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que redefinir un neocapita-
lismo como indicaba el pre-
sidente francés,     pero quiza 
necesitamos gobernantes en 
estado de alerta que sepan 
identificar los indicadores 
económicos para evitar que 
se produzcan estas situacio-
nes que nos  llevan a todos a 
perdida de ganancia y a una 
rebaja considerable en el ni-
vel de vida que en  los últi-
mos años habiamos asumido.

Fernando Ramon Moreno

un tanto por ciento al estudio 
de alternativas industriales al 
malogrado sector de la cerá-
mica en la que basamos toda 
nuestra economía provincial. 
nosotros ciudadanos de a pie 
no debemos preveer estas co-
sas, ustedes políticos y aseso-
res, deben establecer cuales 
son los designios futuros de 
las políticas económicas de 
una zona, de un sector, de una 
comuinidad o de una nación.

Sinceramente no se si hay 

recuperación comenzaría en el 
segundo semestre de este año.

Considero que es responsa-
bilidad de nuestros políticos 
e instituciones no el que este-
mos inmersos en la crisis, sino 
el no haber dedicado en los 
años de bonanza económica 

Un nuevo año ha comenzado 
y queremos felicitar a nuestros 
lectores. año el 2009 que nace 
sumergido en la grave crisis 
económica, aunque debe ser 
también el año de las “solucio-
nes”, si creemos lo que dicen 
nuestros políticos, ya que la 

Queridos  lectores, Asesoria Fernando 
Ramon contesta a vuestras preguntas 
relacionadas tanto al mundo laboral 
como relacionadas al mundo juridico

ACABADO EL PERÍODO TRANSITO-
RIO ¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESI-
TAN PARA TRABAJAR?

Pasado el 1 de enero de 2009, finalizó 
por fin el periodo transitorio para 
todos los rumanos y los búlgaros, y 
eso significa, como todos sabemos, 
que se acabó la prohibición de trabajar 
por cuenta ajena. así pues a partir de 
ahora para trabajar (y para darse de 
alta en la Seguridad Social) sólo hará 
falta tener el Certificado Comunitario y 
el pasaporte o Dni (rumano o búlgaro).

¿CUÁNDO ES NECESARIO RENOVAR 
EL CERTIFICADO COMUNITARIO?

En cuanto al Certificado Comunitario, 
no hará falta renovarlo o solicitarlo 
de nuevo si el que tenemos ya no 
tiene fecha de caducidad, es decir, en 
aquellos certificados en los que figure: 
“no autoriza a trabajar por cuenta ajena 
hasta que finalice el periodo transitorio” 
o “autoriza a trabajar por cuenta 
ajena indefinidamente”, no hace falta 
renovarlos porque el periodo transitorio 
ya se acabó (la prohibición queda 
levantada en el propio certificado desde 

el 1 de enero de 2009). ahora bien en 
aquellos que figure “…valido hasta X 
fecha”, porque se había obtenido por 
una oferta de trabajo durante estos 2 
últimos años de periodo transitorio, 
si que hará falta renovarlos. Y como 
no todo aquel rumano o búlgaro que 
tenga que estar en España más de tres 
meses y no tenga aún el Certificado 
Comunitario lo tendrá que solicitar.
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O critică constructivă 
neotrăvită

Ionuţ O. (Castellon)

>>> Ma bucur nespus 
că exista posibili-
tatea să mai citesc în 
limba română şi alt-
ceva decât doar de-
spre politică şi criză 

Am avut plăcuta 
surpriză să pot citi 
în ziarul Express 
despre descoper-
iri stiintifice de 
expemplu  şi nu 
despre manele şi 
asociaţii sau despre 
îmbogăţii din noua 
generaţie care pur 
şi simplu violează 
limba română. 

Cred că aveţi de 
perdut pe de o 
parte deoarece nu 
includeţi ştiri şi nu 
faceţi un ziar uşor 
de citit de către cei 
cu mai putin neuro-
ni şi mai multi nervi, 
dar pe de altă parte 
e drept că aceştia 

nici nu prea citesc. Eu 
v-as propune să faceţi 
o rubrica de SMS-uri 
unde fiecare să poată 
să-şi exprime părerea 
vis-a-vis de un su-
biect ales de catre voi 
în fincare număr pe 
care il veţi scoate, sau 
de ce nu sa propună 
cititorii subiecte 
pentru dezbătut?
În acest fel luaţi pul-
sul direct al celui 
care va citeşte. Poate 
lipseşte şi o pagină 
de monden sau mo-
tor, ca tot ne mai 
plac maşinile chiar 
dacă suntem în criză. 

În rest, cred că sunteţi 
unul dintre puţinele 
ziare româneşti din 
Castellon în care mai 
găseşti ceva de citit 
si pe care, daca îl iei 
la puricat iţi ia mai 
mult de jumătate de 
ora să-l citeşti. Astea 
fiind spuse, va do-
resc viata lunga ¡  

Multumesc , în ca-
zul în care vă 
hotarâti sa publicaţi 
scrisoarea mea.

La pagina del asesor  >>>>>>>>>
Scrisoarea cititorului

¡Feliz año 2009 a todos 
nuestros lectores !
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>>> Perle ale politicienilor 
“Deci prezenţa mea este datorită 
stării Bucureştiului în care ne aflăm”

Marian Vanghelie

reprezentanţii diasporei

Cine este vocea diasporei în 
Parlamentul româniei?

 >>> Marin Pruteanu/ Valencia

Criza de credibilitate a 
parlamentului românesc 
era severă în toamna anului 
2008. Doar 14% dintre româ-
ni aveau încredere în această 
instituţie. ea era percepută ca 
o instituţie ineficientă care a 
obstrucţionat justiţia în rezol-
varea dosarelor de corupţie. 
Cu toate acestea s-a observat 
că mai mult de jumătate din 
numărul parlamentarilor din 
legislatura 2004-2008 care 
au recandidat  au fost realeşi 
în 2008. Ceea ce a pus sub 
semnul  întrebării capacitatea 
alegătorilor români de a se 
folosi eficient de oportunita-
tea votului uninominal. 

Potrivit unor evaluări 
făcute de la cei de la insti-
tutul pentru Politici Publice, 
întreţinerea unui parlamentar 
ar costa românia, pe lună, în 
jur de 7.500 de euro (din care 
aproximativ 1300 de euro 
ar fi indemnizaţia, iar restul 
diurne, deplasări, etc.). „fişa 
postului” de parlamentar este 
imprecisă. sarcina principală 
este să voteze legi dar şi să 
facă declaraţii politice, sa fie 
prezent la dezbaterile parla-
mentare, să lucreze în comi-
siile de specialitate ale Parla-
mentului, să ţină legătura cu 
alegătorii prin intermediul 
birourilor parlamentare din 
teritoriu, să facă declaraţii de 
presă, să întreţină contacte 
protocolare utile activităţii lor 
de parlamentari, etc. 

românii din străinătate 
au beneficiat la alegeri-
le din noiembrie 2008 de 
o circumscripţie electorală 
specială, a 43-a. a surprins 
numărul mic de locuri dedi-
cate românilor din diaspora 
în Parlament, ceea ce face ca 
aceştia să fie subreprezentaţi. 
Potrivit unor estimări neofi-
ciale numărul românilor care 
trăiesc în afara graniţelor ţării 
ar fi de circa 3 milioane. În to-
tal au votat în Circumscripţia 
electorală 43 peste 23.000 de 
români din toată lumea. Pe-
riodicul român în lume scria 
că spania este ţara cu cele 
mai multe voturi ale româ-
nilor din străinătate. totuşi, 
nu s-au strâns mai multe de 
6.200 de voturi de la circa 
650.000 de români cu drept 
de vot care se presupune că 
ar trăi în spania. secţia de vot 
numărul 90 din Castellon de 
la Plana s-a remarcat ca fiind 

una dintre secţiile de vot din 
străinătate cu cel mai înalt 
nivel de participare. spania a 
făcut parte împreună cu între-
aga europă din colegiul elec-
toral numărul 1 pentru Ca-
mera Deputaţilor şi împreună 
cu întreaga europă şi asie 
din colegiul electoral pentru 
senat numarul 1.  Candidaţii 
colegiului 1 pentru Camera 
Deputaţilor au fost: marian 
Popescu (PsD), Zamfir Daniel 
Cătălin (PnL), William Gabriel 
Brânză (PD-L), voicu mihăiţă 
(Prm), Kis Bela (UDmr), ri-
zea Doina (PnG-CD).  Pentru 
senat, la colegiul numărul 1, 
au candidat: marian mocanu 
(PsD), Petre roman (PnL), 
Badea viorel riceard (PD-L), 
ilie ilaşcu (Prm), Karoly fe-
renc szabo (UDmr), Gales 
Cristina Daniela (PnG-CD). 
au câştigat alegerile în aces-
te colegii viorel riceard Ba-
dea ca senator  (8449 voturi, 
46% din voturile exprimate) 
şi William Gabriel Brânză ca 
deputat (7324 voturi, 48,13% 
din voturile exprimate). Prac-
tic, putem spune că ei sunt 
reprezentanţii unor minorităţi 
infime ale cetăţenilor români 
care trăiesc în europa şi asia.

William Brânză este un de-
putat tînăr de numai 36 de 

William Brânză - Teatrul Principal din Castellon (2006)

Cine ne reprezintă la Senat?

ani. este de profesie avocat. 
a fost foarte activ în ultimul 
timp în cercurile românilor din 
diaspora, în special în ţări pre-
cum spania, italia sau anglia. 

este primul politician 
care şi-a deschis un cabi-
net parlamentar în spania, 
în Castellon, încă din 2005. 

acesta poate să fie şi unul 
dintre motivele pentru 
care a câştigat la diferenţă 
mare de contracandidaţii 
din acest colegiu electo-
ral ( pe locul al 2-lea s-a si-
tuat Zamfir Daniel Cătălin 

cu numai 2.950 de voturi). 
Lui William Brânză i s-a 

atribuit un rol important în 
deschiderea Consulatului 
din Castellon, ceea ce multe 
voci neagă. Brânză şi-a înce-
put cariera politică în cadrul 
Prm (2004-2005), a continuat 
ca independent (2005-2006), 
după care s-a alăturat Parti-
dului Democrat. 

este un politician contro-
versat fiind suspectat de afa-
ceri oneroase cu statul. fir-
ma lui, s.C. Willis srL , a fost 
cercetată pentru „evaziune fis-
cala, înşelăciune şi uz de fals”, 
după cum informa un articol 
din ziarul Gardianul. faptul că 
este absolvent al academiei 
naţionale de informaţii – sri 
a permis să se speculeze re-
feritor la legăturile lui oculte 
cu serviciile de informaţii din 
românia.

timp de 4 ani, în legislatu-
ra anterioară, a luat cuvân-
tul în Parlament 9 minute şi 
27 de secunde (intervenţiile 
lui le găsiţi la adresa: http://
w w w.cdep.ro/pls/steno/
idv=4690&leg=2004&idl=1 ). 

După primirea mandatu-
lui de parlamentar a făcut 
prima declaraţie în noua 
sa calitate prin care aver-
tiza aparatul birocratic din 
străinătate al ministerului de 
externe că va fi intransigent 
cu funcţionarii care nu fac 
din consulate şi ambasade o 
„casă românească”. 

