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Deoarece Quebecul
produce multă energie
hidroelectrică, am fi ten-
tați să credem că
aceasta este principala
sursă de energie con-
sumată în provincie. Nu
este însă așa.
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Expoziție Daniela
Mușet: „Sortir du
cadre - Les  eurs du
mal aimer” 

COMUNITATE

După participarea la Salon des
Artistes de la Marché Bonsecours între
21-24 iulie, pictorița Daniela Mușet
propune publicului amator de artă o ex-
poziție solo, mai vastă, intitulată „Sor-
tir du cadre - Les fleurs du mal aimer”.
Sunt prezentate peste 50 de tablouri în
care artista explorează diferite tehnici:
pictură în ulei pe pânză și panou de
lemn, și tehnici mixte - cerneală acrilic,
pastel sec și cerneală de serigrafie. 

Expoziția, care a debutat pe 17 sep-
tembrie, are loc la Centre de Loisirs St-
Laurent (1375 rue Grenet, Ville
St-Laurent) și va dura până pe 2 oc-
tombrie. 

O expoziție „cu recifuri de corali
obținuți cu propriul meu suflu,
coborând în străfundurile oceanelor și
urcând până la stele. Am pictat cu
smerenie muzica sferelor”, spune
Daniela Mușet despre „Sortir du cadre
- Les fleurs du mal aimer”, care este
rezultatul unei introspecții profunde în

propriul său subconștient.
Titlul este inspirat de un citat din

Beaudelaire - „le moyen d'être origi-
nal: la sincérité absolue” - și de volu-
mul de poezii al marelui poet „Les
fleurs du mal”, la care artista a adău-
gat verbul aimer. „Sortir du cadre”
vine de la faptul ca pânzele din expo-
ziție sunt scoase din cadru,  depășesc
cadrul, modalitate prin care pictorița își
exprimă non-conformism și energia
artistică ce debordează și iese din
„cadru”. 

Jocurile acestea de cuvinte prin
care Daniela Mușet tatonează o operă
consacrată denotă preocuparea sa pen-
tru a descifra și actualiza tendințe și ati-
tudini, în încercarea de a se regăsi și
defini ca artist, inspirată fiind de ro-
mantismul și simbolismul parnasian, la
fel cum Baudelaire la sfârşitul secolu-
lui XIX, încerca să își definească eul
poetic în opera sa „Les fleurs du mal”.

EVA HALUS

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Expoziție Aura Chiriac:
„Océanides II” 

Între 9 septembrie și 7 octombrie, la Bi-
blioteca Reginald Dawson din Ville Mont
Royal (1967 boul. Graham) are loc cea de-a
doua expoziție dedicată lumii subacvatice a
pictoriței Aura Chiriac (prima expoziție de
acest gen a fost pe simeze la aceeași biblio-
tecă, în toamna anului 2019). Aura Chiriac ex-
pune 15 picturi cu tema Oceanidelor, termen
care în mitologia Greacă reprezenta 3000 de
zeițe nimfe, naiade etc., a căror glorie pare că
trăiește încă în reprezentările pline de subtili-
tate, culoare și vibrație ale pictoriței.

Lumea acvatică a avut și are o mare influ-
ență asupra sufletului și imaginației artistei. În
lucrările sale se vede preocuparea pentru
tehnicile folosite, care fuzionează pentru a
reda cu multă delicatețe forma mișcătoare a
materiei: apa. Aura Chiriac extrage lumea
marină din contextul obișnuit, concentrându-
se să redea texturile, liniile, degradeurile -
într-un cuvânt, frumusețea acestei lumi. Izo-
late și pline de senzualitate, apele ei și făp-
turile marine disimulate în compoziții
abstracte, devin misterioase și impresionante. 

Fiecare exercițiu din operele Aurei Chiriac
este unul ce conduce la regăsirea bucuriei, li-
niștei sufletești, a simplității și magiei lumii
de vis prezente în noi în copilărie, dar care

pare că se îndepărtează pe cât creștem și ne
maturizăm. 

Partea grafică din aceste picturi pare că se
ia la întrecere cu partea artistică. Acest lucru
crează o dualitate ce se traduce printr-o
tehnică metamorfozată, unică, asemănătoare
cu redarea vizuală a unui basm.

Diplomată în artă grafică la Universitatea
de Artă „G. Enescu” din Iași, Aura Chiriac și-
a urmat pasiunea părăsind drumul grafismu-
lui și designului în favoarea picturii și
gravurii. La Montreal, împreună cu Vladimir
Midvichi, pictor și profesor de arte, a format
în 2009 Atelierul de arte vechi Valuarda (3774
Chemin Queen-Mary, H3V 1A6, lângă Orato-
riul St-Joseph). Mai multe articole despre
creațiile și expozițiile lor anterioare pot fi
citite la www.accentmontreal.com.

Pagină realizată de Eva
Halus. Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o artistă
Zen, mereu în ritm cu natura.
Pe lângă numeroasele expo-
ziții la care a participat, ea a

publicat patru volume de poezii, trei de inter-
viuri cu personalități românești din Montreal
și două cărți de povești.

Daniela Mușet - „Le corail rouge”.

Aura Chiriac - Detalii din două lucrări incluse în expoziția „Océanides II”.
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Evenimentul acestei toamne
pentru comunitatea română
montrealeză va fi cu siguranță
prezentarea operetei „Crai
nou” de Ciprian Porumbescu.

Pe 22 octombrie va avea loc la Montreal
un nou spectacol al asociației La Muse
Héritage Musical ce subliniază și pro-
movează tezaurul cultural romanesc și mu-
zica clasică românească. Spectacolul va
prezenta opereta „Crai nou” a compozi-
torului Ciprian Porumbescu la Brébeuf, sala
Jacques Maurice. O a doua reprezentație va
avea loc pe 23 octombrie la Ottawa, la Bi-
serica Arlington Woods.

Alături de corul La Muse, acompaniat
de pianistul Alberto Pena Cortez și dirijat
de Ioana German, vor evolua sopranele Ma-
rina Negruță și Corina Maria Zosim, bari-

tonii Serghei Vîrticuș și Xavier Fugère și
doi invitați din România: tenorul Liviu
Iftene (Opera Brașov) și basul Robert Mar-
caș (director Art Academy Ploiești). Va
urca, de asemenea, pe scenă și grupul de
dans folcloric Hora din Montreal, condus
de reputatul Florin Sălăjan, care semnează
și regia spectacolului.

Premiera montrealeză - și nord-ame-
ricană - a operetei „Crai nou” a avut loc în
octombrie 2016, tot la Brébeuf, bucurându-
se de un real succes. În urma ecourilor fa-
vorabile, asociația La Muse Héritage
Musical a decis reluarea spectacolului în
aprilie 2020, însă pandemia a amânat
reprezentația până în toamna acestui an.

„Crai nou” îmbină veselia cu poezia
într-o atmosferă românească extrem de to-
nică și dezvoltă un mit popular care spune
că luna nouă poate aduce fericirea celor în-
drăgostiți. Opereta este de fapt o glumă, în
care un ispravnic este păcălit de doi tineri,

ajutați de țăranii de la munte. Anica, chiar
nepoata acestui dregător, și Leonaș fug de
acasă pentru a se căsători, dar sunt căutați
de către ispravnic și jandarmi. Apărați de
Dochița și de Moș Corbu, ei reușesc să se
ascundă pentru ca, în final, ispravnicul să îi
și logodească, toți fiind bucuroși că do-
rințele le-au fost împlinite de Crai nou.

Iată ce spunea Ioana German, fonda-
toarea asociației La Muse Héritage Musi-
cal, într-un interviu din 2020 pentru Accent
Montreal despre semnificația pe care
această operetă o are la nivel personal.

„Această creație are mai multe conotaţii
pentru mine, legate direct de istoria mea și
a familiei mele. Încep prin a menționa
orașul premierei operetei: Brașov, orașul
meu natal. Compozitorul Ciprian Po-
rumbescu s-a stabilit la Brașov în 1881 ca
profesor de muzică și dirijor al corului bi-
sericii Sf. Nicolae din Schei, însă o moarte
fulgerătoare îl răpune în data de 6 iunie
1883.

Funcţiile ramase vacante se cereau în-
cadrate, astfel că în toamna anului 1883,
străbunul meu, compozitorul Iacob
Mureșianu, revine de la studiile sale de la
Leipzig și ocupă postul de profesor de mu-
zică la Gimnaziul Român din Brașov (astăzi
Colegiul Național „Andrei Șaguna”), pos-
tul de dirijor al Reuniunii române de gim-
nastică și cântări din Brașov și, de
asemenea, preia și funcția de dirijor al coru-
lui Bisericii Ortodoxe „Sf. Nicolae” din
Scheii Brașovului. Așadar, un alt element
de legătură cu o conotație familială.

Brașovul este indisolubil legat de pre-
miera absolută a operetei « Crai nou »,
compusă de Porumbescu pe textul piesei
poetului Vasile Alecsandri. Evenimentul a
avut loc pe 27 și 28 februarie 1882, în Sala
Festivă a Gimnaziului Român, iar ziarul
Gazeta Transilvaniei, singurul ziar româ-
nesc din Ardeal, care avea la cârma sa pe
Aurel Mureșianu, fratele mai mare al com-
pozitorului Iacob Mureșianu, a avut
onoarea de a prezenta acest eveniment.
Spectacolul a inclus peste șaizeci de artiști
amatori și a beneficiat de concursul or-
chestrei Societăţii Filarmonice din Brașov.

Premiera s-a bucurat de un succes ex-
traordinar, Gazeta Transilvaniei notând că:
« Cele două representațiuni ale operetei
Crai Nou, de V. Alecsandri, musica de C.
Porumbescu, ce s’au dat’a Sâmbătă și Du-
minecă sera de cătră o societate de dile-
tanți din Brașiovu în sal’a cea mare a
Gimnasiului românu, au avutu unu succesu
peste așteptare de bunu ».”

Sunteți așadar așteptați, în număr cât
mai mare, la această delicioasă comedie
muzicală românească.

„Crai nou” de Ciprian Porumbescu
Sâmbătă, 22 octombrie 2022, ora 19.00
Sala Jacques-Maurice, Colegiul Brébeuf
5625 Ave Decelles, Montreal (metrou Côte-
des-Neiges)
Bilete: 25$ în prevânzare, 35$ în ziua spec-
tacolului.
Info și rezervări: 450-541-1959

ACCENT MONTREAL

„Crai nou”, o nouă reprezentație la Montreal
grație asociației La Muse Héritage Musical

EVENIMENT

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

OO  sseeaarrăă  ccuullttuurraallăă  ppee  lluunnăă,,  eeddiițțiiaa  ddiinn  ooccttoommbbrriiee
După succesul de la prima ediţie a

ceea ce organizatorii numesc O seară
culturală pe lună, iată că a venit momen-
tul celei de a doua ediţii. Din dorinţa con-
tinuării tradiției de a ţine această întâlnire
în ceea de-a doua zi de joi a lunii şi în
urma ideii de a ne întâlni în diferite locuri
din comunitatea noastră româno-mon-
trealeză, cei care doresc să participe la
această seară culturală sunt invitați joi, 13

octombrie (ziua aducerii moaştelor Sfân-
tului Apostol Andrei la Iaşi după calen-
darul creştin ortodox), la ora 18:00, la
Catedrala Sf. Gheorghe (2010 boul.
Marie, St-Hubert, J4T 2B1).

