.

Cercetările preliminare arată că pa-
cienţii care nu visează, adorm cu uşurinţă
însă apoi continuă să se trezească frecvent
pe parcursul nopţii, mai ales în timpul som-
nului REM. Adică tocmai când te-ai aştepta
să viseze, ei se trezesc. Oricât de ciudat ar
părea, asta duce la concluzia logică că
visele ar putea fi o bună modalitate de a ne
menţine adormiţi.

Solms a mai descoperit de asemenea că
sistemul motivaţional al creierului (in-
cluzând cortexul medial frontal), este de
asemenea activ în timpul viselor. Şi acest
lucru i-a dezvăluit încă un potenţial motiv
pentru care visăm. Faptul că această parte a
creierului este atât de activă în timpul
viselor, sugerează faptul că noi căutăm ceva
în visele noastre. Cel mai probabil, o expli-
caţie mai generală este aceea că, prin inter-
mediul viselor, încercăm să găsim soluţii
pentru unele probleme care ne frământă pe
parcursul zilei.

Dar acest lucru ridică o întrebare funda-
mentală la care trebuie să găsim un răspuns:

au visele vreo semnificaţie?
www.scientia.ro

Acest articol este o adaptare după „BBC
Horizon - Why do we dream?”. Scientia.ro
este un site de popularizare a științei și de de-
montare a miturilor pseudoștiințifice. Scien-
tia.ro prezintă zilnic articole și știri, are o
secțiune de bloguri și una destinată între-
bărilor din partea cititorilor. Cei care doresc
să sprijine acest demers de transmitere a in-
formației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.
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Vom decoda 
vreodată visurile?
Toți avem amintiri tulburi, vagi, din
visele pe care le avem în timpul nopții.
Cum ar fi însă dacă am putea să ne în-
registrăm creierul când visează? Am
putea reconstitui întâmplările care au
avut loc în capul nostru?
Dacă vizualizarea gândurilor unei per-
soane este destul de grea, când acea
persoană visează, lucrurile devin și mai
dificile. Visele au povești complicate
care sunt greu de împărțit în secvențe
de imagini sau concepte. „Visele nu
sunt doar imagini după imagini”, spune
cercetătorul  Moran Cerf de la Institu-
tul de Tehnologie din California.
„Să zicem că ți-am scanat creierul în

timp ce visai și am văzut că te gândeai
la Marilyn Monroe, dragoste sau
președintele SUA. Eu văd imagini. Tu
te vezi pe tine, o vezi pe Marilyn Mon-
roe de care ești îndrăgostit, mergând
să-l vezi pe președintele SUA care va
susține un discurs. Narațiunea este
cheia pe care o pierdem.”
În plus, acest proces trebuie repetat
pentru fiecare persoană în parte.
Creierul nu este un set de sertare speci-
fice unde informația este stocată în
mod fix. Nu există două creiere care să
fie organizate în exact același fel.
„Chiar dacă aș știi totul despre creierul
tău, acest lucru nu mi-ar spune nimic
despre creierul meu”, spune Cerf.

Sursa: „Vom decoda vreodată vi-
surile?”, Scientia.ro.

DDeepprreessiiaa  șșii  vviisseellee
Persoanele cu depresie au adesea
diferite tulburări de somn. Cu
toate acestea, un fapt curios dar
dovedit științific, relevă faptul
că astfel de pacienți visează de
până la de trei ori mai mult decât
o persoană non-depresievă.
Aceasta deoarece de obicei ei
trec în somn REM (etapa în care
este cel mai probabil să visăm)
mai repede.
Persoanele care sunt deprimate
se pot trezi mai des în timpul
nopții și, prin urmare, au mai
multe șanse să-și amintească
visele.
Nu în ultimul rânnd, există
dovezi că anumite medicamente
pentru depresie pot crește
frecvența coșmarurilor.