Deoarece obiectivul este 
foarte vag şi se pretează la 
evaluări foarte subiective, 
cred că încerca prin această 
declaraţie să-şi subordoneze 
politic pe bază de ameninţare 
aceste medii la care se referă.

viorel riceard Badea care îi 
va reprezenta la senat pe 
românii risipiţi prin europa 
şi asia are 40 de ani. este 
absolvent al facultăţii de 
Litere din Bucureşti. Deşi a 
fost un personaj politic de 
planul doi el a reuşit să-l 
înfrângă în alegeri pe Petre 
roman care este o adevărată 
instituţie politică. secretul 
poate să fie dat de faptul că 
a deţinut funcţii în cadrul 
Departamentului românilor 
de Pretutindeni din cadrul 
mae unde a avut ocazia să-
şi creeze legături folositoare 

în diaspora. el a fost învinuit 
de Corpul de Control al 
Guvernului, în anul 2000, 
de folosirea „arbitrară” a 
bugetului Departamentului 
românilor de peste Hotare. 
Un articol din Jurnalul 
naţional îl acuză că din 
funcţia sa de secretar de stat 
a deturnat în folos propriu 
fonduri destinate construirii 
de biserici pentru românii 
din afara ţării şi că sub 
conducerea sa la sus amintitul 
departament s-ar fi perceput 
comisioane pentru obţinerea 
de subvenţii şi burse.

POLITICA
PE SCURT

Alianţă cu istorie
>>> ministrul agriculturii, psd-
istul ilie sârbu a dezvăluit că 
la alianţa PsD - PDL care a luat 
acum forma Parteneriatului 
pentru românia se lucrează 
de cel puţin doi ani. traian 
Băsescu ar fost un susţinător 
al alianâei cu PsD, existând tot 
timpul o colaborare bună între 
oamenii apropiaţi preşedintelui 
şi unele cercuri din PsD.

Scandaluri în guvernul Boc: 
>>> nici nu şi-a început activitatea 
bine şi guvernul lui emil Boc are 
deja parte de disensiuni. PsD a re-
tras sprijinul politic acordat minis-
trului de interne Gabriel oprea. mi-
nistrul se face vinovat conform PsD 
de a-l fi numit pe virgil ardelean la 
Direcţia Generală de informaţii şi 
Protecţie internă fără a consulta 
partidul. s-a propus excluderea lui 
oprea din PsD. În cele din urma 
acesta a demisionat din funcţie.

Criza opoziţiei 
>>>   rămânerea PnL în opoziţie 
are efecte asupra stabilităţii in-
terne a partidului. Şi-au anunţat 
intenţia de a candida la con-
gresul din iulie Călin Popescu 
tăriceanu şi Ludovic orban care 
are viziuni diferite în cadrul PnL. 
orban acuză delegaţia care a 
participat la negocierile cu PsD şi 
PD-L de o slabă prestaţie deoare-
ce PnL nu este  la guvernare .

Funar se vede din nou primar 
al Clujului.
>>>  Ca urmare a demisiei lui emil 
Boc din funcţia de primar al Clujului 
a fost deschisă competiţia pentru 
ocuparea acestui scaun. Din partea 
Prm şi-a anunţat decizia de a par-
ticipa şi Gheorghe funar. Printre 
candidaţii pentru acest post întâl-
nim nume precum vasile Dâncu de 
la PsD sau marius nicoară de la PnL.

Telefonul lui Putin 
>>>  vladimir Putin l-a sunat 
pe traian Băsescu pentru a dis-
cuta despre criza gazelor. În 
aceste convorbiri “de informa-
re” preşedintele româniei ar 
fi declarat că este de acord cu 
poziţia moscovei privind ne-
cesitatea ca Ucraina să aibă un 
comportament responsabil.

Noii parlamentari ai României 
fac cereri pentru cazări la ho-
teluri de patru stele
>>> 170 de parlamentari au făcut 
cereri de cazare la hotel informează 
românia Liberă. Cheltuielile de ca-
zare cu “aleşii” se vor apropia lunar 
de 350.000 de euro, iar în patru ani 
se vor ridica la 16.800.000 de euro. 
se mai adaugă cheltuielile celor care 
nu stau la hotel dar nici în Bucureşti.

“Dacă luăm în calcul că la miting 
au fost 12.000 de oameni, înmulţim 
cu doi, deci 26.000 de români vor 
vota pentru preşedintele Băsescu!”

William Branză
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NASA identifică un semnal 
radio misterios în spațiu

Sursa este încă necunoscută, 
dar se presupune că vine 
dintr-o zonă îndepărtată a 
universului. Semnalul a fost 
descoperit cu ajutorul unui 
instrument denumit aRCaDE, 
montat la bordul aerostatului, 
care a fost ținut în aer timp 
de patru ore, la o altitudine 
de 37 kilometri deasupra 

statului texas, în iulie 2006. 
intenția inițială a echipei era 
identificarea micilor deviații 
din spectrul de microunde 
al fundalului cosmic, primele 
radiații emise după Big Bang.  

Despre cancerul la sân şi 
modificările genetice

Cercetătorii britanici au 
modificat embrionul unui făt 
și astfel s-a născut prima fată 
programată genetic să scape 
de cancerul la sân. Doctorii 
s-au asigurat ca aDn-ul fe-
tei să nu conțină gena BRCa 
1, care duce la apariția can-

cifre reprezintă dublul costu-
rilor din anul 2007.”

Forțele din mecanica 
cuantică şi gravitația

Cercetătorii spun că au de-
tectat și măsurat o forță care 
se activează la nivel molecu-
lar prin utilizarea unei anumi-
te combinații de molecule ce 
se resping între ele. 

Respingerea duce la levita-
rea moleculelor şi implicit, la 
ridicarea în aer a obiectelor 
foarte ușoare, de mici dimen-
siuni şi fără sprijin material 
direct.

>>> Adrian Buzatu - doctorand în fizica 

particulelor elementare la Univ McGill,

 Montreal, Canada.

“Einstein şi Eddington”, 
despre teoria relativităţii

ŞTIINŢIFICE

Genetică

Prin clonare, omul 
de neanderthal ar 
putea fi readus la 
viaţă...

omul modern şi rudele noas-
tre îndepărtate, oamenii de 
neanderthal. Dar în princi-
piu specia va putea fi adusă 
la viaţă, mai ales că ovulul 
uman ar fi ideal şi o femeie 
ar fi o mamă surogat ideală. 

Dar chiar dacă va putea fi 
realizat practic, poate că reîn-
vierea unei specii dispărute 
de oameni nu va fi realizate 
din motive de etică sau reli-
gie. Însă mai rămân alte nouă 
specii de animale care vor pu-
tea fi readuse la viaţă fără aces-
te probleme de conşţiinţă, 
precum mamuţii lânoşi, tii-
grii cu dinţi de sabie, ursul cu 
faţă scurtă, tigrul tasmanian, 
gliptodonul, rinocerul lânos, 
dodo şi aşa mai departe. 

Speciile au fost alese atât 
datorită posibilităţii practice 
de a fi realizate în următorii 
ani, dar şi datorită atracţiei 
deosebite ce le prezintă aces-
te specii. Revista new Scien-
tist nu discută implicaţiile 
morale ale clonării (mai 
ales clonarea unei specii 

dispărute de oameni va duce 
la dezbateri foarte aprinse). 
Scopul articolului este acela 
de a sublinia pentru publicul 
larg cât de mult şi de repede 
avansează domeniul biolo-
giei moleculare în general 
şi cel al descrifrării aDn-ului 
a tot mai multe specii vii şi 
dispărute în special. De ase-
menea, dinozaurii nu se află 
pe această listă pentru ca 
aDn-ul de dinozaur nu se cre-
de ca ar fi rezistat 60 de mili-
loane de ani şi nici nu există 
o specie în prezent foarte 
asemenătoare dinozaurilor 
pentru a fi folosite ouăle ei.

mai multe informatii despre 
acest subiect puteţi găsi vizi-
tând pagina 

http://www.stiintaazi.ro/

Revista new Scientist a pu-
blicat o listă de zece specii 

dispărute în ultima sută de mii 
de ani care ar putea fi aduse la 
viaţă în următorii ani datorită 
faptului că cercetătorii au 
reuşit sau sunt pe cale să 
reuşească să secventeze aDn-
ul acestor specii din monstre 
congelate de ţesut, care aDn 
să fie apoi inoculat prin clo-
nare unui ovul de la o specie 
existentă, asemănătoare spe-
ciei dispărute, care va juca şi 
rolul de mamă purtătoare. 
omul de neanderthal a fost 
o specie de oameni ce a trăit 
contemporan cu specia nostră 
pentru câteva zeci de mii de 
ani, după care a dispărut, 
foarte probabil datorită 
omului, fie direct fie indirect. 

aDn-ul acestei specii 
este aproape de a fi desci-
frat în întregime şi atunci 
cercetătorii vor putea recrea 
prin clonare această specie. 

aceasta ar promova des-
igur dezbatere morală: ar 
trebui să stea la grădina 
zoologică? Sau să fie educaţi 
şi să trăiască în societate? 
Cercetătorii estimează că în 
2009 va fi publicată prima 
versiune a aDn-ului omului 
de neanderthal. apoi încă 
doi ani vor fi necesari pentru 
ca aDn-ul să fie descris cu o 
precizie mai mare, precum 
aceea cu care putem des-
crie aDn-ul unui cimpanzeu. 
odată cunoscut aDn-ului, 
cercetătorii pot prezice to-
tul despre acea specie: cum 
arăta, cum era predispusă să 
traiască şi aşa mai departe. 
astfel, cercetătorii vor realiza 
o analiză comparativă între 

cerului la sân. nu este prima 
oară când pe baza testelor 
genetice doctorii reușesc să 
elibereze nou-născuții de boli 
genetice moștenite.