Aici vor avea loc două conferinţe
legate de viaţa şi existenţa noastră. Prima
conferinţă va fi prezentată de profesorul
Paul Cătanu şi va avea ca titlu: „Raţiunea
ca auto-stăpânire şi Gelassenheit”. Paul

Cătanu deţine un doctorat în filozofie des-
pre Friedrich Nietzsche (1844-1900) şi
s-a făcut remarcat în cadrul comunității
noastre prin lucrarea sa cu titlul „Niet-
zsche şi Eminescu”. 

Cel de-al doilea conferențiar va fi
Părintele Protosinghel Maxim Morariu
care va vorbi despre „Sfinţii lunii oc-
tombrie şi influenţa lor asupra vieţii noas-
tre”.

Sunt aşteptaţi toţi iubitorii de tradiţie,
de credinţă, de limbă şi cultură
românească.

Din dorinţa de a continua aceste seri
culturale, pentru viitor, orice idee de a par-
ticipa şi contribui cu poezii, epigrame,
proză, teatru, istorie etc. este bine-venită.
Participarea şi implicarea sunt complet
benevole. 

MARIAN COSTACHE

„Crai nou”, octombrie 2016, Montreal. Tenorul Liviu Iftene (Opera din Brașov) și soprana montrealeză Marina Negruță, ambii în această
fotografie, își vor relua rolurile pentru reprezentația din 22 octombrie, la fel ca și baritonul Serghei Vîrticuș.
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Costul vieții și sănătatea,

Pe 3 octombrie vor avea loc
noi alegeri în Quebec. Așa
cum s-a întâmplat și în cam-
pania electorală de acum
patru ani, și acum vechea
dezbatere dintre suveranitate
vs. federalism a fost abando-
nată în favoarea unor
chestiuni mult mai presante.
Pentru mulți, prezentul este
unul dominat de creșterea
costului vieții și, prin urmare,
acest subiect este unul
fierbinte, în jurul căruia par-
tidele politice s-au concen-
trat. Un altul este sănătatea,
devenită deja leitmotiv în
campaniile electorale provin-
ciale. Mai jos, câteva obser-
vații despre aceste două
chestiuni arzătoare.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Costul vieții și
inflația

Inflația continuă să
scadă în Quebec, de la 8,1%
în iunie, la 7,3% în iulie și

7,1% în august (în Canada se remarcă
aceeași tendință, rata inflației situându-se
la 7,0% luna trecută). Creșterea costului
vieții rămâne însă principala preocupare a
alegătorilor din Quebec, depășind sănă-
tatea, potrivit unui recent sondaj de opinie
Angus Reid (un articol despre ce captează
atenția alegătorilor quebechezi este
disponibil la www.accentmontreal.com).

Partidele aflate în cursa electorală
propun care mai de care soluții pentru „a
pune mai mulți bani în portofelele que-
bechezilor”. Coalition Avenir Quebec
(CAQ), actualul partid de guvernământ,
promite cetățenilor un cec de 500$; Québec

solidaire (QS) are în plan o înghețare a ta-
rifelor de electricitate; Partidul conservator
(PCQ) vrea să abolească taxele provinciale
pe benzină; Parti québécois (PQ) sugerează
mai degrabă o plafonare a prețului la
pompă; iar liberalii (PLQ) se angajează să
reducă impozitele.

Un ajutor financiar de genul celor
menționate mai sus pare o idee bună la
prima vedere pentru a răspunde îngri-
jorărilor populației privind costul ridicat al
vieții, însă există voci care susțin că astfel
de măsuri, într-un context inflaționist ca cel
actual, nu ar face altceva decât să toarne
gaz pe foc. Dacă guvernul injectează mi-
liarde de dolari în economie prin inter-
mediul reducerii de taxe și impozite, acești
bani vor servi consumului, ceea ce va sti-
mula în continuare creșterea prețurilor. Or,
acest lucru este contrar eforturilor Băncii
Canadei, care, prin multiple majorări con-
secutive ale dobânzii de referință, încearcă
să reducă cheltuielile particularilor și com-
paniilor pentru a calma inflația, afirmă ti-
tularul Catedrei de cercetare în fiscalitate
și finanțe publice de la Universitatea din
Sherbrooke, Luc Godbout, citat de L’Ac-
tualité.

El amintește și faptul că nu e prima oară
când politicienii propun o scădere a taxelor
pe carburant pentru a ameliora situația fi-
nanciară a quebechezilor. O astfel de mă-
sură a fost chiar pusă în practică, în 1983,
de către Jacques Parizeau, pe vremea când
era ministru de Finanțe. Șase luni mai
târziu, menționează Luc Godbout, Parizeau
recunoștea eșecul acestei măsuri, de pe
urma ei profitând nu simplii cetățeni, ci di-
verși actori din industria petrolieră.

Ce ar funcționa mai bine pentru a
atenua din efectele inflației asupra
buzunarelor ar fi o mai frecventă indexare
a sistemului fiscal, prestațiilor de ajutor so-
cial și pensiilor (Régime de rentes du
Québec) între altele, susține fiscalistul.

În prezent, Quebecul indexează toate
acestea o dată pe an, bazându-se pe In-
dicele prețurilor de consum (IPC) pentru
Quebec, furnizat de Statistique Canada. In-
dexarea se face la fiecare 1 ianuarie, însă
rata este calculată în funcție de media IPC
pe 12 luni încheiate la 30 septembrie. Din
această cauză, indexarea în Quebec este
mereu în urma inflației. Dar, dacă operați-
unea s-ar face de mai multe ori pe an, acest

ACTUALITATE
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efect s-ar atenua. Federalul, de exemplu, o
face la fiecare trei luni. Pe termen lung, im-
pactul asupra finanțelor Quebecului ar fi
redus, însă în imediat persoanele cu veni-
turi mici ar beneficia de un ajutor real, con-
cret, pentru a face față inflației, este de
părere Luc Godbout.

Opinia sa este partajată și de Collectif
pour un Québec sans pauvreté care reclamă
o indexare trimestrială în loc de anuală.

Ideea de a contracara inflația cu măsuri
care vizează segmentele de populație cu
mai puține resurse financiare este susținută
și de alți experți, precum Henri Thibaudin,
economist și co-fondator al companiei de
modelare economică Daméco. Potrivit
L’Actualité, pe lângă indexarea prestațiilor,
acesta dă exemplul tichetelor sociale pen-
tru achiziția de produse alimentare, folosite
în Franța sau Statele Unite. O altă opțiune
ar putea fi și accesul gratuit la transportul
în comun pentru cei cu venituri mici.

Pe scurt, ar fi nevoie de politici publice
care chiar dacă n-ar avea efectul scontat de
partide în campania electorală, ar avea un
impact social mult mai puternic vizând per-
soanele cu venituri mai modeste.

Sănătatea
Sănătatea a devenit un subiect fierbinte

de campanie mai ales de când ministrul
Christian Dubé și-a exprimat dorința de a
înființa „mini-spitale” administrate privat.
Celelalte partide politice au profitat la rân-
dul lor de această campanie electorală pen-
tru a se pronunța asupra prezenței sectorului
privat în sistemul de sănătate.

Iată cum se poziționează diversele par-
tide privind această chestiune: conservatorii
vor un sistem privat care să concureze cu
cel public. Concret, PCQ propune înfi-
ințarea unui proiect-pilot care să confere ad-
ministrarea spitalelor unor companii private
cu experiență în domeniu, permițând în ace-
lași timp asiguratorilor privați să concureze
cu Regie de l'assurance maladie (RAMQ).

CAQ dorește, de asemenea, să facă mai
mult loc sectorului privat în sănătate prin
construirea a două centre medicale, în estul
Montrealului și la Quebec, care ar urma să
fie în întregime gestionate de companii pri-
vate. Aceste „mini-spitale” ar fi acoperite

integral de RAMQ în ceea ce privește ser-
viciile medicale oferite, dar construcția și
gestionarea lor ar fi privată.

QS și PQ sunt pe aceeași lungime de
undă, ambele declarându-se împotriva ideii
de a introduce mai multă privatizare în sis-
temul public de sănătate. Liberalii se rali-
ază și ei acestei opinii, dar până la un punct,
căci Dominique Anglade, șefa PLQ, este de
părere că sectorul privat poate face posibilă
accelerarea unor intervenții chirurgicale.

Într-o luare de poziție publicată în La
Presse, Conseil des entreprises privées en
santé et mieux-être, un organism care re-
unește companiile private care furnizează
servicii de sănătate, invocă un sondaj Léger
dat publicității în luna martie care arată că
o solidă majoritate a populaţiei din Quebec,
77%, nu are niciun fel de obiecție privind
sursa îngrijirilor medicale - privată sau pu-
blică - atâta timp cât guvernul asumă chel-
tuielile.

Noțiunea de „privat” în sănătate nu e
nouă. Există deja unități sau centre me-

dicale care oferă servicii publice gestionate
de sectorul privat – acele „établissements
privés conventionnés”. Un exemplu: cen-
trele de îngrijiri de lungă durată destinate
vârstnicilor, faimoasele CHSLD-uri, care
pot fi private și subvenționate de guvern.
Sursa lor de finanțare este guvernul, însă
sunt conduse de un particular, proprietar al
imobilului, care deține un permis eliberat
de ministerul Sănătății. Alte exemple sunt
grupurile de medicină familială (GMF) sau
clinicile de radiologie

Există desigur și unități care aparțin
complet sectorului privat, ca de exemplu
reședințele private pentru vârstnici (RPA)
sau CHSLD-urile private.

Cu alte cuvinte, sectorul privat este deja
implantat în sistemul de sănătate que-
bechez.

Totuși, cea mai mare grupare sindicală
din sectorul sănătății, Fédération de la santé
et des services sociaux (FSSS-CSN), care
numără 140.000 de membri, pledează pen-
tru ca finanțarea, managementul și
furnizarea de îngrijiri și servicii medicale să

fie 100% publice. Aceasta deoarece priva-
tizarea duce la crearea unui sistem de sănă-
tate cu două viteze sau face contribuabilii
să plătească pentru profiturile companiilor
private.

Realitatea este că serviciile oferite de
sectorul privat costă mai mult deoarece tre-
buie să existe o marjă de profit pentru ca ele
să fie rentabile. „Chiar dacă guvernul este
cel care asumă cheltuielile via carte soleil,
în cele din urmă tot noi, societatea, plătim”,
se arată într-un comunicat al FSSS-CSN.

În încheiere, câteva cuvinte despre ce
spun sondajele. Deși CAQ pare să înre-
gistreze o scădere în intențiile de vot com-
parativ cu luna august, datele din mai multe
sondaje de opinie (Léger, Mainstreet Re-
search) arată că niciun alt partid nu a reușit
- până la jumătatea campaniei electorale -
să se afirme ca o alternativă reală la gu-
vernare. CAQ rămâne așadar în zonă ma-
joritară.

Reamintim că pentru a forma un guvern
majoritar este nevoie de câștigarea a cel
puțin 63 de locuri în parlament.

două subiecte de interes în campania electorală
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RRoommâânniiaa,,  cceeaa  mmaaii  mmiiccăă
rraattăă  ddiinn  UUEE  ddee  cceettăățțeennii
ccaarree  mmeerrgg    îînn  vvaaccaannțțăă  

România a înregistrat dintotdeauna cea mai mică
rată de cetățeni la suta de locuitori ce merg în vacanță
plătită, de agrement, măcar o zi pe an. În condițiile în
care trei sferturi din cetățenii de peste 15 ani din Ger-
mania sau Finlanda mergeau într-o vacanță în fiecare
an înainte de pandemie, în România această cifră era
de sub 30%, notează Monitorul Social, citând date Eu-
rostat. Practic, românii călătoreau cel mai puțin din
statele EU27 înainte de pandemia COVID-19, semni-
ficativ mai puțin decât cetățenii altor state ex-comu-
niste, precum Polonia, Ungaria sau chiar şi Bulgaria.