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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Un grup de cercetători de la
National Superconducting
Cyclotron Laboratory (NSCL)
a reușit un nou record în pro-
ducerea celui mai ușor izotop
de magneziu, magneziu-18.
Acest izotop este extrem de
instabil și nu poate fi găsit în
natură. Rezultatul cercetării
reprezintă un progres în fizica
nucleară și ajută la o mai
bună înțelegere a modului în
care interacționează protonii
și neutronii.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Atomii sunt structuri
complexe, în care este
prezentă atât interacți-
unea electromagneti-
că, care ține electronii
în orbite în jurul nu-
cleelor, cât și cea nu-
cleară tare, care ține

împreună neutronii și protonii în nuclee.
Interacțiunea nucleară tare nu este

încă pe deplin înțeleasă, ea fiind foarte
complexă, motiv pentru care se desfășoară
multiple experimente în fizica nucleară
care au obiectivul de a analiza această in-
teracțiune în condiții deosebite. Printre
aceste experimente se numără și cele care

caracterizează izotopii aceluiași element
chimic.

Ce sunt izotopii?
Un element chimic este caracterizat

de numărul de protoni (egal cu numărul
electronilor) din nucleu. De exemplu
hidrogenul are doar un proton, oxigenul 8
protoni iar fierul 26.

Același element chimic poate însă să
conțină un număr variabil de neutroni, caz
în care este vorba despre izotopi.

Numărul neutronilor depășește de
obicei numărul protonilor; cu cât este mai
greu un nucleu, cu atât diferența între
numărul neutronilor și al protonilor este
mai mare.

Neutronii și protonii sunt legați în
nuclee de interacțiunea nucleară puter-
nică. Această interacțiune nu este încă
foarte bine înțeleasă și de aceea studii de
fizică nucleară – atât din punct de vedere
teoretic cât și experimental – sunt încă
necesare. Acesta este motivul pentru care

cercetările legate de izotopi sunt extrem
de interesante, căci ele ne ajută să
înțelegem interacțiunea dintre protoni și
neutroni în diverse condiții.

Nucleul de magneziu
Nucleul de magneziu conține 12 pro-

toni. Numărul neutronilor, așa cum amin-
team anterior, poate să varieze. În natură,
izotopul cel mai răspândit este magneziul
cu 12 protoni și 12 neutroni în nucleu. În
cantități mai mici găsim și alți izotopi, cu
13 sau 14 neutroni.

Există însă nuclee de magneziu cu
mai puțini neutroni decât protoni?
Răspunsul este da, iar aceștia pot fi ge-
nerați la acceleratoarele de particule care
accelerează fascicule de ioni (adică atomi
cărora le-au fost smulși electronii, toți sau
doar parte).

În cadrul acestor experimente se pot
genera și studia izotopi precum cel de
magneziu cu mai puțini neutroni decât
protoni. Recordul până nu de mult era un
nucleu de magneziu cu 12 protoni și 7
neutroni, adică magneziu-19.

Magneziu-18
Într-un articol publicat recent în

Phys. Rev. Letters cercetătorii afirmă că,
pentru prima dată, au reușit să obțină la ci-
clotronul NSCL din Statele Unite nuclee
de magneziu cu doar 6 neutroni în interior:
magneziu-18.

Nucleul de magneziu-18 este extrem
de instabil. Practic, el se dezintegrează în
neon-16, prin emisia de doi protoni, după
care, prin emisia de alți doi protoni, în nu-
clee de oxigen-14. Tocmai prin analiza
acestor nuclee rezultate din dezintegrare

cercetătorii au reușit să obțină informații
despre magneziul-18. Acesta a fost produs
prin accelerarea unui fascicul de nuclee de
magneziu-24 (cu 12 neutroni) la jumătate
din viteza lumini. Aceste nuclee s-au cioc-
nit cu o țintă de beriliu, generând mag-
neziu-20 (cu 8 neutroni). Nucleele de
magneziu-20 s-au ciocnit cu o altă țintă de
beriliu (la 30 metri distanță) generând
magneziu-18, care, având un timp de viață
extrem de scurt, s-a dezintegrat în interi-
orul țintei.

La ce folosește?
Studiul acestor izotopi, care nu sunt

stabili, ne ajută să înțelegem mai bine in-
teracțiunea nucleară. În același timp,
aceste studii sunt utile și în astrofizica nu-
cleară, care studiază cum se nasc ele-
mentele chimice în stele, în urma
proceselor nucleare din inima lor sau în
momentul morții acestora, precum în su-
pernove. Aceste elemente chimice au dat
naștere planetei noastre și chiar și nouă.