2008, anul cu cele mai 
multe catastrofe naturale

„un raport al societăţii de 
asigurări munich Re scoate 
în evidenţă că, în 2008, catas-
trofele naturale au provocat 
220.000 de decese, iar pierde-
rile materiale au fost evaluate 
la 200 de miliarde de dolari 
dintre care 45 de miliarde au 
fost pagube asigurate. aceste 

2009 a fost declarat 
de unESCo drept anul 
internaţional al astronomiei, 
deoarece în urmă cu 400 de 
ani Galileo Galilei a îndrep-
tat întâia oară o lunetă către 
cerul nopţii şi a făcut prime-
le observaţii astronomice. 
Dar în 2009 se aniversează 
şi 90 de ani de la prima 
dovadă experimentală a teo-
riei generale a relativităţii 
a lui Einstein, teoria care a 
permis ulterior descrierea 
istoriei universului în ca-
drul teoriei Big Bangului. vă 
recomandăm să vizionaţi 
un film dedicat acestui 
mare eveniment din istoria 
cunoaşterii omeneşti. Puteţi 
deschide sezonul festiv cu 
un film artistic realizat anul 
trecut pentru televiziune de 
regizorul Philip martin: „Eins-
tein and Eddington”, care a 
fost lansat în marea Britanie 
pe 28 noiembrie 2008 În 29 
mai se vor împlini 90 de ani 
de la istorica eclipsă totală 
de Soare din 1919, care a 
permis demonstrarea faptu-
lui că imensa masă a astru-
lui nostru central curbează 
spaţiul, astfel încât razele de 
lumină care vin de la stelele 
îndepărtate sunt deviate. 

astfel s-a dovedit că 
teoria generalizată a 
relativităţii are o fundamen-
tare experimentală. albert 
Einstein şi-a publicat prima 
versiune în 1916, în timpul 
Primului Război mondial, în 
timp ce anglia şi Germania 
se înfruntau pe câmpul de 
luptă. 

teoria lui explica mişcarea 

ciudată a planetei mercur, 
care nu respecta 100% traiec-
toria prevăzută de cunoscuta 
lege a gravitaţiei universale, 
formulată de isaac newton. 
trecând peste vrajba dintre 
popoare, arthur Eddington 
a avut curajul să afirme că 
savantul german are drepta-
te şi a plecat în insula Prin-
cipe, din apropierea coastei 
africii de vest, ca să arate lu-
mii întregi că a venit timpul 
ca gravitaţia să fie abordată 
altfel decât în mecanica 
clasică. În ceea ce ne priveşte, 
lucrările astrofizicianului en-
glez au atras atenţia lumii 
asupra geometriilor neeucli-
diene, capitol al matematicii 
care a fost deschis de un ar-
delean, inginerul militar Bo-
lyai János, alături de Johann 
Carl friedrich Gauss şi nikolai 
ivanovici Lobacevski.

albert Einstein, autorul teoriei 
relativităţii restrânse şi generali-
zate, adică a jumătate din fizica 
modernă.
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Corespondenţă din românia

vedem, simţim sau ignorăm colţii crizei?

românia

>>> Ioana Stănică / Oradea

românia, cel puţin cea mediatică, 
e bombardată cu ştiri negre, pesi-
miste, cumplite, horror chiar, despre 
recesiune şi criză. fie ea mondială, 
fie europeană sau românească, 
toată lumea şi comentatorii politi-
ci cei mai cunoscuţi emit constant 
cele mai negre prezumţii. pe aproa-
pe toate canalele de televiziuni, de 
nişă, publice, private, cu sau fără 
audienţă, la ştiri, la talk- showuri, 
în editoriale şi complicate articole, 
subiectul aproape fiecărei zi este 
recesiunea instalată. Criza va cu-
prinde ţara, gazele ruseşti, foamea, 
sărăcia...încă un pic şi spectrul apo-
calipsei se va întinde de la Borş până 
la mahmudia şi de la Beba veche 
până la rădăuţi prut! predicţii sum-
bre circulă constant pe ” burtierele” 
ecranelor, rulând parcă la nesfârşit : 
se va scumpi pâinea , se va scumpi 
carnea, electricitatea, gazul, apa şi 
canalul. vor creşte taxele şi impozi-
tele, vor scădea salariile bugetarilor, 
nu vom mai avea bani numai pentru 
minima subzistenţă de zi cu zi...adio 
, deci bunăstare! Bombardaţi subli-
minal permanent de informaţii de 
genul acesta, oamenii nu mai stiu 
ce să creadă şi de unde s-o apuce. 
Începe un discret radio-şanţ, care 
funcţionează la noi pe orice vreme, 
orânduire şi orice criză....

Câţiva ”zvoneri„ - bine plasaţi şi cu 
credibilitate ( cel puţin imagistică) 
mulţi, mulţi „răspândaci”, me-
reu în activitate , ca o foşgăială 
browniană.....şi scenarita ne-a cu-

rile, înfloririle pe marginea tex-
tului continuă într-o sarabandă 
ameţitoare, care te aruncă în vâl-
toarea concluziilor şi te lasă năuc 
de cap, mai prost decât te simţeai 
la începuturile începuturilor, în zorii 
conversaţiei princeps! Cam asta era 
( şi este ) atmosfera generală, adica 
acea a româniei din ziare , reviste, 
televizor, radio.aşa cum spunea 
un „mare” om politic , avem două 
românii: una a imaginii televizate 
şi a media, iar alta....a oamenilor de 
rând, cetăţeni normali sau anormali, 
tipici sau atipici, „zvoneri” sau „ ras-
pândaci”, care fac românia de rând. 
La concret, cel puţin în ianuarie 
2009 ? o reacţie adversă a grosului 
poporului mai grozavă dacât cea a 

prins pe toţi! nu mai putem distin-
ge adevărul de minciună, mitul de 
realitate :”în domeniul imobiliarelor 
nu se mai mişcă nimic, dar absolut 
nimic, case de 700 de metri pătraţi, 
la cheie , au ajuns să se vândă cu 
65000 de euro, la Cluj ajung să se 
dea apartamente în mult râvnitele 
blocuri noi şi cu 28000 de euro, de 
unde asta vară nu te puteai apropia 
de ele fără 90000!” „Case in zone 
bune ale oradiei , pe care în vară 
se cereau 250000 de euro, acum se 
dau cu 100000!„ „ai auzit cât se fac 
ţigările, dragă? vor ăştia să le aducă 
la 10 lei pachetul....” „ai auzit ce 
scumpiri vin? Ce ne facem pe criza 
asta?” „trebuie să facem economii!”

asfel, zvonurile, presupune-

oricărui medicament de intoxicare 
existent pe piaţă : lumea cheltuie, 
manâncă, bea, se roagă şi trăieşte 
ca înaintea sfârşitului lumii. super-
marketurile gemeau de lume în 5 
ianuarie, atacate constant de hoar-
de de consumatori care împingeau 
cărucioarele pline de cumpărături 
cu o încleştare pe care numai 
foamea ancestrală o mai poate da. 
Cafenelele centrului sunt pline-ochi 
pe la 12 ziua, iar pub-urile , restau-
rantele şi pizzeriile în weekend nu 
au loc numai cu rezervare prealabilă. 
pe unde o bântui criza?poate pe la 
saloanele de înfrumuseţare, unde 
preţurile escaladau everestul la ulti-
ma mea vizită pe acolo...aş, de unde 
, programările se fac cu cel puţin o 
saptămână în avans, la orice salon.
Lumea se vrea încă frumoasă! Şi , 
totuşi, unde fac oamenii aştia eco-
nomii? vine întrebarea firească, dat 
fiind faptul că tot imperiul media-
tic ne sfătuieşte zi de zi să facem 
economii! poate la haine sau la 
încălţăminte?? Greşit total! Dacă nu 
ştiţi, românia de-abia a apucat să 
„guste” din dulceaţa reducerilor de 
sezon....şi nu se renunţă aşa uşor la 
o astfel de dulceaţă. prea mult timp 
am fost oprimate şi distruse psihic 
de absenţa shopingului-tratament-
antidepresiv!!! acum , când a venit 
în sfârşit şi la noi, să renunţăm? nici 
vorbă!La atac, aşadar, spre marile 
reduceri de sezon.vorbesc la femi-
nin pentru că acest capitol este un 
apanaj aproape exclusiv rezervat 

sexului frumos.aşa frumos că ma-
gazinele mallului orădean sunt mai 
toate goale şi pustiite de trecerea 
valului de amazoane amatoare de 
haine , orice fel de haine, reduse să 
fie! foarte mulţi ani de zile aici nu a 
existat aşa numita „ pătură de mi-
jloc” a societăţii, oameni cu venituri 
care să le permită un trai decent şi 
plăcut, pe care sa-l poţi face şi mai 
plăcut prin mici trucuri wellness.
acum există.

nici o criză din lume nu cred că-i 
mai poate face să renunţe brusc la 
tot confortul şi minima bunăstare 
de care s-au privat mulţi ani până 
s-au pus pe picioare şi la care au 
avut acces în ultimii ani. Confort şi 
bunăstare pe care o merităm toţi, la 
urma urmei, şi la care nu renunţăm 
nici morţi, până când, probabil, vom 
simţi răsuflarea rece a nesiguranţei 
în ceafă. până atunci, să mai aştepte 
niţel! 

macar să ne facem că nu vedem 
criza asta blestemată, venită la un 
moment atât de prost: un pic ne-
am mai obişnuit şi noi cu binele şi 
tocmai sosi, val-vârtej! ronald rea-
gan spunea că recesiune este atun-
ci cînd vecinul îşi pierde locul de 
muncă, iar criză este cînd tu însuţi 
îţi pierzi locul de muncă! se pare că 
umorul şi hedonismul românesc ne 
face să nu vedem criza, de simţit…
tot nu poate fi aşa rău ce pe vremea 
comuniştilor, nu? …iar colţii crizei?? 
ne-am mişcat repede şi i-am pilit 
deja! subgingival, deocamdată!

La mulţi ani românia !
rumania nevada, 8 grados bajo 

cero y el paisaje lunar que 
deja la nieve tras su caida. tejados 
blancos, rios helados y las formas 
geométricas, cristalinas, perfectas, 
preciosas que, como un espectácu-
lo visual, nos regala la naturaleza. 
Los copos de cerca son cadenas de 
estrellas, de lejos, hermosas plumas 
de cristal de nieve que se dejan co-
mer cuando tienes sed, cuando el 
reflejo del sol en la nieve es un es-
pejo solar. así es rumania, fresca y 
virgen, todo por hacer en una mina 
de posibilidades donde la naturale-
za y la cultura lo regalan todo. ¿por 
qué en rumania que hay nieve du-
rante todo el invierno no abundan 
las estaciones de esquí o las pistas 
de patinaje? es curioso ver cómo 
un negocio redondo para austria o 
alemania no prolifera en rumania, 
donde se dan los dos ingredientes 
fundamentales, toneladas de nieve 
natural y montañas con todo tipo 
de pendientes. ¿a quien no le inte-
resa que rumania prospere? He pa-
sado el final de año en arieseni, dos 

pistas de esquí, apenas cuatro kiló-
metros esquiables y dos telesquís…
en una inmensidad rodeada de 
montañas y nieve. inexistencia total 
de aquello que los franceses han 
bautizado como “forfait”, un abono 
por día y no tener que sacar 5 leis 
del bolsillo cada vez que tomas el 
remonte…cierto que arieseni, no 
es toda la realidad rumana, existen 
otras como poiana Brasov, sinaia, 
predeal, paltinis y runcu, donde los 
remontes, aunque antiguos, están 

más completos, pero ni punto de 
comparación con estaciones espa-
ñolas donde no falta detalle aunque 
la nieve cueste el dineral de tenerla 
que producir de forma artificial. 
a apenas 3 horas de distancia, los 
niños de Budapest, aprovechan las 
vacaciones de navidad para patinar 
sobre todos los lagos de la ciudad, 
las empresas que alquilan botas tie-
nen que colgar el cartel de “comple-
to” porque cada tarde agotan el ma-
terial…..¿cuántos lagos se congelan 

en rumania?, ¿cuantos lagos natu-
rales podrían convertirse en mara-
villosas y naturales pistas de patina-
je? en Castellón a 15 grados hemos 
tenido estas navidades una pista 
de patinaje. rumania….país por 
explotar, políticos que no se ganan 
el sueldo. Les invito a reflexionar en 
el calendario de la historia, porque 
rumania va a cumplir en este 2009, 
sus 20 años de caída del comunis-
mo y el despegue económico no se 
ha producido más que en manos de 
unos pocos. ¿Cómo hablar de turis-
mo sin las mínimas infraestructuras 
para llegar a los lugares? faltan au-
tovías, no solo para que los turistas 
se dejen divisas, también para que 
los rumanos no se dejen cada día la 
vida en el asfalto. ¿cómo hablar de 
democracia y de integración euro-
pea con pensiones de 80 euros, y 
asistencia social médica a golpe de 
talonario? empezamos la noche-
vieja con orquesta, comenzamos el 
año con fuegos artificiales y pesca-
do….bailamos hasta el amanecer 
…en el único restaurante abierto…
el día 1 todo cerrado, ni ludotecas, 
ni espacios culturales, ni museos ni 
exposiciones, ni rutas turísticas, ni 
más movimiento de dinero que po-
dría muy bien revertir en manos las 

manos de una población sobrada-
mente emprendedora, aletargada 
al devenir de un gobierno que no 
se molesta en exigir ayudas a euro-
peas, no se deja la piel para presen-
tar proyectos. 