Odată cu pandemia de COVID-19, numărul
turiștilor plătitori pare să fi scăzut peste tot în Uniunea
Europeană, dar în special în România. Mai puțin de
20% dintre românii peste 15 ani au călătorit măcar o
noapte în interes personal/pentru vacanță în 2020, față
de aproape 70% dintre cetățenii Finlandei sau Ger-
maniei, conform Eurostat. 

O situație particulară este înregistrată de cetățenii
români de peste 65 de ani, care călătoresc în și mai
mică măsură decât cetățenii de aceeași vârstă din Eu-
ropa Occidentală sau chiar și din regiune - doar 7% au
călătorit în interes personal în 2020.

RRoommâânniiaa,,  ccrreeșștteerreeaa  PPIIBB
ffăărrăă  ccrreeșștteerreeaa  eeffiicciieennțțeeii  

România a înregistrat în 2021 un ritm anual de
creștere de 5,9% din PIB, ușor peste media UE, de
5,3% din PIB, însă productivitatea resurselor, un in-
dicator care măsoară capacitatea unui stat de a uti-
liza eficient materiile prime și tehnologiile în
procesul său de dezvoltare, a fost al doilea cel mai
redus din UE, potrivit celor mai recente date Euro-
stat. Cu alte cuvinte, dezvoltarea economică nu a ținut
pasul cu consumul de materiale și materii prime uti-
lizate pentru obținerea ei, notează Cursdeguvernare.ro.

România a avut în 2021 o productivitate a
resurselor de 0,8127 echivalent euro pe kilogram, de
aproape trei ori sub media UE, de 2,3 euro/kg.

Productivitatea resurselor este măsurată ca raport
între PIB și consumul intern de materiale (DMC). Ca-
pacitatea de a utiliza cât mai eficient materiile prime
ține de tehnologiile utilizate și de nomenclatorul de
produse aflate în producție iar influențele se văd în
productivitatea muncii și în poluarea mediului încon-
jurător.

În cazul României, productivitatea resurselor a
coborât abrupt între 2002 și 2008, perioadă de avânt
economic neîntrerupt, ceea ce sugerează o dezvoltare
care a pus puțin preț pe eficiență.

O situație similară a avut și după 2017, când deși
economia înregistra rate semnificative de creștere, pro-
ductivitatea resurselor din România era în cădere
liberă. Tendința s-a inversat abia în 2021, când pro-
ductivitatea a crescut cu circa 9,2%.
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Românii susțin mai puțin
decât restul europenilor
sancțiunile împotriva Ru-
siei și ajutorul pentru
ucraineni, arată un sondaj
Eurobarometru citat de
Cursdeguvernare.ro.

Percepţia generală
asupra UE

Eurobarometrul, realizat în iunie-
iulie 2022, arată că 67% dintre respon-
denții români sunt optimiști cu privire
la viitorul UE, ceea ce reprezintă o
creștere cu opt puncte în comparație cu
sondajul similar realizat în ianuarie-
februarie anul acesta.

În România, imaginea pozitivă a
UE este în prezent la un nivel de 47%
(+ 6 puncte procentuale), în timp ce 36
% dintre respondenți au opinii neutre și
14% au opinii negative cu privire la
UE. În plus, 54% dintre români tind să
aibă încredere în UE (+ 5 puncte pro-

centuale), peste media europeană de
49%.

Răspunsul la invadarea
Ucrainei de către Rusia

În conformitate cu sondajele ante-
rioare, cetăţenii europeni îşi confirmă
sprijinul ferm pentru răspunsul UE la
războiul de agresiune al Rusiei îm-
potriva Ucrainei. În ceea ce privește
acțiunile UE, la nivel european, spri-
jinul umanitar este cel mai aprobat
(92% media UE vs. 75 % în România),
urmat de primirea ucrainenilor care fug
din calea războiului (90 % media UE
vs75 % în România).

69% dintre români sprijină sancți-
unile economice impuse de UE guver-
nului rus, întreprinderilor și
persoanelor fizice din Rusia, sub media
europeană de 78%.

61% dintre români sunt în favoarea
finanțării furnizării și livrării de
echipamente militare către Ucraina
(media UE: 68%), iar majoritatea
absolută a respondenților români
(61%) e mulțumită de răspunsul UE

(media UE: 57%).

Principalele preocupări
ale europenilor la nivelul
UE şi la nivel naţional

Potrivit sursei amintite, 71% dintre
români cred că UE ar trebui să in-
vestească în energia din surse rege-
nerabile (media UE: 87%), să își
reducă dependența de sursele de
energie rusești (70% vs. 86% media
UE) și că stocarea gazelor în țările UE
ar trebui să fie efectuată rapid pentru a
permite aprovizionarea neîntreruptă cu
gaze în timpul iernii (70% vs. 86%
media UE).

În plus, 71% dintre români consi-
deră că creșterea eficienței energetice
ne va face mai puțin dependenți de pro-
ducătorii de energie din afara UE
(media europeană: 85%), în timp ce
68% sunt în favoarea achiziționării în
comun a energiei de către statele mem-
bre ale UE din alte țări pentru a obține
un preț mai bun (media UE: 83%).

De asemenea, 65 % dintre români
spun că au luat recent măsuri pentru a-
și reduce consumul de energie sau că
intenționează să facă acest lucru în vi-
itorul apropiat (media UE: 78%).

Atunci când au fost întrebați des-
pre cele mai importante probleme
cu care se confruntă UE în prezent,
majoritatea respondenților men-
ționează „creșterea prețurilor/ in-
flației/ costului vieții” (34%) și
„aprovizionarea cu energie” (28%),
împreună cu „situația internațională”
(de asemenea, 28%).

Creșterea prețurilor/inflației/costu-
lui vieții este, de asemenea, una dintre
principalele preocupări la nivel
național pentru mai mult de jumătate
din respondenți (54%), urmată de
„aprovizionarea cu energie” (22%) și
de „situația economică” (20%).

Mai mult de șase din zece respon-
denți (62%) spun că războiul din
Ucraina a avut consecințe grave asupra
finanțelor lor personale.

ACCENT MONTREAL

Românii susțin sancțiunile 
impuse Rusiei, dar într-o 
măsură mai mică decât media UE 
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De 46 de ani în industria vinului
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Între 30 septembrie și 9 oc-
tombrie, Festivalul Inter-
național de Poezie de la
Trois-Rivières va sărbători
cea de-a 38-a ediție. După ce
în 2020 festivalul a fost anu-
lat, iar în 2021 a îmbrăcat o
formulă mai modestă, anul
acesta marchează reîn-
toarcerea invitaților inter-
naționali, printre care se
numără și poeta Ana Blandi-
ana.

Fidel obiceiurilor sale pre-pandemie,
Festivalul va oferi peste 200 de activități în
diferite restaurante, cafenele, baruri, galerii
de artă, în Cathédrale de l’Assomption sau
la Marché Notre-Dame. Iubitorii de poezie
vor avea ocazia să întâlnească și să asculte
numeroși poeți, locali sau veniți din toate
colțurile lumii, citind din propriile opere și
vorbind despre experiențele lor.

Anul acesta este invitată și poeta Ana
Blandiana, care va participa la lecturi și
dezbateri în mai multe locuri, în zilele de 1,
2 și 4 și 5 octombrie. Dintre acestea
menționăm interviul din data de 2 oc-
tombrie, ora 18:00, pe care poeta îl va
acorda lui Stéphane Despatie (Premiul
Jaime-Sabines/Gatien-Lapointe 2022) în
cadrul seriei „Un poète se raconte”, găz-
duite de Le Caféier (45 rue Saint-Antoine)
și întâlnirea cu publicul de marți, 4 oc-
tombrie, între orele 12:30 și 13:30, la Ga-
lerie R3, Université du Québec à
Trois-Rivières, Pavilionul Benjamin-Sulte,

local 1031 (3351 boul. des Forges).
Pe lângă acestea, Ana Blandiana va par-

ticipa, alături de alți poeți, la numeroase ac-
tivități - dîner-poésie, souper-poésie,
brunch-poésie sau soirée de poésie, precum
și la o întâlnire destinată studenților la
CEGEP de Trois-Rivières.

Programul complet al Festivalului este
disponibil la www.fiptr.com.

Născută în 1942 la Timișoara, Ana
Blandiana (pe numele real Otilia Valeria
Coman) este unul dintre cei mai cunoscuți
și apreciați poeți români contemporani. A
publicat 31 de cărți de poezie, proză și
eseuri care au fost traduse în 26 de limbi.
De-a lungul carierei sale, ea a primit nu-
meroase premii și distincții naționale și in-
ternaționale, inclusiv Herder Preis (Viena),

Coroana de Aur Struga, Premiul Griffin
pentru întreaga carieră (Toronto, 2018) și a
fost nominalizată în 2016 la Gdansk, Polo-
nia, ca Poet european al Libertății.

Ana Blandiana s-a remarcat şi prin im-
plicarea sa în societatea civilă din România.
După interdicțiile de publicare din timpul
regimului comunist, din 1959 până în 1964,
în 1985, și din 1988 până în 1989, după
Revoluție poeta a reînființat PEN Clubul
Român, a cărui președintă avea să devină.
Ea a fost unul dintre iniţiatorii Alianţei
Civice, pe care a condus-o între 1991 şi
2001, dar și membră fondatoare şi preșe-
dintă a Academiei Civice, care a înființat,
sub egida Consiliului Europei, Memorialul
Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei
de la Sighet. Ana Blandiana este, de aseme-
nea, membră a Academiei Europene de

Poezie, a Academiei de Poezie „Stéphane
Mallarmé” şi a Academiei Mondiale de
Poezie (UNESCO).

Membru corespondent al Academiei
Române, scriitoarea Ana Blandiana a primit
cea mai înaltă distincție din Franța,
„Legiunea de onoare”, și premiul „Roma-
nian Women of Courage Award” oferit de
SUA.

Festivalul Internațional de Poezie de la
Trois-Rivières se bucură de sprijinul mai
multor ministere și instituții: ministerul
Culturii din Quebec, Tourisme Québec,
ministerul Patrimoniului canadian, Con-
seil des arts et des lettres du Québec,
Conseil des arts du Canada și Primăria din
Trois-Rivières.

ACCENT MONTREAL

Ana Blandiana în Quebec, la Festivalul
Internațional de Poezie de la Trois-Rivières

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

„Ana Blandiana’s poems articulate a
quest for love, beauty and truth, affirming
an urgent need for existential authority as
a requisite for the redemption of the self.”

- Prague Writers' Festival, 2020.
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Fenomenele climatice extreme
sporesc foametea extremă

Fenomenul „foamei ex-
treme” afectează de peste
două ori mai mulţi oameni
în ţările cele mai expuse la
catastrofe climatice com-
parativ cu acum şase
ani, avertizează organiza-
ţia non-guvernamentală
Oxfam, citată de AFP și
Agerpres.

Din 2016 încoace, foamea ex-
tremă a crescut cu 123% în zece ţări
- Somalia, Haiti, Djibouti, Kenya,
Niger, Afganistan, Guatemala,
Madagascar, Burkina Faso şi Zim-
babwe - unde în total 48 de milioane
de oameni suferă de insecuritate ali-
mentară extremă şi au nevoie de aju-

tor de urgenţă pentru a supravieţui,
subliniază Oxfam în raportul său.

Dintre aceştia, 18 milioane sunt
consideraţi a fi în pragul foametei.