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 portalului
Scientia.ro.

A fost obținut cel mai ușor magneziu!
Magneziu-18
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Magneziul este un metal alcalino-pământos. El este unul dintre elementele de bază ale materiei.

Forța nucleară tare
Forța nucleară tare este una din cele
patru interacțiuni fundamentale naturale
cunoscute în prezent, celelalte trei fiind:
● Interacțiunea electromagnetică
● Interacțiunea slabă sau Forța nucleară
slabă
● Gravitația.
Forța nucleară tare este și cea mai puter-
nică din aceste interacțiuni, fiind de 100
de ori mai puternică decât forța electro-
magnetică, de 106 ori mai puternică
decât forța slabă și de 1039 ori mai mare
ca forța gravitațională.
Forța nucleară tare face ca protonii și
neutronii să rămână integri și stabili. Are
o distanță de acțiune foarte scurtă, de
circa 10-16 metri. În acest context, ea este
o forță nucleară.
În fizica nucleară, forța nucleară tare ține
quarkurile și gluonii împreună pentru a
forma hadroni, adică barionii, care in-
clud protonii și neutronii, precum și
mezonii, adică kaonii, mezon rho, pionii,
etc.
Se consideră că interacțiunea tare este
mediată de gluoni care acționează asupra
quarcurilor, anti-quarcurilor și împotriva
gluonilor înșiși. Acest proces este deta-
liat în teoria cuantică cromodinamică
(QCD).
Sursa: Wikipedia.

Ciclotronul
Ciclotronul este un tip de accelerator de
particule inventat la finalul celei de-a
treia decade a secolului XX. Deoarece
particulele se deplasează pe o traiectorie
în formă de spirală, ciclotronul este un
model de accelerator intermediar între
acceleratorul linear și cel circular. Ci-
clotronul a fost cel mai puternic accele-
rator de particule până prin anii '50 ai
secolului trecut, când a fost înlocuit de
sincrotron.
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Charcuterie Balkani St-Hubert caută
bucătar/ bucătăreasă și/sau patisier/
patisieră. Postul este la timp plin. Con-
tactați Éloïse, mtlbalkani@gmail.com sau
450-676-6654.

Companie de transport vrac caută șoferi.
Camioanele sunt parcate în St-Hubert.
Pentru informații sunați la 514-944-4115.

Cabinetul dentar dr. Joseph Henry (3882
Van Horne, Montreal) caută o persoană
pentru postul de igenist(ă) dentară. Pos-
tul este permanent, la timp plin sau timp
parțial. Contactați dr. Henry la 514-739-
2325.

Căutăm ajutor permanent în florărie.
Experiența cu florile nu este necesară, dar
este binevenită. Plata cu cec. Florăria este
online, fără clienți în spațiul de lucru. Sun-
tem situați la 7532 Chemin Côte-de-
Liesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru
detalii sunați la 514-449-5127.

Caut ajutor în construcții, în special pen-
tru dulapuri de bucătărie. Experiența un
atu. Detalii la: 514-743-8509.

Căutăm o femeie pentru curățenie,
onestă și cu experiență, pentru o familie
care locuiește într-un apartament în zona
Côte-des-Neiges, de două sau trei ori pe
săptămână. Un nivel minim de franceză
sau engleză este acceptabil. Sunați la 514-
731-2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Cali-
ficări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fizi-
că, spirit de echipă, muncă la exterior, per-
mis de conducere valid (posibilitate de a
face parte din echipele noastre de
deszăpezire în timpul iernii). Postul este la
timp plin, permanent, cu salariu competi-
tiv și asigurare colectivă. Loc: Montreal și
împrejurimi (punct de întâlnire la Laval).
Data de început: imediat. 450-963-2990
(lăsați un mesaj) sau info@genexinc.ca.

Oportunitate de business: Charcuterie
Fairmont este de vânzare! Magazinul
este situat pe bulevardul St-Laurent,
există de peste 60 de ani, are o clientelă
fidelă și numeroasă și se vinde cu rețete și
echipamente. Sunați la Greg, 514-288-
8046.