rumania no precisa de la cons-
trucción de parques temáticos, 
porque la naturaleza lo ha puesto 
todo, rumania es un auténtico par-
que natural por descubrir. De Cluj 
a arieseni hay una carretera que 
sigue el curso del río aries, dentro 
del valle y junto a la poco transitada 
carretera se conserva una antigua 
vía de tren de estrecho recorrido, 
“la caleferrata” que antiguamente 
transportaba la madera de estos 
bosques de apuseni….una mínima 
inversión recuperaría en tren una 
de las miles rutas donde las colas de 
turistas y la propia población podría 
disfrutar de un paseo de tres horas 
por el corazón de rumania, tanto 
en verano como en invierno, una 
delicia para el visitante, ávido de la 
virginidad de un bosque donde a 
menudo se cruzan zorros y lobos, 
un espectáculo para el alma. Lo dije 
en rumania: “La multi anni, ruma-
nia, te deseo unos gestores politi-
cos que te quieran de verdad”todo 
conquistada.

>>> Lorena Pardo / Arieşeni-Bihor

La nieve no falta durante todo el invierno en las montañas de rumania - enero 2009



EXPRESS INFORMATIV6 15 - 31 IANuARIE 2009

Economie                 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

STRATEGIE Chiar dacă nu vor investi la fel de mult ca în 2008,

Oamenii de afaceri mizează în 
continuare pe sectorul imobiliar
>>> Bălţătescu Sorin Iulian

 În ciuda faptului că anul 
2008 a fost unul mai prost 
pentru piaţa imobiliară 
românească, unii milionari 
în euro autohtoni au încre-
dere în continuare în acest 
segment. În condiţiile în care 
piaţa bursieră a avut o activi-
tate redusă, oamenii de afa-
ceri şi-au îndreptat atenţia 
spre câştigurile din imobi-
liare. Însă stagnarea, apoi 
scăderea preţurilor la terenu-
ri cu până la 30%, a redus din 
valoarea terenurilor deţinute 
de afaceriştii români. Astfel, 
oameni ca Gigi Becali, unul 
dintre cei mai bogaţi români, 
deţine doar în Pipera 200 de 
hectare de teren, evaluat de 
notari la trei miliarde de euro. 
Dacă ar fi să vândă mâine, la-
tifundiarul ar pierde aproape 
un miliard de euro, faţă de 
cât ar fi putut obţine anul tre-
cut, când preţurile din zonă 
atinseseră un prag maxim.

Specialiştii spun că există 
şi o problemă de mentalita-
te. “Este în primul rând vorba 
despre lipsa culturii finan-
ciare. În alte state ponderea 
celor care apelează la servicii 
financiare de specialitate este 
cu siguranţă mai mare. De 
ce este acest nivel scăzut la 
noi? Pentru că sunt obişnuiţi 
să facă bani pe baza pontu-
rilor sau a accesului inegal la 
informaţii. În mod categoric 

ar fi pierdut mai puţin dacă ar 
fi apelat la experţi”, a declarat 
Dragoş Neacşu, preşedintele 
Erste Asset Management.

Cu toate acestea, unii 
oameni de afaceri vor con-
tinua să investească în imo-
biliare, chiar dacă nu cu 
acelaşi avânt de până acum.

 „Pe partea hotelieră, anul 
2008 a fost unul bun, la fel 
şi pe rezidenţial, unde avem 

 În ciuda crizei, se anunţă din ce în ce mai multe şantiere

mare hotel din Europa.
Pe acelaşi segment mer-

ge în continuare şi omul 
de afaceri Ovidiu Tender. 

un vot de încredere dat 
pieţei imobiliare este şi 
recenta ofertă a lui Dinu 
Patriciu pentru prelua-
rea fondului de investiţii 
britanc Fabian România, 
care deţine un portofoliu 
de 11 proiecte mobiliare.

ŞTIRI DE INTERES

Interdicţia cumu-
lului pensiei cu 
salariul, în acord 
cu o decizie a CC

Executivul a impus ca pen-
sionarii să nu mai poată cu-
mula pensia cu veniturile 
obţinute prin prestarea unei 
activităţi în instituţii de stat.

”Proiectul conţine dispoziţii 
în temeiul cărora pensio-
narii, atât cei din sistemul 
public, cât şi cei care fac 
parte din sisteme speciale 
de pensii (justiţie, apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională), nu mai pot cumu-
la, pe viitor, această pensie cu 
veniturile obţinute din exer-
citarea unor funcţii remu-
nerate de la bugetul de stat, 
indiferent de instituţia unde 
se regăsesc aceste funcţii. 

În cazul încadrării pe astfel 
de funcţii, persoanelor care 
au calitatea de pensionar li se 
suspendă plata pensiei, până 
la încetarea încadrării. Această 
măsură este în acord şi cu 
Decizia Curţii Constituţionale 
375/2005, potrivit căreia «nici 
o dispoziţie constituţională 
nu împiedică legiuitorul să 
suprime cumulul pensiei 
cu salariul, cu condiţia ca 
o asemenea măsură să se 
aplice în mod egal pentru 
toţi cetăţenii, iar eventua-
lele diferenţe de tratament 
între diversele categorii pro-
fesionale sa aibă o raţiune 
ilicită»”, se arată în document. 

Executivul mai arată că 
situaţia dificilă economico-
financiară internaţională im-
pune adoptarea unor măsuri 
urgente în vederea redu-
cerii cheltuielilor bugetare.

preţ bun. La cele 50 de hec-
tare pe care le deţinem, 
valoarea lor a scăzut cu 20 
– 30%. Investiţii vom de-
mara în continuare,  pe toa-
te segmentele, însă nu cu 
acelaşi buget. Pe segmentul 
imobiliar ne-am propus să 
investim 50-60 de milioane 
de euro, dar am redus suma 
cu 20%”, a declarat Ionuţ 
Negoiţă, care împreună cu 
fratele său deţin cel mai 

Vendo casa en Albocacer planta baja una altura y buardilla
reformada y equipada con tres habitaciones un baño, cocina, comedor 

con chimenea , terraza
por 100.000 €

calle Calvario bajo, tel 964 25 76 21
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Una GUerra sin sentiDo
¿Cuántas personas tienen 
que morir para que israel 
se sienta saciada su ansia 
de venganza contra 
Hamas?

>>> Fernando Ramon Moreno/ CASTELLÓN

es difícil intentar escribir 
sobre el problema palestino-
israelí sin que te afecte la gran 
cantidad de información que 
nos inunda los teletipos de 
noticias, en donde se ve una 
gran operación militar de 
israel contra un pueblo des-
provisto de cualquier defensa 
y cuanto menos vulnerable, 
pagando palestina un alto 
tributo en vidas humanas 
inocentes. ¿Quién no recuer-
da esa imagen televisada del 
cadáver de la niña palestina 
de 5 ó 6 años en brazos de un 
adulto, llevada hacia alguna 
morgue colectiva? porque, 
por parte de israel, el enemi-
go es Hamas y no el pueblo 
palestino, pero sin embargo 
quién sufre sus ataques es 
el pueblo palestino en esa 
búsqueda continua de ele-
mentos terroristas de Hamas.

en primer lugar la diplo-
macia debe establecer el 
alto al fuego que permita 
la salida de la población ci-
vil que así lo desee, y de 
los extranjeros que se en-
cuentran en Gaza contra su 
voluntad, así como facilitar 
la ayuda humanitaria a las 
personas que lo necesitan.

no existe lider mundial 
que no se haya manifestado 
al respecto del conflicto de 
Gaza, todos los mandatarios 
de todos los países se han 
manifestado, pero conside-
ro que es la o.n.U. la encar-
gada de establecer las ba-
ses para la creación de dos 
estados y que garantice el 
reconocimientos internacio-
nal de un estado palestino 
independiente, al margen 
de otro israelí ya existente.

en la vigilancia del cumpli-
miento de esos acuerdos, de-
biera establecerse una fuerza 
internacional de cascos azu-
les amparada por todos los 
países de que fuera posible 
y la eliminación de expresio-
nes como territorios ocupa-
dos o asentamientos judíos, 
o colonos israelíes, que de-
finen claramente aquellos 
terrenos que no siendo pro-
pios son ocupados tempo-
ralmente pero con visos de 
definitivos por israelies a 
quienes no les corresponden 
dichos territorios. en pleno 
siglo xxi hablamos de colo-
nos y de colonizar como que 
pudieran haber territorios 
en el mundo susceptibles de 
ser colonizados, tienen que 

a todo esto y todos los días 
leemos noticias que nos po-
nen los pelos de punta, como 
la utilización de bombas de 
fósforo blanco por parte de 
israel, que aunque leo en los 
artículos de opinión que son 
legales, no puedo entender 
de que legalidad hablamos 
cuando se trata de bombas.

en conclusión o como resu-
men de todo lo que esta ocu-
rriendo nos remitiriamos a 
los seis puntos antes comen-
tados que a propuesta de in-
glaterra fueron aprobados el 
pasado día 8 de enero por la 
onU y amparado por la tota-
lidad de países que buscan la 
paz, para establecer un corre-
dor humanitario y castigar a 
quien de ambos incumpla 
los acuerdos de paz. Castigar 
como, económicamente que 
es la única forma que entien-

den los países que se puede 
castigar con fuertes sancio-
nes económicas que les ha-
gan ir a la cola del mundo, ya 
que como dice un amigo mio 
el apendice más doloroso del 
cuerpo humano es el bolsillo.

naciones Unidas debe 
creer en su papel mediador 
en conflictos internacionales 
y el mundo debe apoyar con 
la fuerza sus decisiones sin 
fisuras y en este momento 
del  conflicto debemos ana-
lizar con la cabeza y no con 
el corazón y sin hacer caso 
a los iluminados como el sr. 
Chavez que ha expulsado de 
su territorio al embajador de 
israel. Ésto solo aporta carna-
za a quienes quieren ver sólo 
un lado, en un conflicto en el 
que es necesario conocer la 
historia de dichos territorios 
y el punto estratégico de di-
chos territorios. nosotros des-
de aquí pedimos ¡basta ya¡ 
en nombre de ese millar de 
muertos civiles que con nom-
bre y apellidos han sido victi-
mas de esta guerra estúpida.