Deşi conflictele şi crizele eco-
nomice rămân motivele principale
ale acestei situaţii, „fenomenele me-
teorologice extreme din ce în ce mai
numeroase şi violente reduc la rân-
dul lor capacitatea populaţiilor
sărace de a combate foamea şi a face
faţă şocurilor”, avertizează autorii ra-
portului.

Problemele cu asigurarea hranei
la nivel mondial au fost exacerbate
de războiul din Ucraina, Kievul fiind
unul dintre cei mai mari exportatori
de cereale din lume.

Somalia, una dintre ţările cel
mai puţin pregătite să răspundă ur-
genţelor climatice, se confruntă cu
cea mai gravă secetă din istoria sa,
un milion de oameni fiind nevoiţi să-
şi abandoneze locuinţele.

În Guatemala, lipsa de apă a de-
terminat pierderea a 80% din recolta
de porumb şi a decimat plantaţiile de
cafea, împingând numeroşi locuitori
să plece din ţară.

Oxfam notează că cele zece ţări
cele mai vulnerabile sunt responsa-
bile împreună de numai 0,13% din
emisiile globale de carbon, în timp
ce ţările industrializate şi mai ales
cele din G20 „sunt responsabile de
peste trei sferturi” din aceste emisii.

Faptul că ţările cel mai puţin
responsabile de criza climatică
sunt cele care suferă cel mai mult
din cauza ei constituie „o dovadă
flagrantă a inegalităţilor mondiale”,
insistă ONG-ul, care a calculat şi că
„în mai puţin de 18 zile profiturile
companiilor care folosesc energii
fosile ar ajunge pentru finanţarea in-
tegrală a apelurilor umanitare ale
ONU pe 2022”, adică 49 de miliarde
de dolari.

Concentrațiile atmosferice ale gazelor
cu efect de seră responsabile de schim-
bările climatice au atins niveluri record
în 2021, potrivit unui raport științific
care arată încă o dată că încălzirea
globală „nu dă semne de încetinire”,
potrivit AFP, citată de HotNews.ro.

În 2021, concentrația de CO2 în atmosferă a fost în
medie de 414,7 părți pe milion (ppm), cu 2,3 ppm mai
mare decât în 2020, potrivit studiului efectuat de oa-
menii de știință de la Administrața Națională Oceanică
și Atmosferică a SUA (NOAA)și publicat în revista So-
cietății americane de meteorologie. Acesta este un
record de când au început măsurătorile și de cel puțin
un milion de ani.

Recordul nu este însă chiar o surpriză. După
scăderea excepțională a emisiilor în 2020, odată cu criza
Covid-19, acestea au crescut din nou în mare parte în
2021. Iar CO2 are o durată de viață în atmosferă de până
la câteva sute de ani.

Unii oameni de știință compară atmosfera cu o cadă
de baie. Chiar dacă se reduce fluxul de apă care intră în
ea (emisii din activitățile umane), volumul de apă care
iese (absorbția de CO2 de către plante) pur și simplu nu
este suficient pentru a compensa, iar cada continuă să
se umple.

Nivelurile de metan, un gaz care rămâne doar un
deceniu, dar care are o putere de încălzire de 80 de ori
mai mare decât cea a CO2 pe o perioadă de 20 de ani,
au atins, de asemenea, un nivel record, potrivit NOAA,
care remarcă o accelerare „semnificativă” a creșterii
anuale a nivelurilor de metan în ultimii ani.

În ceea ce privește consecințele încălzirii globale,
pentru al zecelea an consecutiv, nivelul mediu al
oceanelor este, de asemenea, la un nivel record: 9,97 cm
peste nivelul din 1993, anul în care au început măsură-
torile prin satelit.

Planeta s-a încălzit în medie cu aproape 1,2°C față
de era preindustrială, ceea ce a provocat deja o
creștere a fenomenelor meteorologice extreme, de la
valuri de căldură la furtuni, secete și inundații.

CCoonncceennttrraațțiiii  rreeccoorrdd
ddee  ggaazzee  ccuu  eeffeecctt  ddee
sseerrăă  îînn  aattmmoossffeerrăă  îînn
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Țările sărace sunt cele mai afectate de fenomenele climatice extreme.
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Electricitatea,
principala sursă de
energie consumată
în Quebec? Fals!

Deoarece Quebecul produce
multă energie hidroelectrică,
am fi tentați să credem că
aceasta este principala sursă
de energie consumată în
provincie. Nu este însă așa,
după cum se arată într-o
analiză făcută de Détecteur
de rumeurs și publicată de
Scientifique en chef du
Québec.
Electricitatea produsă în
Quebec

Energia hidroelectrică este principala
sursă de energie electrică produsă în Que-
bec. Din cei 212 terawatt-oră (TWh) de
energie electrică produsă în Quebec în
2019, 94% au provenit din instalații hidro-
electrice, potrivit raportului État de l’éner-
gie, realizat de Chaire de gestion du
secteur de l’énergie. Restul a fost produs
de turbine eoliene (5%) și biomasă și mo-
torină (1%). Cât despre energia solară,

aceasta reprezintă doar 0,001% din total.

Energia consumată în
Quebec

În ceea ce privește consumul de
energie, lucrurile stau diferit: în 2018, elec-
tricitatea a reprezentat doar 38% din ener-
gia consumată, față de 55% pentru
hidrocarburi (petrol, gaze naturale, căr-
bune și gaz lichid) și 7% pentru biocom-
bustibili. Aceste surse de energie sunt
folosite pentru iluminatul, încălzirea si
aerul condiționat din clădiri (rezidențiale,
comerciale, instituții), pentru transport
(mărfuri, persoane), industrie și agricul-
tură.

Ponderea energiilor
regenerabile

Totuși, cu electricitatea și biocom-
bustibilii, 45% din energia consumată în
Quebec este regenerabilă. Este un pro-
centaj mult mai bun decât media canadi-
ană care este de 16% conform datelor
OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică), și mai bună decât
media țărilor OCDE, care este de 11%.

ACCENT MONTREAL

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 28 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

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

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

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

Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.

Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052

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

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

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
RETETELE LUI IONCI

►►Mititei si carnati
►►Carne marinata
►►Mezeluri preparate in 
laboratorul propriu 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

Servicii
24/7

● Colete, plicuri, scrisori la domiciliu in 
Romania, in 3 zile lucratoare

● Colectare la domiciliu pentru 15$ în zona    
Laval si Montreal

● Trimitem oriunde in Romania si in 
Republica Moldova

● Transfer de bani spre si din Romania 
● Cadouri, flori, torturi, sampanie livrate in 

Bucuresti pentru ocazii speciale
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wwwwww..bbaallkkaannii..ccaa

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

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

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele

proaspete
•Produse fara gluten

•Produse afumate natural
cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

CCiioorrbbaa  
ddee  bbuurrttaa

CCoollaaccii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

SSTT--HHUUBBEERRTT
5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

445500..667766..66665544
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::

bbaallkkaannii..ccaa

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii MMOONNTTRREEAALL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::  

bbaallkkaannii..ccaa

llaa  ccoommaannddaa
llaa  ccoommaannddaa

CCiioollaann  
aaffuummaatt

MMiiccii
TTrraaddiittiioonnaallii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell
DDoommnneessttii

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

CCrreemmvvuurrssttii
vviieenneezzii

O plimbare pentru a contempla culorile
toamnei și a (re)descoperi Montrealul
Toamna Montrealul îmbracă
cele mai frumoase culori,
oferind un adevărat specta-
col. Dacă vreți o priveliște su-
perbă asupra orașului, aer
curat și poteci împădurite,
faceți o plimbare în Parcul
Mont-Royal și apoi continuați
pe Promenade Fleuve-Mon-
tagne.

Nu există un loc mai bun ca Belvédère
Kondiaronk și Chalet du Mont-Royal pen-
tru a admira Montrealul în toată splen-
doarea sa. După ce vă bucurați de această
priveliște asupra orașului, puteți să urcați
până la Crucea de pe Mont-Royal. Apoi, de
la poalele muntelui, mergeți pe promenada
Fluviu-Munte (Promenade Fleuve-Mon-
tagne) până în centrul orașului și pe malul
Fluviului Saint-Laurent.

Inaugurată în 2017, cu ocazia aniver-
sării a 375 de ani de la crearea Montrealu-
lui, Promenade Fleuve-Montagne este un
traseu pedestru care reunește două din em-

blemele orașului: Saint-Laurent și Mont-
Royal. Puteți să vă plimbați dintr-unul din
aceste puncte în celălalt parcurgând o dis-

tanță de 3,8 km presărată cu spații verzi,
locuri unde vă puteți așeza să vă odihniți,
trotuare lărgite, monumente, instalații

artistice. 
Pe site-ul Primăriei, la www.mon-

treal.ca, puteți găsi și imprima o hartă cu
acest parcurs, pe care, coborând pe munte,
îl puteți începe în vestul Parcului Mont-
Royal, din zona Avenue des Pins. Întreg
traseul este marcat cu diverse indicatoare –
borne, săgeți – pentru a indica persoanelor
ce îl parcurg că se află pe drumul bun.   

De pe McTavish pe Avenue McGill
College și Sainte-Catherine, traversând
Square Philips și apoi mergând pe Beaver
Hall și Viger până la Square Victoria, rue
McGill și Place d’Youville, ajungeți pe rue
de la Commune și lângă fluviul pe malurile
căruia Montrealul a fost fondat.

Pe tot parcursul acestei plimbări există
numeroase locuri și lucruri de descoperit,
de la peisaje urbane, la clădiri de patrimo-
niu, spații încărcate de istorie și artă pu-
blică. Puteți astfel aprecia diversitatea
arhitecturală a Montrealului, unde se com-
bină neogotic, postmodernism, funcționa-
lism modern și Art Deco.

Printre punctele de interes ale acestui
parcurs se numără și faimosul siloz de ce-
reale nr. 5, care datează de la începutul se-
colului XX, și Place d’Youville, un site al
piețelor publice și al parlamentului cana-
dian de altădată. ACCENT MONTREAL

TIMP LIBER
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Cum să scăpăm de grăsimea
abdominală?

Una dintre cele mai bune
metode de a reduce
riscul îmbolnăvirii de
cancer, diabet şi boli de
inimă este să evitaţi sau
să eliminaţi grăsimea ab-
dominală.

Acest tip de grăsime este pericu-
los deoarece de multe se depune în
jurul organelor vitale (grăsime vis-
cerală), eliberând constant molecule
inflamatorii în organism. Health
Magazine oferă câteva sfaturi pentru
a scăpa de grăsimea din jurul burţii:

● Mâncaţi mai multe proteine. Un
studiu efectuat la Skidmore College
în New York a arătat că dacă 40% din
caloriile zilnice provin din proteine
(carne, pește și fructe de mare, ouă,
produse lactate, leguminoase, nuci și
semințe, produse pe bază de soia),
şansele de a elimina grăsimea ab-
dominală sunt mult mai mari. Se
consideră că un aliment reprezintă o

sursă de proteine numai în cazul în
care cel puțin 12% din valoare sa
energetică este furnizată de proteine.
Rețineți că produsele de origine ani-
mală tind să conțină cantități mai
mari de proteine decat alimentele de
origine vegetală.

Într-un alt studiu s-a arătat că per-
soanele care au incorporat zilnic în
regimul alimentar 1.200 de
miligrame de calciu au pierdut de trei
ori mai multă grăsime din jurul
burţii. Alimente bogate în calciu sunt
lactatele, semințele (mac, susan,
țelina și chia), sardinele și somonul
în conservă, fasolea și lintea,
verdețurile (varza collard, spanacul
și varza kale).