Vând pentru bibliofili: Dicționarul Eti-
mologico-semantic al limbii române de
Alexandru Resmeriță, Editura Ramuri,
1924; Mihail Eminescu, Literatura

Populară, ediție comentată de D.
Murărașu, ediție antebelică; Titu
Maiorescu, Însemnări zilnice (1881-
1886), Editura Librăriei Socec, ediție
antebelică; Duiliu Zamfirescu și Titu
Maiorescu în scrisori (1884-1913),
ediție din 1937, precum și alte volume.
Telefon: 514-502-7315.

Ofer spre închiriere cameră în casă par-
ticulară, situată într-un cartier liniștit,
aproape de Trois Rivières. Preferabil per-
soană de sex feminin, nefumătoare, li-
niștită, ordonată și fără animale.
Informații la telefon 438-387-7341.
400$/lună+electricitate.

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 stațiile de
metrou Cartier sau Montmorency. Stație

de autobuz, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratu-
ită. Informații suplimentare: 514-575-
9377.

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,
Ste-Famille colț cu Sherbrooke, la doi pași
de metroul Place des Arts, complet reno-
vate, totul inclus. Spălătorie și ascensor în
imobil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. 450-465-9360.

Canadian nefumător, 170 / 78 / 53, studii
juridice canadiene, caut doamnă pentru re-
lație serioasă. Răspund cu plăcere la 438-
876-0543, direct sau mesaj text. Locuiesc
în Montreal.

Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Sunați la: 514-344-5153.

Donez manuale de învățare/predare a lim-
bii engleze, cărți-resurse pentru profesori
de engleză și alte cărți în limba engleză.
Tel: 514-502-7315.

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 du-
minică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église,
Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântu-
lui 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-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org.

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. Saint-
Joseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Con-
stantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-
714-2762. Adresă: Paroisse Saint-Raphaël-
Archange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. 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

IMOBILIARE

MATRIMONIALE

DIVERSE

VÂNZĂRI

DE VÂNZARE
Comerț esential la Montreal,
amplasament ideal, produse unice,
business matur, foarte rentabil și cu
un bun potențial de dezvoltare în con-
tinuare. Cauza vânzarii: pensionare.
Doriți să vă schimbați activitatea pen-
tru a investi într-un loc stabil, solid și
cu viitor strălucitor, la adăpost de
crize?
Posibilitate de partenariat, ajutor la
finanțare.

Mai multe detalii la:
comertmontreal2021@gmail.com
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CCiinnee  vvaa  ffii
aannttrreennoorruull  
SSiimmoonneeii  HHaalleepp??

Rămasă fără antrenor
după ce i-a demis pe
Daniel Dobre și Adrian
Marcu, Simona Halep (30
de ani, 23 WTA) s-ar afla
aproape de o colaborare
cu un tehnician care a lu-
crat cu o fostă campioană
de Grand Slam, in-
formează Hotnews.ro.
Adam Romer, redactor-șef
al publicației Tenisklub, a
afirmat că Piotr
Sierzputowski (29 de ani),
fost antrenor al Igăi
Swiatek (8 WTA), își
dorește să revină în cir-
cuitul WTA și că numele
său s-ar afla pe lista Si-
monei Halep.
Până acum, niciuna dintre
părți nu a comentat în
vreun fel zvonul.

În decembrie 2021, Iga
Swiatek a pus capăt co-
laborării cu
Sierzputowski, după cinci
ani de munca împreună
care au culminat cu titlul
câștigat de sportivă la
Roland Garros 2020.
Piotr Sierzputowski a fost
numit antrenorul anului

2020 în circuitul WTA.
Halep nu ar fi fost mulţu-
mită de colaborarea cu cei
doi tehnicieni la turneele
la care a participat în Aus-
tralia. Ea a câştigat primul
turneu la care a participat
în 2022, Melbourne Sum-
mer Set, şi a fost elimi-
nată în optimile de finală
ale Australian Open de
franţuzoaica Alize Cornet.
Antrenorul Adrian Marcu,
59 de ani, cu care a mai
lucrat în 2013, făcea parte
din echipa jucătoarei
române din septembrie,
după despărţirea de tehni-
cianul australian Darren
Cahill. Cu Dobre, Halep a
lucrat şi în perioada în
care era antrenată de
Cahill.