quedar muy claros los límites 
de ambos países y es obliga-
ción internacional el cumpli-
miento de dichos acuerdos.

el Consejo de seguridad de 
la onU logró aprobar el pa-
sado día 8 de enero, bien en-
trada la noche y tras costosas 
abstenciones y con la absten-
ción de ee.UU., una resolu-
ción basada en una propues-
ta del reino Unido, con seis 
puntos básicos: alto el fuego 
inmediato, la retirada de las 
fuerzas israelíes de Gaza, la 
provisión de ayuda humani-
taria (alimentos, medicina, 
combustible), la condena de 
todo acto contra la población 
civil, el final de todo tráfico 
ilegal de armas y municiones 
y la apertura de las fronteras 
de Gaza. a todo ello se añade 
el expreso apoyo del Consejo 
a la iniciativa mediadora de 

egipto y la reclamación de un 
nuevo esfuerzo de las partes 
y de la comunidad internacio-
nal para conseguir un acuer-
do de paz general en la zona.

tanto israel como Hamas 
no han tardado mucho en re-
chazar esta resolución. Desde 
el punto de vista de la lógica 
militar, uno puede entender 
que israel, que ha invadido 
Gaza, no quiera un alto el fue-
go ni abandonar el territorio 
conseguido hasta la plena 
realización de sus objetivos 
militares. en este sentido y 
basado además en la conti-
nuación de los ataques con 
cohetes por parte de Hamas 
al territorio israelí, lo que no 
es comprensible es que pa-
lestina que es el territorio 
invadido no quiera alcanzar 
la paz, o lo que es lo mismo 
Hamas responde por boca 
de palestina que no quiere 
un alto el fuego, porque le 
importan más sus reivindi-
caciones politico-militares 
que su propia población civil.

OPINION

Debo confesar que me gus-
ta viajar a través de los ojos 
de los demás. Ya que no pue-
do moverme en el espacio, 
mi tiempo, el de la globaliza-
ción, el de los movimientos 
de ciudadanos, me permite 
que en la esquina de mi tra-
bajo alguien se haya moles-
tado en motar un negocio 
de alimentación rumana. 

es una manera de viajar 
en la oferta con apenas dar 
dos pasos a la izquierda 
desde el ascensor. pruebo 
el cozonac en navidades, o 
el yogurt de leche de ver-
dad, cómo la que el leche-
ro repartía hace 30 años…
muy diferente a los sabores 
clonados de los lacteos en 
españa, todo muy higieni-
zado pero estandarizado.

Debo confesar que es una 
suerte recibir de forma gra-
tuita tantos estimulos positi-
vos. mi vecina del quinto es 
marroquí e intercambiamos 
recetas, mi hada madrina, 
como casi todas las mujeres 
que trabajan en el servicio 
de limpieza de españa, es 
rumana. 

Ha sido un regalo conocer-
la, no solo porque ahora ten-
go una hermana más, sino 
porque representa el espejo 
en el que cualquier mujer 
puede mirarse, luchadora, 
honrada, emprendedora e 
inteligente, esa es mi Cristi-
na, pero como ella miles.

me cuestiono qué suerte 
hubieran corrido muchos 
ancianos, muchas familias 
trabajadoras si las mujeres 
rumanas, las hadas madri-
nas, no hubieran llegado a 
nuestro entorno para facili-
tarnos la vida, para asumir 
esos trabajos que antes na-
die quería. 

servicio de calidad a cam-
bio, muchas veces, de retribu-
ciones sumergidas, rácanas y 
precarias, dinero que muchas 
veces no va acompañado de 

seguridad social y vacaciones 
pagadas. 

Debo recordar las palabras 
pronunciadas por el propio 
taian Basescu en mayo de 
2006 en la plaza de toros 
de Castellón. agradecía los 
esfuerzos del capital huma-
no rumano, que fuera de su 
nación, a golpe de sacrificio, 
seguía enviando millones de 
euros que representaban un 
gran pellizco de su piB. Da-
tos objetivos que demues-
tran que las redes humanas 
funcionan y como hilo con-
ductor entre las mismas, la 
conciencia de solidaridad.

Quiero compartir mi sor-
presa pasadas ya las fechas 
navideñas, cómo exactamen-
te hace un año, me sorpren-
dió ver cómo los rumanos 
son los castellonenses que 
más envios realizan en navi-
dad, tanto es así que esto ge-
nera una industria sumergi-
da de cientos de particulares 
que en estas fechas se dedi-
can a llevar y traer paquetes. 

La cita fue en sábado por 
la tarde, detrás del aparca-
miento de la estación de 
trenes de Castelló. Cientos 
de furgonetas acudían en-
tre las 8 y las 9 de la noche. 
Una balanza y 3 euros por 
kilo, pero reparto de puerta 
a puerta, de mano en mano. 

nueva demostración de su 
capacidad de emprender y de 
hacer honrado trabajo, aun-
que, de nuevo, sumergido.

Confieso que 2009 ha lle-
gado con la ilusión acabar 
con situaciones de desigual-
dad en la fuerza laboral de 
europeos y no europeos. 

españa ha terminado con 
su moratoria a la contratación 
de rumanos y búlgaros, justo 
en 2009, el año de la crisis, el 
año del engorde de las listas 
del paro. 

Dos años de moratoria ha 
llevado a muchos ciudada-
nos rumanos, en su habili-
dad de adaptarse a todo, a 
constituir su propia empre-
sa, un camino que no a to-
dos les ha procurado éxito 
económico. Llegado 2009, 
todos somos iguales, solo el 
tiempo demostrará quienes 
son los más habilidosos…y 
sino observen su ingenio 
y denle tiempo al tiempo.

>>> Lorena Pardo / CASTELLÓN

traBaJo sUmerGiDo
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Biserica San Pedro și Mau-
soleul Los Amantes   >>> O 
biserică mică, dar surprinzător 
de frumoasă, cu un turn în 
manieră Mudejar, atent res-
taurat. Acest spațiu este 
deosebit și pentru mausoleul  
Los Amantes (Îndrăgostiții), 
renumit monument istoric.

ALTE DATE 
PE SCURT

Turnul San Martin >>> Este 
cel mai vechi dintre turnurile 
care apărau orașul, stilul său 
arhitectonic fiind destul de 
asemănător cu cel al Turnu-
lui El Salvador, însă ceea ce 
atrage atenția este fațada sa, 
decorată cu arcuri, broderii în 
piatră și diverse forme geo-
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În Teruel , modernul se îmbină cu medievalul într-o deplină concordanță arhitectocnică.

Teruel, locul ideal la 
sfârșit de săptămână

Împrejurimile provinciei Castellon oferă posibilități surprinzătoare de petrecere a timpului liber. Aflat la o 
distanță de doar 166 de km de Castellon, Teruel este o destinație perfectă pentru un week-end relaxant.
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LOCuRI DE INTERES GASTRONOMIE

Descoperă 
Sierra de 
Albaracin sau 
Rubiela de Moras 
Teruel, una dintre provincii-
le iberice care deține cele 
mai multe localități declara-
te monumente naționale.

>>>  ELENA MATEI / CASTELLÓN

curți interioare. Saloanele 
mai păstrează încă, uși, feres-
tre și ceramică originală. 

Castelul a fost unul din am-
plasamentele musulmane 
până în anul 1171 când re-
gele Alfonso II l-a recuperat 
pentru a-l include în urbea 
creștină. În secolul al XVIII-
lea a fost ocupat de ordinul 
predicatorilor franciscani. 
Din acest motiv, fortăreața a 
fost de nenumărate ori, sce-
nariul luptelor dintre regate-
le Castilla și Aragon. 

Castelul Mora de Rubielos 
a fost declarat Monument 
Național în anul 1931, iar car-
tierul medieval al localității 
a primit numele de complex  
istoric-artistic în anul 1978. 
Vizitele în castel se pot realiza 
tot timpul anului, cu excepția 
că pe timpul sezonului de 
iarnă, accesul publicului este 
închis. Prețul unui bilet de 
intrare costă în jur de 1,50€, 
și include vizita la muzeul et-
nologic, unde sporadic sunt 
organizate  diverse expoziții.

În perioada iulie-august au 
loc diverse reprezentații, în 
cadrul programului cultural 
organizat de către Diputa-
cion General de Aragon în 
colaborare cu Diputacion 
Provincial de Teruel. 

Pe lângă castel, mai pot fi 
vizitate bisericile La Doloro-
sa, Loreto și San Roque , da-
tând din secolul al XVII-lea.  
De asemenea, edificiul care 
găzduiește primăria orașului, 
este el însuși un monument 
de arhitectură în stil renas-
centist, ce datează din seco-
lul al XVI-lea. 

Ridicată în jurul unei curți 
interioare, sprijinită pe patru 
stâlpi care susțin 15 arcuri, 
clădirea poartă pe fațada 
principală semnul scutu-
lui cetății, sculptat în piatră 
și care datează din anul 
1571, în timp ce  la intrare 
te întâmpină o statuie din 
piatră înfățișându-l pe Petru 
al IV-lea Ceremoniosul.  

În împrejurimi se află mi-
nunate peisaje și importan-
te relicve istorice, precum 
zidul Rubiela de Moras, care 
a încercuit cetatea până în 
secolul al XIV-lea, având un 
rol foarte important în prote-
jarea acesteia. La acea vreme, 
zidul dispunea de 6-7 porți 
din care s-au mai păstrat în 
zilele noastre, numai două.

Teruel există! Aceasta este 
lema unei reclame pe care, 

cu siguranță mulți dintre noi 
o cunosc. Este de ajuns să 
îi vizitezi orășelele, ca să îți 
dai seama că această pro-
vincie ascunde multă isto-
rie și cultură între munții săi 
surprinzător de impunători. 

Sierra de Albarracín, Gú-
dar-Javalambre, Maestrazgo, 
Andorra-Sierra de Arcos sau 
Rubiela de Moras sunt doar 
câteva din atracțiile turisti-
ce care merită să fie vizitate, 
multe dintre ele fiind decla-
rate monumente naționale. 

Iubitorii de natură își vor 
găsi, fără nicio îndoială, re-
fugiul în Sierra de Albaracin, 
localitatea aragoneză situată 
la cea mai înaltă altitudine 
din sistemul iberic. Totodată, 
Albaracin deține catedrale, 
ziduri care împrejmuiesc un 
frumos castel, toate înconju-
rate de un peisaj incredibil cu 
păduri protejate ce ascund 
nenumărate picturi rupestre 
cu o vechime de peste 6000 
și 1500 de ani. 

Un castel care 
mai străjuiește 
încă orizonturile 

Teruel există și 
gurmanzii știu 
de ce: nicio masă 
fără jambon!

SĂRBĂTORI ȘI TRADIȚII

“La fiesta del 
torico”, una dintre 
cele mai vestite 
în toată Spania

Catedrala din Teruel >>> Este 
un amestec de stiluri diverse, 
construcția sa fiind ridicată 
de-a lungul unui secol. Cea 
mai veche parte, turnul, 
poartă amprenta stilului Mu-
dejar, la fel ca și acoperișul, 
în timp  ce alte elemente 
amintesc de gotic și chiar de 
renascentism

Turnul El Salvador >>> 
Într-un oraș, altădată păzit 
de mai multe turnuri Mu-
dejar, El Salvador este fără 
nicio îndoială, cel mai bine 
păstrat și cu siguranță și cel 
mai impresionant, fiind con-
siderat o adevărată bijuterie 
arhitecturală a sec. XV. 