● Acceleraţi ritmul exerciţiilor ab-
dominale. Mărind viteza cu care
faceţi abdomenele, activaţi mai mulţi
muşchi din acea zonă a corpului. Tre-
buie însă să vă asiguraţi că le faceţi
corect: întindeţi-vă pe spate - partea
de jos a spatelui să atingă duşumeaua
- cu genunchii flexaţi. Contractaţi
muşchii abdominali, ridicând umerii
la o distanţă de 2,5 - 5 cm de sol,

după care reveniţi la poziţia iniţială.

● Zâmbiţi. Potrivit publicaţiei Obe-
sity, există o legătură între depresie
şi grăsimea abdominală. Faceţi-vă
deci timp pentru lucrurile care vă fac
plăcere şi vă relaxează şi dacă vă
simţiţi depresat, adresaţi-vă doctoru-
lui dumneavoastră.

● Faceţi mişcare. Un studiu între-
prins la Duke University a arătat că
cei care nu fac nicio activitate fizică,
care stau toată ziua pe canapea la
televizor - couch potatoes - au acu-
mulat, într-o perioadă de opt luni, cu
11% mai multă grăsime abdominală
decât persoanele mai active.

● Yoga vă poate ajuta să vă subţiaţi
burta. Stresul este direct proporţional
cu talia, iar vinovat este cortisolul,
numit şi „hormonul stresului”. Doar
o singură oră de yoga pe săptămână
poate reduce nivelul acestui hormon
şi cu cât practicaţi mai mult, cu atât
veţi fi mai calmi iar burta vi se va
diminua.

ACCENT MONTREAL

Un regim alimentar
strict şi un program de fit-
ness intens nu reprezintă
singurele modalităţi de a
vă menţine în formă.
Women’s Health And Fit-
ness Magazine recomandă
trei lucruri foarte simple,
pe care le puteţi pune în
aplicare chiar de mâine.

● Renunţaţi la băuturile
răcoritoare sub formă de
soda, vă veţi îmbolnăvi
mai rar. Cercetătorii de la
Columbia University au
ajuns la concluzia că doar
100 de grame de zahăr -
atât cât conţine o canetă de
soda - pot reduce cu până
la 40% capacitatea glo-
bulelor albe de a lupta îm-
potriva gripelor şi
răcelilor. Beţi în schimb
apă sau ceai de plante
neîndulcit.

● Înlocuiţi biscuiţii, pră-
jiturile şi cipşii cu mere şi
morcovi. Toate acestea,
precum orice alt aliment
bogat în zahăr şi carbo-

hidrați rafinați, provoacă
oscilări la nivelul gli-
cemiei. Suişurile şi co-
borâşurile acesteia ne fac
să ne simţim lipsiţi de
vlagă şi constant în-
fometaţi. Merele şi mor-
covii în schimb conţin
nutrienți care stabilizează
nivelul zahărului în sânge,
sporindu-ne energia şi do-
molindu-ne apetitul.

● Respiraţi profund. Cele
20 de secunde cât durează
o respiraţie profundă pot
face minuni pentru sănă-
tate. Explicaţia constă în
faptul că în acest fel se
transmite o cantitate mai
mare de oxigen în sânge,
iar acest plus de oxigen
îndepărtează tensiunea mo-
mentelor stresante, ame-
liorează digestia şi ascute
abilităţile mentale. Prin ur-
mare, atunci când vă
simţiţi epuizați fizic şi
mental, respiraţi de două-
trei ori lent şi profund.
Efectele benefice nu vor
întârzia să apară.

ACCENT MONTREAL

TTrreeii  lluuccrruurrii  ssiimmppllee
ppeennttrruu  aa  vvăă  mmeennţţiinnee
îînn  ffoorrmmăă
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Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact. 444455550000----666688880000---- 1111666622226666
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Efectele sedentarismului asupra sănătății
Sedentarismul este mult mai
periculos pentru sănătate
chiar decât fumatul.

Stilul de viață sedentar este un mod de
viață în care o persoană nu se angajează în
suficiente activități fizice. Acesta este
caracterizat de perioade prelungite de
repaus, indiferent că este vorba de stat în
fața televizorului, a computerului sau orice
altceva. De-a lungul timpului s-au între-
prins mai multe cercetări cu privire la stilul
de viață sedentar al unei persoane. Mai jos
principalele concluzii desprinse, potrivit
sfatulmedicului.ro.

● Obezitatea este principalul efect al unui
stil de viață sedentar. Pentru că se consumă
multe calorii care nu se ard, acestea sunt de-
pozitate în organism sub forma grăsimii în
exces. Iar acesta este doar începutul pro-
blemelor.

● Risc crescut de boli de inimă. Pentru ca
să funcționeze normal, inima trebuie să fie
irigată corespunzător de fazele sanguine
(arterele coronare). Un stil de viață sedentar
încetinește circulația sângelui și vasele de
sânge devin rigide și se pot bloca. În
cazurile grave, acest lucru conduce la
ateroscleroză și stop cardiac. Potrivit unui
studiu, lipsa de activitate fi-zică la vârsta de
mijloc crește riscul decesului de boli car-
diovasculare cu 52% la bărbați și 28% la
femei.

● Risc crescut de diabet zaharat. Exer-

cițiile fizice regulate contribuie la reglarea
nivelului de glucoză din sânge iar exerciți-
ile fizice intensive pot îmbunătăți semni-
ficativ capacitatea organismului de a
controla cantitatea de zahăr din sânge.
Lipsa activității fizice duce la creșterea
volumului de glucoza, funcția pancreasului
(care secretă insulina) fiind suprasolicitată.
Aceste lucruri cresc șansele de instalare a
diabetului de tip 2.

● Risc crescut de cancer. Lipsa activității

fizice crește riscul dezvoltării anumitor
tipuri de cancer: cancerul de sân, cancerul
de colon, dar și alte tumori maligne. Riscul
de a deceda de cancer este în acest caz de
45% la bărbați și 28% la femei.

● Risc crescut de osteoporoză. Inactivi-
tatea prelungită poate duce la scăderea den-
sității osoase. Membrele vor avea dificultăți
în a susține și sprijini structura corpului. Ar-
trita și osteoporoza, caracterizate prin
fragilitatea oaselor, sunt favorizate de un

stil de viață sedentar.

● Scăderea tonusului muscular. Mușchii
sunt precum bateriile auto: ei au nevoie de
acțiune regulată pentru a funcționa în mod
normal. La un mod de viață sedentar,
mușchii nu vor fi prea dezvoltați. Greutatea
va avea un efect negativ asupra posturii și a
coloanei vertebrale. Statul pe scaun
rigidizează și slăbește mușchii care susțin
coloana vertebrală și are efecte negative
asupra șoldurilor și genunchilor.

● Tulburări de somn. Stilul de viață
sedentar nu tensionează în nici un fel or-
ganismul, iar acesta nu va simți prea des
nevoia de odihnă. Astfel vor apărea insom-
niile, în cazurile grave.

● Dureri de cap. Cercetătorii au constatat
că persoanele care nu exersează fizic sunt
predispuse cu până la 14% la dezvoltarea
durerilor de cap, de tipul migrenei, față de
cele care fac exerciții fizice în mod con-
stant.

● Accelerarea procesului de îmbătrânire.
Telomerii sunt secvențe repetate de ADN,
situate la capetele cromozomilor, care au rol
de a-i proteja de degradare. Pe măsură ce
îmbătrânim, telomerii sunt mai scurți și de-
teriorarea lor este asociată cu semnele fizice
care apar la vârsta mijlocie și înaintată. La
persoanele inactive, telomerii se scurtează
mai repede, procesul îmbătrânirii se acce-
lerează, iar rata mortalității crește. Cercetă-
torii au descoperit ca stresul influențează
lungimea telomerilor, iar activitatea fizică
reduce nivelul de stres. AM

PPrreevveenniițții  AAllzzhheeiimmeerruull  ccuu  oo  pplliimmbbaarree
Numărul persoanelor atinse
de Alzheimer este în creștere.
Peste 6,5 milioane de nord-
americani suferă de această
boală la ora actuală (circa 5,8
milioane în SUA și aproxima-
tiv 750,000 în Canada) iar spe-
cialiștii estimează că numărul
celor atinși va fi de patru ori
mai mare în 2050. 

Cum putem să ne protejăm? 
Nu neapărat dezlegând cuvinte încru-

cișate, cum poate mulți dintre noi sunt ten-
tați să creadă, sau bând în neștire ceai de
Ginko, ci pur și simplu ieșind la o plim-
bare. Aceasta este concluzia unui studiu
întreprins la Universitatea din Pittsburgh,
care a monitorizat 300 de adulți timp de
13 ani. 

Cercetătorii au urmărit cât de mult au
mers pe jos aceste persoane, notând în
același timp dimensiunile creierului lor cu
ajutorul scanurilor MRI. Rezultatele au
arătat că cei care au parcurs 9 kilometri pe
săptămână și-au redus deteriorarea

creierului la jumătate.  

Cum se face că activitatea
fizică ameliorează memoria? 

Prin faptul că sporește creșterea noilor

celule ale creierului și împiedică materia
cenușie - partea creierului responsabilă de
sistemul nervos central -  să se diminueze.
Cu cât avem mai multă materie cenușie, cu
atât mintea ne este într-o stare mai bună. 

Acizii grași Omega-3 sunt și
ei benefici

Pe lângă faptul de a merge pe jos în jur
de 1,5 km pe zi pentru a reduce la jumă-
tate riscul problemelor de memorie, un alt
lucru pe care puteți să-l faceți pentru a vă
îmbunătăți funcțiile creierului este să con-
sumații două porții de somon pe săp-
tămână. Aceasta datorită conținutului său
bogat în acizi grași Omega-3, care con-
tribuie la o bună funcționare a creierului.
Somonul sălbatic, keta, coho, roșu, arc-
en-ciel sau quinnat se pot mânca în sigu-
ranță, fără riscul unei „garnituri” de
mercur. Atenție însă la  cel de Atlantic sau
de crescătorie, neindicați din punct de
vedere ecologic.   

ACCENT MONTREAL

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Oamenii care au un stil de viață sedentar nu acordă aproape deloc importanță activității
fizice. 



Vineri 23 septembre 2022Vineri 23 septembre 2022 ■ PAG. 14PAG. 141414 GRANI
ELE GÂNDIRII

În anul 1917, conform Bi-
sericii Catolice, la Fatima, o
localitate din Portugalia, a
avut loc unul dintre nu-
meroasele miracole cu care
biserica îşi demonstrează
temeinicia existenţei sale.
Într-o serie de două articole,
vom face o trecere în revistă
a evenimentelor de la Fatima
şi a secretelor pe care Fe-
cioara Maria le-ar fi dezvăluit
unor copii.

Printre cele mai contrariante mistere
ale catolicismului modern sunt presupusele
„miracole” şi „secrete” efectuate, respec-
tiv divulgate de Fecioara Maria la Fatima,
Portugalia, în 1917. În plus faţă de un
pretins miraculos „dans al Soarelui”, au
fost dezvăluite şi trei secrete importante,
două dintre ele fiind făcute publice în
1941. Al treilea secret - ţinut bine tăinuit
de Vatican - nu a fost făcut public până în
anul 2000, aşteptarea aflării acestuia
născând mult interes şi multă controversă.

Fecioara se arată...
Apariţiile Fecioarei Maria la Fatima au

avut loc în momente istorice tulburi. După

căderea monarhiei portugheze în anul
1910 a urmat un val de sentimente anti-
biserică, continuat de diverse conflicte
revoluţionare şi implicarea Portugaliei în
Primul Război Mondial.