Ce urmează 
pentru Halep
După o scurtă pauză, Si-
mona Halep a început
antrenamentele pentru ur-
mătoarele două turnee la
care va participa: Dubai
(14-19 februarie 2022) și
Doha (20-26 februarie).

Canada, la un pas de a 
rezerva biletele pentru 
FIFA World Cup Qatar 2022

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Ultimul week-end al
lunii ianuarie și în-
ceputul lunii februarie a
reprezentat un moment

foarte important  pentru iubitorii fot-
balului - și nu mă refer la meciul
derby din fotbalul dâmbovițean, meci
plin de patimă și orgolii locale, care
în contextul actual nu-și mai au ros-
tul. Recunosc, ca mulți alții de altfel,
că nu mă mai uit la fotbalul românesc
decât la momentele mai importante,
iar dacă se întâmplă ceva ieșit din
comun mai ascult și comentariile
specialiștilor. 

Îndeobşte, pentru cine a fost in-
teresat să vadă un efort colectiv și de
calitate, meciurile etapei a 4-a din
Octogonul CONCACAF au fost, zic
eu, destul de interesante. Echipa
Canadei trece printr-o perioadă is-
torică la ora actuală, defilând prin
fața Hondurasului și a Statelor Unite.
Nu văd cum nu ar putea câștiga cel
puțin 3 puncte din ultimele trei me-
ciuri pentru a se califica direct la
Mondial.

Din punctul meu de vedere,
echipa de fotbal masculin a Canadei
nu are cum să rateze calificarea
deoarece are:
1. Un portar bun, așa cum s-a
văzut foarte bine și la meciurile cu
Honduras și SUA. Milan Borjan,
născut în Iugoslavia, apără la ora ac-
tuală poarta lui Steaua Roșie Bel-
grad. 

2. Un lot de valoare din care nu se
observă lipsa a doi sau trei titulari.
Dacă nu e Tajon Buchanan, apare

Samuel Adekugbe, iar dacă nu este
Stephen Eustáquio, o bagă-n poartă
David Larin și tot așa.

3. O echipă tehnică bună.
Antrenorul principal, John Herdman,
a antrenat pe partea de dezvoltare a
tineretul echipei din Sunderland, iar
între 2006 și 2011 a fost responsabil
de programul de dezvoltare al fot-
balului naţional feminin din Noua
Zeelandă. De altfel, el a condus
naţională feminină a Noii Zeelande
la Jocurile Olimpice de la Beijing din
2008. Înainte de a prelua naționala
masculină a Canadei a activat, între
2011 și 2018, ca antrenor principal al
naționalei feminine de fotbal a
Canadei, cu care a câştigat cele două
medalii de bronz de la Jocurile
Olimpice de la Londra și respectiv
Rio de Janeiro.

4. Nu în ultimul rând, din ce se ob-
servă, frunza de arțar are și o echipă
managerială bună. Spre exemplu,
în prima manșă a calificărilor, la
meciurile de acasă (Toronto, Hamil-
ton) cu echipele din Caraibe, la unele
meciuri au fost puțini spectatori și în
majoritate imigranți care au susținut
echipele adverse, situație ce nu a de-
ranjat deoarece oaspeții erau slabi.
La meciurile importante din Octo-
gon, cu Costa Rica și Mexic, decizia
de a juca la Edmonton a fost genială.
În primul rând, la Edmonton era deja
o vreme de palton, ca să nu zic
izmene, iar în al doilea rând avanta-
jul spectatorilor din deplasare a fost
rezolvat cu eleganță deoarece este
mai greu să emigrezi din Mexic sau
Costa Rica direct la Edmonton.
Bineînţeles că atunci când Senatorii
din SUA au venit în Canada să con-
state ce trebuiau să constate mult mai
de mult, meciul s-a jucat la Hamil-
ton, deoarece din motive lesne de
înţeles nu exista pericolul ca specta-
torii să-și privească certificatul de
naştere în ultimul moment. 