El salvador, tezaur de artă mudejar.

Viaductul Los Arcos >>>  
Operă a francezului Quinto 
Pierres Vedel, construcția aces-
tui viaduct-apeduct datează 
din perioada Renașterii. Înce-
put în anul 1537, apeductul 
a fost construit în stil roman, 
ceea ce îl face să pară mult 
mai vechi. 

Muzeul Provincial de Artă, 
exemplu de tezaur aragonez 
>>> Prea puțin cunoscut, 
Muzeul Provincial de Artă 
din Teruel reunește variate și 
fascinante colecții spre deli-
ciul atât vizitatorilor curioși, 
cât și al celor mai exigenți 
cunoscători, îmbinând prac-
tic cele mai bune exemple 
de artă populară realizate în 
regiune. 

Capitală a provinciei omonime, situată în comunita-
tea Aragon, Teruel este unul dintre orașele spanio-

le în care istoria se poate respira în fiecare colț. Situat 
în zona muntoasă Maestrazgo, Teruel se poate făli cu 
câteva muzee și lăcașuri de cult reprezentative, clădiri 
moderniste sau dimpotrivă în stil renascentist și mai 
ales cu numeroase edificii în stil Mudejar, un adevărat 
muzeu în aer liber cu care doar Toledo ar putea riva-
liza. Situat la confluența rîurilor Guadalaviar și Alfam-
bra, la o altitudine de 915 m, Teruel se caracterizează 
printr-o climă continental moderată cu ierni reci și 
friguroase și veri calde și uscate. 

Pe lângă faima binemeritată pe care și-a câștigat-o 
de pe urma stațiunilor de schi Valdelinares, Cerler și 
Javalambre, Teruel mai este cunoscut pentru jambo-
nul său, cu denominare de origine și arta mudejar, 
considerată patrimoniu al umanității de către uNESCO. 
Acest stil unic, întâlnit doar în Spania, a fost creat 
de arhitecții mauri după Recucerire, când armatele 
creștine recuperaseră teritoriul Spaniei. De aceea bise-
ricile din Teruel, se aseamănă surprinzător de mult cu 
moscheile.

Printre atracțiile sale turistice se numără edificiile în 
stil mudéjar, mausoleul amanților din Teruel, centrul 
paleontologic Dinopolis și multe peisaje care nu vor 
lăsa indiferent pe nimeni. Cele mai reprezentative mo-
numente în stil mudéjar sunt Biserica Santa María, Ca-
tedrala diocesană din Teruell, turnurile El Salvador, San 
Martín și San Pedro, care străjuiesc biserica omonimă, 
construită în același stil. 

Drumul către Santa Barbara oferă cel mai spectacu-
los punct de belvedere asupra orașului și a împrejuri-
milor, punând la dispoziția călătorului obosit, popasul 
Mirador de Los Mansuetos. Deși nu este prea mare, 

orașul Teruel oferă posibilități suficiente de petrecere a tim-
pului liber, fiind o destinație turistică cel puțin interesantă. 
Turiștilor romantici le este recomandat să viziteze Mauso-
leul  Îndrăgostiților, monument istoric de care se leagă o 
înduioșătoare poveste de dragoste.

Legenda spune că în urmă cu câteva secole, un anume 
Diego își dorea să  o ia de soție pe Isabel, dar familia acesteia 
l-a respins pentru că era sărac. I-au dat cinci ani pentru a se 
îmbogăți, iar povestea spune că Diego chiar a reușise să-și 
îmbunătățească starea materială. Dar, în ziua în care tânărul  
se pregătea să-i ceară din nou mâna iubitei sale, a auzit clo-
potele care anunțau căsătoria Isabelei cu un alt bărbat. Ne-
fericitul întârziase doar câteva ore peste termenul stabilit... 
A cerut un ultim sărut, iar când Isabel l-a refuzat Diego s-a 
prăbușit mort. A doua zi, la înmormântarea sa, Isabel a venit, 
i-a dat sărutul promis și s-a prăbușit de asemenea, peste si-
criu. Astăzi cei doi se odihnesc în acest mausoleu, impresio-
nant monument de artă funerară. 

Teritorio Dinopolis este una din atracțiile care nu trebuiesc 
ocolite, în niciun caz, atunci când te afli în Teruel. Compus 
dintr-un amplu parc paleontologic, Dinopolis Teruel te 
invită să faci o călătorie unică în timp, cu ajutorul căreia 
vei descoperi fascinanta istorie a vieții. Aici vei descoperi 
prin intermediul unui impresionant muzeu, al atracțiilor și 
al spectacolelor cât de mult poți învăța distrându-te. Sala 
Dinozaurilor este, fără îndoială, una dintre cele mai specta-
culoase, dispunând de o magnifică colecție de dinozauri în 
mărime naturală, reconstituiri virtuale în privința habitatului 
și a modului în care aceste reptile au rămas mărturie până în 
zilele noastre și totodată de fosile unice în întreaga lume. 

Dinopolis se întinde în afara orașului Teruel, cu Legendark, 
situat în Galve - un mic, dar cochet sătuc , cu Inhóspitak, în 
Peñarroya de Tastavins, și Regiunea de chihlimbar în Rubie-
los de Mora.

>>> Provincia Teruel există, 
și nu există doar din punct 
de vedere artistic sau geo-
grafic, ci și gastronomic. În 
această privință ne oferă o 
alimentație continentală 
cu influențe mediterane, 
tipică climei reci, în care 
jambonul cu denomina-
re de origine sau mielul la 
cuptor sunt preparatele 
elementare ale bucătăriei 
aragoneze, acompania-
te de multe alte produ-
se tradiționale elaborate 
întotdeauna cu multă 
imaginație.

La rândul său Bahus, 
nu a ocolit nici el provin-
cia Teruel, unde vinurile 
consacrate prin excelență 
provin de pe tărâmuri ca 
Valderrobres sau Calacei-
te, alternând cu altele din 
provincie, înregistrate cu 
Denominările de Origine 
de rigoare: zaragozanele 
Cariñena, Calatayud sau 
Campo de Borja, și hues-
canul Somontano, toate 
fiind apreciate ca vinuri de 
caracter pentru a acompa-
nia gastronomia locală.

>>> În orice colț de lume 
fiecare sărbătoare este 
un fapt social impor-
tant, de expresie rituală și 
simbolică, sfântă și profană, 
legat de identitățile colec-
tive, obiect de studiu pen-
tru multe dintre științele 
sociale și în special, pen-
tru antropologie. Ca în 
majoritatea provinciilor 
iberice, sărbătorile din 
Teruel sunt asociate cu 
aspectul religios, sfânt și 
cu comunitățile locale ale 
societății tradiționale.

“La fiesta del torico” 
este cu siguranță cea mai 
importantă sărbătoare din 
provincie, fiind celebrată 
în a doua duminică din 
luna iulie în preajma 
sărbătorii de Sf. Angel, 
protectorul orașului. Nu-
mele său provine de la 
animalul totemic al aces-
tei regiuni - taurul, cel ce 
i-a condus spre victorie 
pe legendarii cavaleri 
aragonezi, reușind astfel, 
să cucerească fortăreața 
musulmană.

Așa numita “Fiesta del torico”, reunește 
în fiecare an sute de participanți, atât din 
rândul localnicilor cât și al turiștilor

Sierra de Albarracín , o localitate 
singulară în Aragon, prin valorile 
sale culturale și patrimoniale

Castelul din Mora de Rubielos 
este una din atracțiile care atrage 
cei mai mulți turiști în Teruel

Situat pe coama localității 
Sierra de Gudar, pe ma-

lul râului Mosa, castelul din 
Mora de Rubielos este format 
dintr-un impunător complex 
medieval. Localitatea Mora 
de Rubielos este situată la 
o distanță de 41 de km de 
Teruel și se află aproape de 
limita cu provincia Castellon. 
Construcția sa a fost începută 
în secolul al XIV-lea, din 
dorința familiei Hernandez 
Heredia, în stil gotic, însă ex-
teriorul său are influențe cas-
trense și severe. În unul dintre 
cele patru turnuri se află ca-
pela. Niciuna dintre cele patru 
fațade nu se aseamănă, fiind 
decorate în stiluri  diferite. În 
ceea ce privește locuințele, 
acestea se găsesc în jurul unei 
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 români de Castellon

Ce se întâmplă în cazul în care nu mai 
putem să plătim ipoteca?

ipoteca noastră cea de 
toate zilele, înainte o 
sursă “sigura de rentabili-
tate”, azi o povară greu de 
purtat în cârcă

>>> Ionel Scrofan / CASTELLÓN

să recupereze prejudiciul. 
Băncile vor fi foarte flexibile 
cu clientul datorita perioadei 
crizei financiare prin care tre-
cem, acceptându-i dobânzi 
mai mici, şi chiar micşorarea 
ratei, dacă se negociază bine.
În această etapă dosarul de 
credit trece la departamentul 
de recuperări al băncii, încer-
cându-se pe cale amiabilă, 
prin negociere directă cu 
clientul, recuperarea datoriei.

ETAPA III - Anularea 
contractului de 
vânzare - cumpărare

aceasta se va face în 
baza garanţiei bancare îns-
crisa în Cartea funciară 
în favoarea băncii, sub 
formă de credit ipotecar.

ETAPA IV - Începerea 
procedurii de 
execuţie

Judecătorul informează o 
singură dată despre executa-
rea creditului ipotecar. . .

se analizează din punct 
de vedere juridic stadiul 
locuinţei, se verifică dacă sunt 
chiriaşi, dacă locuiesc mino-
ri, sau dacă este declarat ca 
domiciliu familiar. se decide 
licitarea imobilului. Licitaţia 
se va face pe suma care apa-
re înscrisă în Cartea funciară.

ETAPA V 
Licitaţia între 6 şi 12 
luni de la începerea 
procedeului executor

Judecătorul fixează data 
licitaţiei. sunt trei acţiuni 

Casa noastră cea mult visată...

Dacă aveţi o ipotecă în 
spania s-ar putea ca această 
informaţie să vă fie utilă…

Cu ajutorul avocaţilor de 
la asesoria asfer (cărora le 
mulţumesc pe această cale) 
ne-am informat despre cum 
procedează orice bancă din 
spania în cazul în care se 
ajunge la refuzul sau incapa-
citatea unui client de a plăti 
rata lunară şi uitaţi ce a ieşit:

ETAPA I 
O rată neplătită

Banca va face tot posibilul 
să vă convingă să plătiţi rata. 
veţi fi penalizat cu dobândă 
şi comisioane pentru nepla-
ta la timp. Dacă se continuă 
şi nu se plăteşte datoria 
se trece la faza următoare.