Pe 13 mai 1917 trei copii păstori aveau
grijă de animalele lor la aproximativ 4
kilometri vest de Fatima. Aceştia erau
Lucia Santos de 10 ani, Francisco Marto,
de 9 ani şi Jacinta Marto, sora lui Fran-
cisco, de doar 7 ani. O rază neaşteptată de
lumină i-au făcut pe cei trei să coboare
grabnic dealul pe care se aflau; apoi cele
două fetiţe au fost martorele apariţiei ui-
mitoare a unei frumoase doamne, radiind
în lumină albă, stând între frunzele unui
stejar tânăr.

Lucia a fost singura care a vorbit
„apariţiei”, care a promis să-şi decline
identitatea după şase luni, timp în care
copii trebuiau să se întoarcă la locul în
care s-au întâlnit în fiecare zi de 13 a
fiecărei luni. Femeia misterioasă a spus că
toţi trei vor merge în Rai, dar că Fran-
cisco, ce nu a putut-o vedea, va trebui să
spună multe rugăciuni. Când o instruia pe
Lucia să spună rugăciuni, băiatul a putut-
o vedea pe femeie, dar nu putea să o şi
audă. După ce le-a cerut copiilor să se
roage pentru sfârşitul războiului, miste-
rioasa apariţie s-a pierdut în înaltul ceru-
lui.

Chiar dacă cei trei copii au convenit să
ţină secretă întâmplarea, odată ajunşi

acasă, micuţa Jacinta le-a povestit
părinţilor că a văzut-o pe Fecioara Maria.
Ştirea s-a răspândit rapid, iar pe data de 13
a lunii următoare, când copiii s-au întors
la locul viziunii, alţi 50 de credincioşi i-
au însoţit. Îngenunchind în rugăciune în
faţa stejarului, copiii au văzut-o pe femeia
misterioasă coborând din cer şi oprindu-
se între frunzele copacului.

Astfel s-a stabilit un soi de ritual care
s-a repetat în fiecare lună la data specifi-
cată, deşi copiii au fost absenţi pe 13 au-
gust, întrucât au fost reţinuţi de autorităţi
care s-au arătat sceptice faţă de povestea
acestora şi i-au supus unui mic interoga-
toriu. Pe 13 iulie cei trei copii afirmaseră
că primiseră un secret pe care nu îl puteau
face public. Miracolul apariţiei femeii a
rămas invizibil celorlalţi privitori, dar
câţiva au afirmat că au văzut un mic nor
ridicându-se din copac ori o mişcare a
frunzelor copacilor, ca şi când rochia fe-
meii în urcare către cer antrenase mişcarea
frunzelor copacului.

Când cele şase luni s-au încheiat, pe 13
octombrie 1917, o zi cu vreme ploioasă,
nu mai puţin de 70 de mii de persoane, an-
ticipând un miracol, au venit în locul în
care se aştepta să-şi facă apariţia finală Fe-
cioara Maria. Din nou, aceasta s-a arătat
numai copiilor. S-a identificat ca
„Doamna rozariului” (rozariu - culegere
de rugăciuni pentru Fecioara Maria). I-a
îndemnat pe oameni să se căiască şi să

construiască o capelă în acel loc. După ce
a prezis sfârşitul războiului şi le-a oferit
copiilor nişte secrete nedezvăluite, Fe-
cioara Maria şi-a ridicat mâinile către cer.
Atunci Lucia a exclamat: „Soarele!”, iar
oamenii privind către cer au observat cum
un disc argintiu (Soarele) şi-a făcut
apariţia dintre nori.

Miracolul Soarelui
Ceea ce a făcut evenimentele de la Fa-

tima celebre este modul în care Soarele s-
ar fi manifestat în octombrie 1917, o zi
ploioasă de toamnă în Portugalia.

Acest „miracol” a fost descris în
nenumărate feluri. Unii au relatat că
Soarele s-a învârtit rapid ca un titirez,
radiind lumină de diverse culori, în timp
ce alţii au susţinut că Soarele a dansat. Un
martor ocular, dimpotrivă, a văzut clar
cum un glob de lumină s-a deplasat de la
est la vest, alunecând uşor şi maiestuos pe
bolta cerească. Pentru câţiva, Soarele a
părut că se îndreaptă către participanţii la
eveniment. În sfârşit, alţii au văzut, înainte
de „dansul Soarelui”, petale albe des-
prinzându-se şi dezintegrându-se înainte
de a ajunge pe Pământ.

Ce s-a întâmplat cu exactitate la Fa-
tima a fost obiectul unei controverse pre-
lungite. Fapt este că autorităţile bisericeşti
au făcut verificări, au colectat mărturii şi
au declarat relatările demne de crezare, iar
evenimentele un adevărat miracol. Cu
toate acestea, ceilalţi locuitori ai planetei,
văzând acelaşi Soare, nu au observat
nimic din cele relatate de unii spectatori
de la Fatima; nici observatoarele astro-
nomice nu au observat ca Soarele să fi de-
viat vreun pic de la traiectul normal (lucru
ce ar fi devastat Pământul, în fapt). De
aceea, explicaţii mult mai pertinente pen-
tru ce s-a întâmplat la Fatima sunt cele
care vorbesc de isterie de masă şi
fenomene meteo locale cum este parhelia
(fenomen optic care constă în apariţia
unor pete luminoase rotunde, adesea colo-
rate, în jurul Soarelui - n.n.).

Pe de altă parte, unii dintre martorii
oculari la evenimentele din 13 octombrie
1917 de la Fatima au afirmat că s-au uitat
direct la Soare ori cel puţin au făcut-o cât
timp au putut. Aşa stând lucrurile, „dansul
Soarelui” ori alte fenomene solare relatate
de participanţi pot fi înţelese ca rezultat al
efectelor luminii solare asupra retinei ori
urmare la modul de formare a imaginii
atunci când ochiul efectuează mişcări la-
terale bruşte, fixând Soarele, pentru ca
imediat să se reorienteze, revenind apoi
asupra acestuia pentru scurte perioade.

Cel mai probabil a fost vorba de o

Adevăratele secrete
SCEPTICUS

Lucia dos Santos, în stânga, și verișorii săi Jacinta and Francisco Marto. FOTO: CNS.
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de la Fatima (1)
combinaţie de factori, incluzând efecte
optice şi fenomene meteorologice, cum ar
de pildă observarea Soarelui printr-un
strat subţire de nori şi asemănarea acestuia
cu un disc de argint. Alte posibilităţi in-
clud: a) densitatea diferită a norilor care
treceau prin faţa Soarelui, făcând astfel
Soarele să arate ba strălucitor, ba cu lumi-
nozitate scăzută, ori b) praful şi alte par-
ticule din atmosferă să fi refractat lumina
solară, dând astfel impresia unei variaţii a
culorilor luminii. Efectele autosugestiei
spectatorilor trebuie, de asemenea, să fie
luate în seamă, căci cei veniţi la Fatima
erau credincioşi şi erau convinşi că ceva
miraculos trebuie să survină; cei prezenţi
au fost îndemnaţi de Lucia să privească la
Soare, iar apoi au discutat ceea ce au
crezut că au văzut, în acest fel probabil că
multe dintre opiniile celor prezenţi s-au
format pe baza celor spune de unul şi
altul, prin contagiune psihologică.

Poate nu este surprinzător că „mira-
cole” solare au fost ulterior întâlnite şi în
alte locuri, cum ar fi Lubbock, Texas în
1989, Mother Cabrini Shrine lângă Den-
ver, Colorado în 1992, Conyers, Georgia
în 1995 ori în alte părţi ale lumii ca Thiru-
vananthapuram, India în 2008. Tragic
însă, în Colorado şi în India mulţi dintre
participanţii la „miracole” au suferit
vătămări ale ochilor, unii fără posibilitatea
de a se mai recupera.

La Conyers, grupul Scepticii Georgiei
au instalat un telescop cu filtre protectoare
împotriva Soarelui. Preşedintele grupului
a relatat la terminarea evenimentului că
mai mult de 200 de persoane au privit
Soarele prin telescopul protejat şi nici
măcar una nu a observat ceva neobişnuit
în ceea ce priveşte manifestarea Soarelui.

Secretele
Probabil că cel mai puternic argument

al celor care susţin veridicitatea eveni-
mentelor de la Fatima constă în validarea
profeţiilor pe care se presupune că Fecioara
Maria le-ar fi dezvăluit celor trei copii.

Aceia care cred în „miracolul” de la Fa-
tima adesea citează profeţiile pe care Fe-
cioara Maria le-ar fi făcut şi le-ar fi

dezvăluit Luciei, unul dintre cei trei copii
participanţi la viziune. Una dintre profeţii
ar fi fost aceea că Jacinta şi Francisco vor
muri curând. Într-adevăr, amândoi au murit
de gripă: Francisco în 1919 şi Jacinta în
1920. Dar mare parte din ceea ce credin-
cioşii cred despre această profeţie provine
din memoriile scrise de Lucia între 1935 şi
1941, mulţi ani după evenimentele propriu-
zise de la Fatima. Lucia a scris despre prima
sa profeţie în 1927, la şapte ani după dis-
pariţia celui de-al doilea copil!

Au mai fost, a pretins Lucia, alte trei se-
crete care ar fi fost împărtăşite pe 13 iulie
1917. Al treilea volum de memorii al Lu-
ciei a indicat că primul secret are legătură
cu o viziune a iadului. Al doilea secret este
în legătură cu războiul: Primul Război
Mondial se va sfârşi, dar dacă oamenii nu
încetează să-l mai ofenseze pe Dumnezeu,
un alt război şi mai teribil se va declanşa în
timpul pontificatului lui Pius al XI-lea
(acesta a fost papă între 1922 şi 1939).
Numai că cel de-al treilea volum de me-
morii a fost scris în august 1941, aşa că aşa-
zilele profeţii au fost făcute publice

post-factum...

Înainte de a vorbi despre cel de-al
treilea secret de la Fatima şi de a înţelege
întreg fenomenul Fatima, trebuie să
aruncăm o privire asupra figurii centrale a
acestei poveşti: nu Fecioara Maria, ci Lucia
de Jesus Santos. Născută la 22 martie 1907,
Lucia a fost cel mai mic dintre cei şapte
copii ai lui Antonio şi Maria Rosa Santos.
Cu cinci ani mai mică decât fratele imediat
mai mare, Lucia a fost un copil care s-a bu-
curat de o mare grijă din partea părinţilor şi
a fraţilor mai mari. Surorile ei i-au insuflat
dorinţa de a fi în centrul atenţiei, învăţând-
o să danseze şi să cânte. La festivaluri Lucia
stătea pe o ladă pentru a distra o mulţime
încântată de prezenţa ei. Unul dintre talen-
tele ei a fost acela de a spune poveşti:
poveşti cu zâne, istorioare biblice şi legende
cu sfinţi, lucruri care au făcut-o populară
printre copii din localitatea sa. De aseme-
nea, avea o dezvoltată abilitate de a-i
convinge pe ceilalţi să-i îndeplinească
cererile.

Cu doi ani înainte de seria de presupuse

apariţii ale Fecioarei Maria la Fatima,
Lucia, de numai 8 ani şi alte trei fetiţe au
afirmat că au avut viziuni ale unei feţe albe
ca zăpada în trei rânduri. Mama Luciei a
tratat aceste susţineri drept „prostii de
copii”. În anul următor, Lucia, Francisco şi
Jacinta au fost „vizitaţi” de un înger.