Iată mai jos programul cu meciu-
rile ce au mai rămas de disputat la
acest turneu de calificare din CON-
CACAF. Statistic vorbind, dacă se
câștigă cel puțin 3 puncte, rezervările
pentru Qatar sunt ca și făcute.

Matei Maxim este un pasionat al
sportului, în special fotbal, tenis,
handbal, rugby și șah. Îi putreți citi
articolele în ediția tipărită și online.

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

TENIS FOTBAL

Primele trei echipe se califică direct la Campionatul Mondial din Qatar. Locul
4 continuă să joace în PLAYOFF-ul din Inter-Confederații. Canada se află pe
locul întâi. FOTO: Canada Soccer.

Simona Halep
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BBAANNCCUURRII

☺- Doamnă, vă scriu o amendă
de 100$ pentru insultarea unui
ofițer de pliție rutieră!
- Fă-o de 300$ că încă n-am ter-
minat!

☺La porțile raiului se întâlnesc
doi tipi:
- De ce ai murit?
- Am murit de frig, dar tu?
- Am murit de bucurie.
- Cum adică?
- M-a sunat cineva ca să-mi spună
că la mine acasă e un bărbat în pat
cu nevastă-mea. Am fugit acasă,
l-am căutat și nu l-am găsit
nicăieri, nici în dulap, nici sub
pat, nici în grădină. Am murit de
bucurie!
- Bă, de ce nu te-ai uitat în conge-
lator?

☺Te plictisești? Trimite un SMS
unui număr la întâmplare cu
mesajul: „I-ai zis de relația noas-
tră?”

☺Un ardelean la doctor:
- Ați urmat recomandarea mea?,
întreabă doctorul. O pastilă
înainte de masă și un coniac mic

după?
- Da, numai că la pastile sunt cu
zece zile în urmă, iar la coniacuri
sunt cu trei săptămâni înainte.

☺Ciobanul: Nu puteam să dorm
noaptea și dom’ doctor mi-a zis să
închid ochii și să mă apuc să
număr oile până adorm.
- Și-o mers?
- Stai să vezi! M-am apucat să le
număr și pe urmă mi-o pierit tot
somnul când am băgat de seamă
că-mi lipsesc două.

☺Îmi amintesc, copil fiind, cât
așteptam să cresc mare, să am un
serviciu, responsabilități… Acum
mi-e clar, de mic am fost tâmpit.

☺Cică poliția română s-a infiltrat
atât de bine într-un clan interlop
încât la un moment dat clanul era
format numai din polițiști.

La alimentara: 
- Brânză Roquefort aveți?
- Ce-i aia?
- O brânză specială, cu mucegai.
- Nu doar pâine și legume Roque-
fort avem!

1 4 6
8 1 9 5
3 2 5 8 1

8 1 7
4

5 9 6
8 2 5 3 1
4 1 9 3

8 7 4

SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea nu e tocmai
perfectă, trebuie să iei nişte

măsuri, să te îngrijești mai mult, să mergi la
medic. Dragoste: Dragostea cere sacrificii, se
ştie, dar tu nu prea eşti în stare să tolerezi orice de
dragul celuilalt. Financiar:  Material, şansa este
de partea ta. Ți se fac mici favoruri şi primeşti
cadouri.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi
mai mult. Mișcare, masaj, medi-

tație, băi cu săruri aromatizate, toate pot reduce
cortisolul. Dragoste: Ai tendinţa de a te înflăcăra,
lucru care dă din plin sare şi piper relaţiei tale. Fi-
nanciar: Banii sunt în strânsă legătură cu efor-
turile pe care le depui în acest sens.    

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Somul și odihna tre-
buie să fie prioritățile tale acum.
Dragoste: Parcă ai juca pe două

fronturi, parcă ai iubi două persoane în acelaşi
timp sau simţi ceva secret pentru o altă persoană
decât partenerul oficial. Financiar: Cu banii eşti
OK. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Stresul lasă urme:
pielea, părul, starea ta generală se

resimt. Dragoste: Farmecul personal te ajută în
carieră şi în societate, dar nu şi în relaţiile de su-
flet sau, cel puţin, nu cât ţi-ai dori. Financiar:
Dacă te gândeai să porneşti o afacere sau să in-
vestești în ceva, acum se pare că vei avea curajul
necesar să o faci.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ferește-te de excese,
mănâncă mai puțin, bea mai multă

apă şi fă mișcare. Dragoste: Flirtul şi  escapadele
sentimentale îţi sunt pe plac şi nimeni nu se pri-
cepe mai bine ca tine la abureli romantice. Finan-
ciar: Ești norocos în chestiuni financiare, te poți
trezi în faţa unui câştig deosebit sau a unei șanse
pe care ar fi păcat să o ratezi. 