ETAPA II 
După 3 luni de la 
prima rată neplătită

aici apar problemele pen-
tru bancă, deoarece Banca 
naţională a spaniei, pentru 
a se asigura că banca ce v-a 
acordat creditul nu dă credi-
te fără acoperire, o va obli-
ga să-i plătească creditul pe 
care îl datorează debitorul. 

aceasta suma va fi 
returnată băncii în momen-
tul în care banca reuşeşte 

potenţiale în faza aceasta: 
prima licitatie - se scoate la 

licitaţie apartamentul la va-
loarea care a făcut-o evaluato-
rul băncii în momentul ante-
rior  acordării împrumutului, 
adică la 100% din valoarea 
estimată a apartamentului. 

Daca la licitaţie nu se 
prezintă nimeni interesat în 
a achiziţiona locuinţa se face 
in urmatoarele săptămâni o 
a doua licitaţie. De această 
dată, licitaţia va porni de la 
valoarea de 75% din împru-
mutul acordat de către bancă. 

Dacă nici de această dată 
nu s-a vândut apartamen-

tul, banca va rămâne cu 
imobilul, adjudecându-l la 
jumătate din pretul primei 
licitaţii, iar cel care a luat 
creditul va rămâne dator 
băncii cu cealaltă jumătate. 

trebuie specificat că, în ca-
zul în care nu se pot plăti aces-
te datorii, ele vor fi transfera-
te şi asumate de către urmaşi 
direcţi, adica de către copii. 

În cazul în care în una din 
licitaţiile anterioare se vinde 
imobilul, dar nu se obţine su-
ficient din vânzarea lui, pen-
tru a acoperi datoria la bancă, 
clientul rămâne încă dator 
faţă de aceasta cu diferenţa. 

În cazul în care există garanţi 
(şi aproape întotdeauna 
există) banca va încercă să 
recupereze datoria de la ei. 

odată vândută, locuinţa se 
înscrie în Cartea funciara pe 
numele noului proprietar, iar 
fostul proprietar rămâne da-
tor băncii şi fără apartament :(

ETAPA VI - Intrarea în 
posesie şi executarea 
silită

Dacă fostul proprietar 
refuză să părăsească locuinţa, 
după o perioada de maxim 
24 luni, politia se va prezen-
ta în apartament cu pro-
prietarul de drept obligân-
du-l pe fostul proprietar să 
părăsească locuinţa. Dator-
nicul va fi  înscris pe rai (re-
gistrul datornicilor) începând 
din acel moment va avea 
serioase probleme în a mai 
obţine credite (mai bine zis 
va fi imposibil să le obţină).

să speram ca toate aces-
tea nu ne vor “atinge” şi că 
ne vor servi doar pentru a ne 
documenta, pentru a fi mai 
informati, nefiind nevoiţi să 
trecem prin aceste neplăcute 
momente provocate de 
criza economică actuală.

numai bine !
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Cu începere de la 5 ianuarie 2009, 
Consulatul României la Castellón 
are următorul program de lucru 
cu publicul: luni - vineri de la 
9.00 la 15.00 (preluare acte) şi de 
la 16.00 la 17.00 (ridicare acte). 
Nu este nevoie de programare, 
servirea cetăţenilor se face 
în ordinea sosirii la ghişee. În 
zilele de sâmbătă, duminică şi 
sărbători legale Consulatul nu 
este deschis. După aproape un 
an de funcţionare neîntreruptă a 
consulatului, considerăm că este 
util să facem câteva consideraţii 
generale cu privire la activitatea 
curentă, cu focalizare pe 
situaţii concrete şi pe ultimele 

noutăţi privind serviciile oferite 
cetăţenilor români: La Consulat 
nu “se fac” paşapoarte şi nici 
cărţi de identitate! Eliberarea 
documentelor româneşti de 
identitate se realizează numai 
în România, de către instituţiile 
abilitate de care aparţineţi. 
În cazul în care nu puteţi 
sau nu doriţi să vă deplasaţi 
în România pentru un nou 
document, aveţi posibilitatea 
(în condiţii strict definite) de a 
împuternici pe cineva din ţară 
să vă depună actele pentru 
cartea de identitate ori, în cazul 
paşaportului, să-l obţineţi - tot 
din România - prin intermediul 
Consulatului. Am pus la 
dispoziţia cetăţenilor 9 (nouă) 
numere de telefon: 964.216.172; 
964.216.224; 964.203.338; 

La multi ani, dragi enoriaşi

Cursuri de limba română la UJI

>>> ADELINA GHERMAN / CASTELLON

 Începând cu 16 octombrie 
şi până în 26 februarie, Uni-
versitat Jaume I din Castellón 
găzduieşte primul curs de 
limba română, coordonat de 
Serviciul de Limbă şi Termi-
nologie şi Centrul de Învăţare 
a Limbilor Străine, mai cu-
noscut drept C.A.L. Este o 
primă experienţă de acest 
tip, după câteva încercări 
constând în cursuri de vară şi 
un curs de scurtă durată, de 
iniţiere în limba română. De 
data aceasta, însă – este vor-
ba de introducerea unor noi 
cursuri de limbi europene, 
între care româna, portughe-
za şi italiana reprezintă sur-
priza mult-aşteptată de mulţi 
studenţi şi membri SAUJI, 
(organizaţie a absolvenţilor 
acestei universităţi în anii 
anteriori). Studenţi şi pro-
fesori au avut ocazia de a 
se înscrie şi a începe studiul 
limbii române. După o lună 
şi jumătate de cursuri, ne-
am îndreptat către ei şi le-
am cerut părerea în ceea ce 
priveşte senzaţia pe care o 
au vis-a-vis de limba română 
şi de cultura românească, 
pe care au avut ocazia să o 
cunoască în paralel cu lecţiile 
de gramatică şi de vocabular 
din fiecare marţi şi joi.

E. I. : De ce aţi ales să studiaţi 

Iubiţi credincioşi şi dragi 
români, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, am intrat în anul 2009. 
Ficare an nou este întâmpinat 
cu mare bucurie, cu speranţă şi 
cu visuri care se doresc împli-
nite.De aceea vă împărtăsesc 
câteva gânduri împletite cu 
sfinte doriri pentru anul în 
care de  abia am intrat: Să 
vă faceti timp în anul 2009 
să vizitati biserica, pentru ca 
ea este locul de întâlnire cu 
Dumnezeu; să vă aducă anul 
2009 mai mult timp să iubiţi 
cu adevărat, pentru că iubirea 
este darul vieţii veşnice; să 
vă aducă anul 2009 mai mult 
timp să citiţi, pentru că citi-
tul este izvorul cunoaşterii;să 
faceţi în aşa fel ca în anul 2009 
să găsiţi mai mult timp pen-
tru a admira natura, pentru 
că ea este o fărâmă din ordi-
nea şi armonia pusă de Dum-
nezeu în creaţie; să vă aducă 
anul 2009 mai mult timp să 
plangeţi pentru că plânsul 
este emoţia unei inimi mari; să 
vă aducă anul 2009 mai mult 
timp de rugaciune, pentru că 
rugaciunea este timp invesni-
cit; să vă aducă anul 2009 mai 
mult timp să ascultaţi,pentru 
că ascultarea este puterea 

de limba română.
C.A. : Eu am studiat deja 

alte limbi străine, engleza şi 
germana – la Facultatea de 
“Traducción e Interpretación” 
şi doream să învăţ şi alte limbi 
noi din Uniunea Europeană. 
M-am gândit să cer o bursă 
pentru U. E. şi pentru asta – 
cu cât ştii mai multe limbi 
străine, cu atât mai bine.

N.G. : Şi pentru mine a fost 
aproape la fel. Studiez en-
gleza şi am avut şi cursuri de 
franceză. Voiam să văd cum 
mă descurc cu româna. Auzi-
sem că e foarte asemănătoare 
catalanei, aşa că îmi venea 
foarte uşor.

E.I. : Cum aţi aflat de acest 
curs ?

C.A. : Pur şi simplu am mers 
la C.A.L. şi acolo mi-au oferit 
broşură de cursuri pentru 
toamnă. Aveam şi o prietenă 
şi o colegă româncă, ea fiind 
cea care mă ajută şi acum, 
când mai am nevoie. Tot de la 
ea ştiam şi câteva lucruri des-
pre România.

E.I.: Cum vi se pare acum, 
după ce aţi învăţat să vă 
descurcaţi cât de cât pe 
româneşte ?

N.G. : Mie mi se pare foarte 
frumoasă limba română. Îmi 
place cum sună. Între franceză 
şi italiană. E mult mai uşoară 
pentru mine decât germana, 
de exemplu. Măcar te poţi 
ajuta de alte limbi pe care le 
cunoşti.

C.A. : Da, da. Eu am început 
să citesc un text în română şi 
am terminat în italiană. Nu 
mi-am dat seama, fiindcă era 
foarte asemănătoare fraza!

N.G.: Eu recunosc foarte 
multe cuvinte din franceză. 
Îmi vine destul de uşor, ţinând 
cont că vorbesc deja trei lim-
bi romanice.

E.I. V-aţi gândit la o eventuală 
carieră de traducător, care să 
includă şi partea de română?

C.A.: Cred că este destul 
de greu să ajugi până acolo. 
Deocamdată nu am luat în 
calcul acest aspect.

E.I.: Aţi aflat mai multe des-
pre România şi despre cultura 
românească în timpul acestui 
curs ?

E.P.: Da, nu am învăţat doar 
limba, ci mult mai multe lucru-
ri. Ştim regiunile ţării, oraşele 
importante, puncte de inte-
res turistic, obiceiuri, tradiţii, 
sărbători etc. Aici, în Caste-
llón ne întâlnim cu români 
în fiecare zi, în locuri foarte 
frecventate de fiecare dintre 
noi: de exemplu, ospătăriţa 
care îmi aduce cafeaua 
dimineaţa este româncă şi 
îmi place să îi cer micul dejun 
în română. Uneori mă învaţă 
cuvinte noi.

E.I.: S-a schimbat în vreun 
fel percepţia voastră asupra 
românilor?

E.P.: Eu am cunoscut câţiva 
studenţi români în Franţa, în 
timpul unei burse Leonardo. 
Atunci mi-am dat seama că 
sunt foarte asemănători ita-
lienilor, spaniolilor, fiind tot 
latini. Avem multe în comun. 
Sincer, înainte am crezut 
că cei din ţările din est au o 
altă mentalitate, că sunt mai 

apropiaţi ruşilor ca fel de a 
fi, însă pe români i-am simţit 
mai apropiaţi nouă de la în-
ceput. Oamenii au tendinţa 
de a-i băga pe toţi în aceeaşi 
oală. Cât despre stilul de 
viaţă, adevărul e că nu mi-am 
pus problema cum se trăieşte 
în România. Nu ştiam că sunt 
salarii mici, nu cunoşteam 
amănunte de acest gen.

E.I. Ştiu că voi aţi fost în 
România vara trecută. Cum 
vi s-a părut experienţa? Ce le-
aţi povestit rudelor la întoar-
cere?

R. M.: Prima dată când le-
am spus alor mei că merg în 
România, au reacţionat ca şi 

când aş fi mers în cine-ştie 
ce ţară necunoscută din Afri-
ca! Dar m-a întors încântat. 
Aceeaşi reacţie au avut-o apoi 
şi profesorii sau colegii cărora 
le-am spus destinaţia mea de 
vacanţă. Dar aşa am avut oca-
zia să le povestim mai multe.