Germenii viziunilor ulterioare ale Lu-
ciei sunt în mod clar prezenţi în expe-
rienţele ei din copilăria timpurie şi în
personalitatea ei înclinată către fantezie.
Carisma ei se pare că i-a atras pe ceilalţi doi
copii, Francisco şi Jacinta, în lumea fan-
teziilor în stare de veghe.

Este clar că Lucia a jucat rolul cardinal
în scenariul apariţiilor Fecioarei. Toate măr-
turiile confirmă că doar ea a interacţionat
atât cu „apariţia” (Fecioara Maria), cât şi cu
mulţimea. În timp ce ea purta conversaţii cu
aceştia, ceilalţi doi copii stăteau în tăcere.
Lucia a admis că ceilalţi doi copii erau
obişnuiţi să-i urmeze directivele încă di-
nainte de evenimentele de la Fatima şi că
după prima „apariţie”, cei doi i-au cerut
sprijinul pentru a pricepe ce se întâmplă;
Lucia i-a convins că trebuie să fie foarte
precauţi cu tot ce are legătură cu expe-
rienţele neobişnuite la care au fost părtaşi.

Există, de asemenea, alte indicii că
Lucia a fost cea care a orchestrat toată
povestea şi i-a manipulat pe ceilalţi doi
copii. De exemplu, când Jacinta a povestit
pentru prima dată despre întâlnirea cu Fe-
cioara Maria, a afirmat că deşi li s-au spus
multe lucruri, ea nu-şi mai aminteşte ce, dar
că Lucia ştie. Chiar şi mama Luciei era con-
vinsă că fata ei era de fapt „nimic mai mult
decât o mincinoasă care ducea de nas o
jumătate de lume”.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, scris
de Joe Nickell și intitulat „Real Secrets of
Fatima”, a fost publicată în revista Skep-
tical Inquirer. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro
prezintă zilnic articole, are o secțiune de
bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să
sprijine acest demers de transmitere a in-
formației științifice pot dona la: www.sci-
entia.ro.
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Lucia de Jesus Santos şi Papa Ioan Paul al II-lea. FOTO: santuario-fatima.pt.
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La ora actuală în Univers nu
există, din câte știm, antima-
terie; stelele, planetele,
galaxiile sunt compuse doar
din materie. Se crede însă că
imediat după Big Bang ar fi
existat cantități egale de ma-
teriei și antimaterie. Unde a
dispărut cea din urmă?

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

O nouă teorie su-
gerează că în primele
clipe de viață ale Uni-
versului, în cadrul unor
ciocniri la energii ex-
treme, ar fi luat naștere
neutrini speciali (nu
cei pe care îi

cunoaștem), care prin interacțiunile lor cu
particulele din Univers ar fi dus la dispariția
antimateriei într-un proces care se numește
leptogeneză.

Antimateria
Antimateria este alcătuită din antipar-

ticule, adică particule asemănătoare cu
cele pe care le cunoaștem și care fac parte
din Modelul Standard al fizicii parti-
culelor elementare, dar care au sarcina
electrică opusă. Electronul, de exemplu,
are că antiparticulă antielectronul (numit
și pozitron), care are sarcină electrică po-
zitivă (și aceeași masă și spin că elec-
tronul). Antiprotonii, compuși din
antiquarkuri, au sarcina electrică negativă.

În Univers totuși nu vedem antimaterie
(decât în urma interacțiunii razelor cos-
mice sau la acceleratoarele de particule).

Misterul dispariției
antimateriei din Univers

Se crede – modelul cosmologic actual
– că imediat după Big Bang ar fi existat
cantități egale de particule și antiparticule.
Acestea s-ar fi anihilat, lăsând în urmă
doar fotoni – un Univers de „lumină”. To-
tuși, noi trăim într-un univers compus doar
din materie, care formează structuri pre-
cum galaxiile. Nu există, din câte știm,
antimaterie în Univers. Cum de a dispărut
aceasta?

Experimente efectuate la acceleratoare
de particule au demonstrat că legile din
lumea materiei și cele din lumea anti-

materiei sunt puțin diferite – această
diferență ar fi dus la dispariția antima-
teriei. Când însă se fac calculele, diferența
cunoscută dintre aceste legi nu justifică
dispariția antimateriei într-o cantitate care
să lase să supraviețuiască materia pe care
o observăm la ora actuală. Oamenii de ști-
ință sunt în căutarea unor noi mecanisme
care să contribuie la „uciderea” antima-
teriei.

Acceleratoare cosmice și
neutrinul extrem de greu

Un nou studiu al cărui rezultat a fost
recent publicat în revista Physical Review
Letters pornește de la expansiunea acce-
lerată a universului în primele sale clipe.
Adică de la inflație. Aceasta ar reprezenta
o perioadă (extrem de scurtă) în care ex-
pansiunea Universului a avut loc cu o
viteză amețitoare – mult mai mare ca cea
a luminii (ceea ce nu este o contradicție,
întrucât formula lui Einstein pune o
limită asupra vitezei de propagare în
spațiu și nu asupra vitezei de „generare” a
spațiului însuși prin expansiunea Univer-
sului).

În această scurtă perioadă particulele
din Univers s-ar fi ciocnit la energii ex-
treme – de miliarde de ori mai mari decât
cele de la acceleratorul LHC de la CERN.
În urma acestor ciocniri s-ar fi produs neu-
trini cu chiralitate dreapta cu masă extrem

de mare (pe care încă nimeni nu i-a ob-
servat și nu știm dacă există). Aceștia,
printr-un mecanism denumit leptogeneză,
ar genera o rupere a simetriei dintre par-
ticule și antiparticule care, pe scurt, ar fi
dus la dispariția antimateriei din Univers.

Cum am putea verifica?
Ținând cont că energia proceselor de

ciocnire din eventuala perioadă a inflației
este mult mai mare decât orice accelera-
tor terestru, nu putem verifica – cel puțin
la ora actuală – în mod direct acest meca-
nism. Am putea însă să îl verificăm, susțin
cercetătorii, în mod indirect: prin am-
prentele lăsate de acest proces în struc-
turile cosmice din prezent – adică în
distribuția galaxiilor rezultate în urma ex-
pansiunii Universului. Ar putea exista in-
clusiv urme în radiația de fond a
Universului.

În viitoare observații ale universului
acestea ar putea fi descoperite. Ar fi ex-
trem de interesant să aflăm ce anume a
ucis antimateria din univers în primele
clipe de existența ale acestuia.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu,
prim cercetător în domeniul fizicii parti-
culelor elementare și al fizicii nucleare,
Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto
Nazionale di Fisică Nucleare (Roma, Italia)
și colaborator al Scientia.ro.

-

Super-acceleratoarele cosmice și dispariției
antimateriei din Univers

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

Antimateria
Existenţa antimateriei a fost prezisă la
nivel teoretic de o serie de ecuaţii
matematice dezvoltate de fizicianul
Paul Dirac, în încercarea sa de a com-
bina teoria relativităţii cu ecuaţiile care
guvernează comportamentul electro-
nilor.
Pentru a da sens practic formulelor
matematice folosite, Dirac a trebuit să
prezică existenţa unei particule similare
electronului, dar încărcată cu sarcină
electrică pozitivă. Particula aceasta, nu-
mită de el pozitron în 1929, avea să fie
descoperită experimental în 1932.
Alte particule de antimaterie au fost
descoperite în 1955, când experi-
mentele realizate cu ajutorul accelera-
toarelor de particule din epocă au
confirmat existenţa antiprotonului şi a
antineutronului.

În afara unor regiuni ale Universului
aparţinând unor galaxii îndepărtate,
zone în care oamenii de ştiinţă pre-
supun că au localizat antimaterie, pe
Terra antiparticulele pot fi produse şi
studiate în acceleratoarele de particule
cum sunt cele de la CERN, din Elveţia.

Sursa: „Ce este antimateria ?”,
www.scientia.ro

DIN MISTERELE UNIVERSULUI | ANTIMATERIA

Evoluția Universului.



1717

Caut educatoare/ ajutor de educatoare
pentru o grădință în mediu familial situată
în Dorval, cu șase copii. Plata se face prin
cec. Postul este la timp plin, cu salariu
competitiv, fără asigurare colectivă, pentru
persoane de 18 ani și plus. Experiența an-
terioară în domeniu nu este necesară, dar
este binevenită. Obținerea cazierului judi-
ciar și efectuarea unui curs de prim ajutor
pentru grădinițe sunt condiții obligatorii,
ale căror costuri le pot asigura. Lăsați un
mesaj la garderiedorval@yahoo.com sau
514-636-4406.

Familie compusă din patru persoane,
locuind în cartierul Côte-des-Neiges din
Montreal, caută o menajeră pentru curățe-
nie, spălat rufe, gătit, pentru patru zile pe
săptămână. Postul este disponibil imediat.
Persoanele interesate sunt rugate să ia legă-
tura cu Mary la 514-731-2176.

Charcuterie Balkani St-Hubert caută bucă-
tar/bucătăreasă și/sau patisier/pa-
tisieră. Postul este la timp plin. Contactați
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. Postul
este permanent, la timp plin sau timp
parțial, cu program flexibil. 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.

Oportunitate de business: Charcuterie Fair-
mont este de vânzare! Magazinul este si-
tuat pe bulevardul St-Laurent, există de
peste 60 de ani, are o clientelă fidelă și nu-
meroasă și se vinde cu rețete și echipa-
mente. 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 an-
tebelică; Duiliu Zamfirescu și Titu
Maiorescu în scrisori (1884-1913), ediție
din 1937, precum și alte volume. Telefon:

514-502-7315.

Tehniciană în stimulare educativă pentru
copii între 2 și 12 ani, cu peste 20 de ani
de experiență, ofer ședințe de stimulare
pentru copiii cu dificultăți de comunicare/
învățare și consultanță parentală. Ședințele
se pot efectua la domiciliul copilului sau la
biroul meu din Dorval, în franceză/
română. Pentru mai multe informații lăsați
un mesaj la 514-636-4406 sau scrieți la
atelierstimulationeducative@yahoo.com.

Îngrijesc persoane în vârstă. Fac și menaj.
Ioana, 438-630-7140.

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.
400$/lună+electricitate. Informații supli-
mentare la telefon 438-387-7341.

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.

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. Tel: 450-465-
9360.

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

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

www.accentmontreal.com
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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

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

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

Superligă: Noul format este din ce în ce mai
atrăgător
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Mă uitam acum ceva
timp pe YouTube la un comen-
tariu făcut de antrenorul unei
echipe din Superliga ro-

mânească, care lăuda campionatul actual de
fotbal comparând-l din punct de vedere al
prezenței spectatorilor din fața televi-
zoarelor cu grupele Champions League.

La prima vedere nu pare a fi decât o
laudă locală, mai ales că în ultimii ani
reprezentantele fotbalului românesc nu mai
sperie pe nimeni. Totuși, după ce am ur-
mărit cu mult interes primele 9-10 etape de
debut din Superligă, tind să-i dau dreptate.

Marea majoritate a echipelor din cam-
pionat au antrenori tineri și buni, care as-
piră la locurile senatorilor de drept: Hagi,
Dan Petrescu sau Cristiano Bergodi. Printre
ei se remarcă Măldărășanu (Hermannstadt),
Mutu (FC Rapid) și Rădoi (Universitatea),
care reuşesc să pună probleme prin stilul de
joc abordat.

Mai mult de atât, jucătorii echipelor
CFR, Hermannstadt, Universitatea Craiova,
Sepsi OSK, Farul, FC Rapid, FCU 1948,
Petrolul, UTA produc, prin ambiție și poftă
de joc, suprize adversarilor.