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Acordă mai multă
atenție sistemului digestiv, în spe-
cial ficatului și vezicii biliare.

Dragoste: Priveşti mai mult în perspectivă decât
la ceea ce se petrece acum în viaţa ta sentimentală.
Financiar: Banii se acumulează greu, resimţi mai
mult ca oricând presiunea aşteptării.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea mintală nu tre-
buie neglijată. Vorbește despre ce te
apasă. Dragoste: Perioadă noro-

coasă, pe care trebuie să o apreciezi mai mult, căci
primeşti din partea persoanei dragi multe dovezi
de afecţiune. Financiar: Echilibrul financiar ar
putea fi perturbat de niște cheltuieli impulsive.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Evită locurile aglome-
rate, suntem încă în pandemie!
Dragoste: Primești atenție, te simți

flatat, ești optimist și răspunzi cu entuziasm pro-
punerilor. Unele însă, oricât de tentante ar fi, îți
pot crea bătăi de cap. Financiar: Situația e
staționară. Dacă nu asta îți dorești, trebuie să
umbli în primul rând la venituri. 

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Efectele pozitive ale
unui program de exerciții și regim
alimentar sunt cumulative și se văd

în timp. Nu aștepta rezultate spectaculoase de pe
o zi pe alta. Dragoste: Cauți armonie și înțelegere
și le găsești când sau de la cine te aștepți mai
puțin. Financiar: Situaţia financiară e stabilă.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Concentrarea ta are de
suferit pentru că ești asaltat de gân-
duri iar mintea îți fuge cu 100 de

km la oră. Dragoste: Rutina e confortabilă dar tre-
buie să iei taurul de coarne ca să aduci o schim-
bare în viaţa ta sentimentală. Financiar: Ai avea
nevoie de mai mulți bani, dar posibilitățile sunt
cam limitate. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Atenție la tot ce poate fi
hiper - colesterol, glicemie, tensi-

une - căci exstă un risc de a avea probleme!
Dragoste: Dragostea nu trebuie lăsată în stand by,
dacă vrei ceva anume, spune! Financiar: Posibile
surprize, cel mai probabil plăcute (cadouri, loto,
restituirea unor datori, bani găsiți).

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Protejează-te mai mult,
mai ales de infecții! Dragoste: Este
o perioadă riscantă pentru cuplurile

aflate în impas, pentru că ajungi la concluzia că ar
fi mai bună o despărțire. Celibatarii au o tendință
spre solitudine. Financiar: Nu vine nimic în plus,
dar veniturile sunt suficient de bune pentru a trăi
decent.

SOS INFIRMIÈRE
Agenție de plasament în domeniul sănătății pentru profesioniștii români și
pentru cei de toate naționalitățile din Quebec
• SALARII foarte avantajoase
• ORARE DE LUCRU flexibile, fiecare              

persoană lucrează cât și unde vrea
• ANGAJĂM: INFIRMIERS(ÈRES);                    

INFIRMIÈRS(ÈRES) AUXILIAIRES;           
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES 
(PAB); INHALOTHÉRAPEUTES;              
TRAVAILLEURS(EUSES) SOCIAUX(LES)

• CLIENȚII noștri: toate instituțiile publice de 

sănătate din provincia Quebec
• SPITAL, CHSLD, CLSC, GMF, RI, RPA, 

SÀD, Transport medical etc.
• În curând: PLAN de pensie și de asigurare 

colectivă
• SUPORT clinic acordat angajaților pentru 
dezvoltare profesională 

• Puteți lucra ca salariat sau ca partener INC 
al companiei noastre

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com

Administratori români
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