Trebuie remarcat faptul că se culeg la
ora actuală roadele politicilor duse de noii
conducători ai fotbalului românesc. În
primul rând renunţarea la vechiul sistem,
foarte bine administrat de cei care doreau

să fenteze sistemul, iar în al doilea rând, in-
troducerea sistemului nou prin organizarea
unui Play-off și al unui Play-out.

Prin decizia de a se juca 10 etape în plus
în Play-off pentru a desemna campioana și
celelalte participante în cupele europene
dintre primele 6 echipe clasate, s-a consoli-
dat o competiţie sănătoasă și plină de me-
ciuri ale căror rezultate nu se mai pot lesne
prevede așa cum se obişnuia pe vremuri.

În plus, nici celelalte echipe nu sunt mai
prejos, deoarece sunt angrenate în lupta

pentru evitarea retrogradării, iar locurile 7
și 8 pentru participarea într-o cupă euro-
peană.

În concluzie, ideea de play-off și play-
out, deşi foarte criticată la început, se
potriveşte ca o mănușă echipelor româneşti.
Un meci pierdut sau câştigat în timpul se-
zonului regulat nu schimbă mare lucru în
economia campionatului pentru echipele
dotate cu un staff tehnic performant și un
obiectiv realist. Ba din contră, oferă jucăto-

rilor și staff-ului tehnic să analizeze într-o
atmosferă mai destinsă diferite sisteme de
joc și soluţii la problemele întâmpinate -
situație care din punctul meu de vedere îm-
bunătăţeşte spiritul critic și formează în ace-
lasi timp o imagine realista despre situaţia
fiecărui club.

Cu alte cuvinte, Superliga a devenit o
pâine de mâncat pentru ziariștii și comen-
tatorii sportivi din branșă. Și, bineînţeles, si
pentru noi, iubitorii fotbalului și sportului
românesc.

FOTBAL | SUPERLIGĂ

LLiiggaa  NNaațțiiuunniilloorr::  NNaațțiioonnaallaa  nnooaassttrrăă  aarree  şşaannssee  mmaarrii  ssăă  nnuu
tteerrmmiinnee  ppee  pprriimmeellee  ttrreeii  llooccuurrii  ddiinn  ggrruuppaa  aa  33--aa  ddiinn  ccaaddrruull
LLiiggiiii  BB

Mai sunt două etape de disputat din
Liga Naţiunilor-UEFA, iar Naționala noas-
tră are şanse mari să nu termine pe primele
trei locuri din grupa a 3-a din cadrul Ligii
B, aspect ce dă apă la moară scenariștilor.

Practic, în urma jocului de slabă calitate
practicat, a rezultatelor negative obţinute și
a unor eventuale condiţii înscrise in con-
tractul cu FRF, selecționerul ar putea fi
demis după jocul cu Bosnia Herțegovina
din 26 septembrie.

Ideal ar fi ca în sfârşit Dan Petrescu să
vină selecționer și să ne facă fericiţi, deși
după soap opera cu patronul echipei CFR,
presărată cu înjurături și din partea supor-

terilor, se pare că acesta nu ține morțiș să
ne țină în tensiune, nici măcar până pe 26

septembrie.
O fi poate și din cauză că Iordănescu

senior a ieșit la televizor să acuze faptul
că unii patroni își demit antrenorii fără
motiv. Nu știm dacă Iordănescu senior își
apără indirect odrasla de la FRF sau pur și
simplu doar fostul elev, dar cert este că
ne-am săturat de selecționeri care nu
reuşesc să pună în valoare calităţile fot-
baliștilor actuali ai Naționalei. 

FRF eșuează la capitolul legat de „se-
lecția selecționerului” si se pare că după
împăcarea recentă de la CFR nu se în-
trevede nicio speranţă de mai bine.

Matei Maxim este un pasionat al sportu-
lui, în special fotbal, tenis, handbal, rugby
și șah.

FOTBAL | LIGA NA�IUNILOR
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BBAANNCCUURRII

☺De vreo șase luni m-am lăsat de
jocurile de noroc, de vreo patru de
alcool, de două am renunțat la
fumat și ieri am băgat divorț!
– Pai cu soția ce-ai avut?
– Mi-am dat seama că nu merită ea
un bărbat așa perfect cum am de-
venit eu…

☺- Dragule, cum te-ai aşezat la
masă, ţi-ai băgat capul în ziar. La
mine nu te gîndeşti?
- Ba da, dragă. Ia şi tu un ziar...

☺ Într-o zi m-am întâlnit cu un
prieten la o cafea. Vizavi de masa
noastră erau niște bătrânei. 
- Îi vezi pe bătrâneii ăia? îi zic pri-
etenului. Peste 10 ani o să arătăm
la fel ca ei!
Prietenul meu și-a scos ochelarii, s-
a uitat serios la mine și-a zis:
- Băi, fraiere, ăia suntem noi, în
oglindă…   

☺Un apel telefonic la o agenție de
turism:
- Bună ziua, faceți excursii în
Egipt?
- Da, desigur!
- Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni

sunt acolo?
- Sharm-el-Sheikh, Hurgada, Taba,
Nuveiba...
- Aha, Nuveiba! Nuveiba e bine!
- Când ați dori să plecați și câte
persoane?
- A, nu, nu plecăm, doar rezolvăm
niște integrame!

☺Ion și Gheorghe din Viscri:
- Mai știi ceva de Charles?
- S-o dus la muncă în Anglia!

☺- Ce faci?
- Mănânc şi mă gândesc la tine!
- Ce drăguţ! Ce mănânci?
- Colivă.

☺Un copil la telefon cu maică-sa:
- Mamă, l-am văzut pe tata cu una
grasă și urâtă la piață.
- Avea batic?
- Da, unul negru.
- Eu eram. Să vezi ce bătaie îți iei!

☺Soția se întoarce de la shopping
și îi spune soțului:
- Dragă, am două vești pentru tine.
Aia proastă e că ți-am cheltuit toți
banii. Aia bună e că te iubesc așa
sărac cum ești!

9 8 7
7 8

1 2 3
1 2 8

6 1
3 6 5

8 1 9
2 5

8 4 1

SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nu trece cu vederea
eventualele dureri severe care se

mai simt prin corp, pentru că ele avertizează
asupra unor puncte nevralgice care cer atenţie
rapidă. Dragoste: Pot apărea conflicte cu
partenerul de viaţă. Ar fi bine să fii calm şi să
eviţi provocările. Financiar: Fii prudent şi
încearcă să reduci cheltuielile. 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: La nivel fizic vei avea
probleme cauzate de funcţionarea

defectuoasă a rinichilor, ficatului şi intestinelor.
Dragoste: Totul e monoton în doi, nu apare nimic
special ca să poţi spune că perioada aceasta ar
avea ceva nou pentru voi. Financiar: Succesul de-
pinde mult de imaginea pe care o laşi lumii.      

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Munca în exces sau
stresul de la serviciu pot lăsa
urme asupra sănătății tale.

Dragoste: Dacă vrei mai mult de la partener,
trebuie să-ţi exprimi dorințele cu mai mult curaj.
Financiar: A sosit momentul unei decizii
importante. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Sănătatea nu este
terenul îngrijorărilor tale, ci

dimpotrivă, te simți bine în pielea ta şi ești în
formă maximă. Dragoste: Dragostea îți dă mari
bătăi de cap pentru că ţi se pregătește o surpriză
greu de interpretat. Financiar: Se poate ivi, de
unde nici nu te aștepți, o perspectivă financiară
nouă.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Schimbarea de anotimp
de face mai vulnerabil emoțional la

ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dragoste: Dacă
partenerul uită să te sune, sună tu, dacă nu ia de-
cizii, ia-le tu pentru amândoi. Creează tu oportu-
nități de a comunica și petrece timp în doi.
Financiar: Lucrurile se prezintă destul de bine şi
vei reuși să-ţi echilibrezi balanța financiară.  

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Problemele de sănătate
sunt legate de actul deplasării, deci
ai grijă pe unde mergi şi în ce

medii te miști. Dragoste: Ești încă foarte legat de
trecut, ceea ce te face mai puțin disponibil prezen-
tului. Financiar: Te poți trezi în faţa unor cheltu-
ieli neprevăzute. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu te stresa de lucrurile
pe care nu le poți schimba. Ati-
tudinea are un mare impact asupra

stării generale de bine. Dragoste: Ești însoțit de
noroc. Apreciază mai mult persoana de lângă tine.
Financiar: Bani sunt la un nivel promițător.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Pleacă urechea la sfa-
turile pentru o mai bună igienă a
somnului. Dragoste: Ori cunoști

pe cineva când nu mai sperai că e posibil, ori per-
soana iubită îți pregătește o surpriză de zile mari,
care te va lăsa fără replică. Financiar: Lucrurile
scârție nițel. Primul lucru pe care poți să-l faci e
să reduci din cheltuieli. 

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: N-ar strica să mergi pe
la medic sau să-ţi repeți analizele.
Dragoste: Apar tot felul de

neînțelegeri. Nu te angrena în certuri, cel mai
înțelept este ca la primele semne să te retragi. Fi-
nanciar: Ai şansa de a obţine succese financiare
importante şi ar trebui să profiţi.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Acordă-ți timp pentru
vindecare și pentru refacerea
forțelor și curăță-ți mintea de gân-

duri negative sau agresive. Dragoste: Te tentează
să reînvii o relație mai veche sau duci dorul vre-
murilor de început ale relației actuale, care a
alunecat în rutină. Financiar: La nivel financiar
situația se prezintă destul de bine.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai nevoie de multă odi-
hnă. Și de atenție, căci există un risc

mai mare de accidente cauzate de neatenție, de
grabă etc. Dragoste: Dacă nu ai încă pe cineva
alături, deschide bine ochii, pentru că se poate ivi
o șansă excelentă de iubire. Financiar: Nu face
planuri prea mari, pentru că nu ai banii care să
pună în aplicare aceste proiecte.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Vindecare și împăcare
cu sine - aceste două lucruri do-
mină în viața ta la ora actuală.

Dragoste: Nu mai ești atât de orbit de amor, pui în
prim plan rațiunea şi încerci să-ţi păstrezi mintea
limpede pentru a nu greși. Financiar: Scapi de o
datorie care te frământa de ceva vreme şi te vei
simţi mult mai bine.

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul co-
munitar 6767 CDN; Magazine:
Marché EuroVictoria, Marché Épicure
(5252 Paré), Marché Épicure (5555
Westminster); Contabilitate: Arcade
Accounting, Biserici: Înălţarea Domnu-
lui.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mont Cabinete: Dr. Fârșirotu; Biserici:
Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
Montreal (Piața Jean-Talon), Île des

Gourmands; Contabilitate: AACSB;
Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan Boteză-
torul, Sf. Ilie. 

VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu); Co-
letărie: World Line Cargo.

WEST ISLAND
Magazine: Adonis, Charcuterie M.D.

RIVE SUD 
Magazine: Balkani, Cracovia; Biserici:
Sf. Gheorghe.
LAVAL Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIE5122 Côte-des-Neiges 
C.P. 45680

Montréal, QC  H3T 2A5
www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com
Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opi niile re dac ţiei. Ele im-
plică direct răspun derea
legală şi/sau morală a auto-
rilor.  Accent Montreal
nu își asumă responsabili-
tatea pentru conținutul
reclamelor și al anunțurilor
de la mica publicitate.

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

Comunitate: Eva HALUS; Reflecții canadeze:
Raul DUDNIC; Știință: Cătălina CURCEANU;
Specialiști: Anca TISMĂNARIU (imigrație), Șer-
ban TISMĂNARIU (juridic); Sport: Matei
MAXIM; Redactor şef: Dan GEORGESCU;
Editor: Simona POGONAT
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