E. P.: Da, noi am mers 
împreună şi a fost o experienţă 
minunată. Am vizitat Tran-
silvania şi am ajuns până la 
Mamaia. Sunt de toate acolo, 
deşi e o diferenţă foarte mare 
între mediul rural şi cel urban. 
Nouă ne-a plăcut.

E.I. Mult succes la examenul 
de română!

înţelepciunii; să vă aducă 
anul 2009 mai mult timp pen-
tru prieteni, pentru că priete-
nii sunt ingerii care ne  ajută 
să plutim mai departe atunci 
când aripile noastre par să fii 
uitat zborul;să vă faceţi timp 
în anul 2009 şi pentru muzica, 
mai mult pentru că muzica 
este fondul sonor al profunzi-
milor umane; să vă faceti timp 
să trăiţi în Hristos, pentru că 
timpul este măsura devenirii 
noastre, iar devenirea noastră 
în timp trebuie să fie vieţuirea 
cu şi în Cristos.

Un an nou binecuvântat!
Preot, Niculet Lucian

Consulatul din 
Castellón

964.203.347; 964.216.163; 
964.206.877; 964.203.351; 
964.203.342; 964.206.764, 
dar şi un serviciu automat de 
informare pentru cel mai des 
întâlnite situaţii. Majoritatea 
celor care telefonează preferă - 
totuşi - să “vorbească cu un om”, 
nu cu un robot. Noi îi înţelegem 
dar, din cauza numeroaselor 
solicitări telefonice din partea 
cetăţenilor români şi străini, nu 
este posibilă preluarea tuturor 
apelurilor. De aceea facem 
apel la înţelegerea dv. şi vă 
invităm să folosiţi şi celelalte 
mijloacele de comunicare: 
numărul de fax 964.257.053 sau 
adresa de E-mail secretariat@
consulatcastellon.e.telefonica.
net pentru contactarea 
Consulatului sau obţinerea 

informaţiilor dorite.După orele 
de program şi în zilele de 
sâmbătă, duminică şi sărbători 
legale funcţionează un telefon 
mobil cu numărul 677.842.467 
doar pentru apeluri în situaţii de 
urgenţă. Cazuri de urgenţă sunt 
considerate NUMAI decesele 
şi accidentele (de muncă sau 
de circulaţie). La acest număr 
nu se oferă altfel de consultaţii. 
Mereu dau exemplul persoanei 
care a sunat pe acest telefon, 
într-o seară de sâmbătă, cu 
următoarea “urgenţă”: i se 
caducaseră actele spaniole de 
rezidenţă si nu le putea renova 
pentru că nu mai avea acte 
româneşti valabile din... 2003! 
Pentru corecta informare a celor 
care încă nu au aflat, reamintim 
şi pe această cale că odată cu 

ridicarea - la 1 ianuarie 2009 
- a restricţiilor privind dreptul 
la muncă, cetăţenii români 
care deţin în acest moment 
Certificatul de cetăţean 
comunitar cu precizarea „nu 
se autorizează munca până la 
finalizarea perioadei tranzitorii” 
NU TREBUIE să solicite eliberarea 
unui nou certificat. Ei pot acum 
să obţină un loc de muncă în 
aceleaşi condiţii ca un cetăţean 
spaniol. Din motive tehnice, 
deocamdată, Consulatul 
României la Castellón de la 
Plana nu acordă vize de intrare 
in România pentru cetăţenii 
străini. Cei interesaţi sunt 
îndrumaţi spre Consulatul 
General al României la Barcelona 
sau spre Secţia Consulară a 
Ambasadei României la Madrid.
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“Glosă”
Mihai Eminescu

>>> “privitor ca la teatru/Tu în lume să te-nchipui:/
Joace unul şi pe patru/Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
Şi de plânge, de se ceartă,/Tu în colţ petreci în tine/
Şi-nţelegi din a lor artă/ Ce e rău şi ce e bine.”

pOeZIe

eMINesCU  - GeNIUL pOeZIeI rOMÂNeŞTI
Prin cultură, Mihai Emi-

nescu, “Luceafărul Româ-
niei”, se deschide către 
creaţia universală, împle-
tind în poeziile sale fon-
dul spiritual românesc 
străvechi cu un suflu nou 
şi o viziune proaspătă. 

>>> ADELINA GHERMAN / CASTELLÓN

poate niciunul dintre poeţii 
români nu a ştiut să inte-

greze “dulcea românie” în uni-
versalitate mai bine ca emi-
nescu. el, Luceafărul, a adus 
cuvântul românesc în peisajul 
european şi mondial alături 
de cel al lui Cervantes, Dan-
te Aligheri, shakespeare sau 
Goethe, cu care literatura s-a 
înfrăţit din vremuri străvechi.

Aşa cum fiecare dintre noi 
purtăm în suflete nadejdea 
împlinirii speranţelor noas-
tre, nostalgia Luminii a însoţit 
dramatic întreaga operă a 
poetului nostru naţional.

 Întâia etapă a creaţiei lui 
eminescu a fost cea a unui 
suflet senin, echilibrat care 
păşeşte în lume descoperind-
o. Astfel, metaforele sale au în-
globat de la început nostalgia 
spaţiului liber de la Ipoteşti. 
pornind din acest punct al lu-
mii, prin experienţe succesive, 
privirile tânărului vor cuprin-
de concentric spaţiul româ-
nesc în ansamblul său, ţintind 
spre o viziune temerară a cos-
micului.

Ca scriitor, eminescu a fost 

marcat definitiv de cele din-
tâi lucruri care i-au vorbit, 
începând cu casa – spaţiu al 
primelor experienţe, “primul 
nostru colţ de lume”, “primul 
nostru univers”.

senzaţia de prospeţime 
din adolescenţă, cea a uimi-
rii în faţa spectacolului lumii, 
se păstrează apoi pe tot par-
cursul formării sale ca poet. 
Trimis la studii în străinătate, 
adolescentul arde de dorul 
codrului unde “se copilărea” 
bucuros şi care, sub mirajul 
depărtării, va fi reflectat într-
o lumină idilică.

Această raportare la vechi 
este, în cazul lui eminescu, o 
axă care îl susţine şi îi creează 
conştiinţa comună a spaţiului 
românesc, care va fi pentru el 
un fel de Centru al lumii. 

Depărtarea de casă îl fac pe 
poet să simtă fiorul distanţelor 
enorme. Doar imaginaţia şi 
limba românească erau ins-
trumentele care îi rămăseseră 
ca să îşi ostoiască dorul şi fo-
cul amarului străinătăţii.

Limbajul poeziilor sale din 
perioada de studii la Viena şi 
Berlin a păstrat frăgezimea 
şi naivitatea vârstei, însă 
percepţia timpului se va 
transforma în cea a unui ma-
tur, deţinător de amintiri.

prin cultură, eminescu 
se deschide către creaţia 
universală, împletind în Mihai Eminescu - “Luceafarul” poeziei româneşti

Din străinătate

poeziile sale fondul spiritual 
românesc străvechi cu un su-
flu nou şi o viziune proaspătă. 
e momentul în care poetul îşi 
defineşte propria existenţă, 
conştient de faptul că este 
un exponent al comunităţii 
naţionale. Istoria şi legenda îi 
vorbesc, de acum încolo, prin 
aşezarea sa într-un pamânt-
mumă, păstrător al unor 
amintiri seducătoare, cu alte 
rezonanţe decât mitologiile 
străine.

primul element sacrali-
zat în poezia eminesciană 
e pământul. Tranziţia de la 
bogăţia de valori culturale 
străine la cultura proprie nu 
presupune pentru eminescu 
descoperirea vreunui pământ 
necunoscut, ci instalarea 
în spaţiul fertil al copilăriei, 
de unde va contempla apoi 
Lună, soare şi Luceferi.

se pare, aşadar, că şi în ca-
zul lui eminescu funcţionează 
teoria conform căreia 
“imaginaţia unui scriitor se 
leagă de ceea ce psihocritică 
numeşte mit personal – mit 
legat totodată de “gândirea 
actuală şi conştientă a scriito-
rului şi de trecutul său uitat”.

putem afirma, în concluzie, 
că “originalitatea eminesciană 
este un complicat proces de 
înrădăcinare” – o adâncire în 
timp şi, implicit, o consonanţă 
afectivă cu pământul româ-
nesc îmbibat de istorie. (C-tin 
Ciopraga)

Când tot se-nveseleşte, când toţi aci se-ncântă,
Când toţi îşi au plăcerea şi zile fără nori,
Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă
L-a patriei dulci plaiuri, la câmpii-i râzători.

Şi inima aceea, ce geme de durere,
Şi sufletul acela, ce cântă amorţit,
e inima mea tristă, ce n-are mângâiere,
e sufletu-mi, ce arde de dor nemărginit.

Aş vrea să văd acuma natala mea vâlcioară
scăldată în cristalul pârăului de-argint,
să văd ce eu atâta iubeam odinioară:
A codrului tenebră, poetic labirint;

să mai salut o dată colibele din vale,
Dorminde cu un aer de pace, liniştiri,
Ce respirau în taină plăceri mai naturale,
Visări misterioase, poetice şoptiri.

Aş vrea să am o casă tăcută, mitutică,
În valea mea natală, ce undula în flori,

să tot privesc la munte în sus cum se ridică,
pierzându-şi a sa frunte în negură şi nori.

să mai privesc o dată câmpia-nfloritoare,
Ce zilele-mi copile şi albe le-a ţesut,
Ce auzi odată copila-mi murmurare,
Ce jocurile-mi june, zburdarea mi-a văzut.

Melodica şoptire a râului, ce geme,
Concertul, ce-l întoană al păsărilor cor,
Cântarea în cadenţă a frunzelor, ce freme,
Născur-acolo-n mine şoptiri de-un gingaş dor.

Da! Da! Aş fi ferice de-aş fi încă o dată
În patria-mi iubită, în locul meu natal,
să pot a binezice cu mintea-nflăcărată
Visările juniei, visări de-un ideal.

Chiar moartea, ce răspânde teroare-n omenire,
prin vinele vibrânde gheţoasele-i fiori,
Acolo m-ar adoarme în dulce liniştire,
În visuri fericite m-ar duce către nori.

1866, 17/29 iulie
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Portughezul Jose Peseiro şi-a luat tălpăşiţa din Giuleşti deoarece Copos a uitat să-l mai plătească

AFLATĂ ÎN PRAGUL CRIZEI, FORMAȚIA ALB-VIȘINIE A RĂMAS DIN NOU FĂRĂ ANTRENOR

JOSE PESEIRO A PĂRĂSIT RAPIDUL

Octavian Belu, noul 
secretar de stat la MTS

>>> fostul mare antrenor 
de gimnastică octavian 
ioan atanase Bellu a fost nu-
mit, miercuri 14 ianuarie, în 
funcţia de secretar de stat 
la ministerul tineretului şi 
sportului, prin decizie a pre-
mierului emil Boc.

Ousmane N’Doye s-a 
transferat la Dinamo

Steaua, își face 
pregătirea în Spania

>>> Delegaţia stelei  se află 
în spania, în primul turneu 
de pregătire de la oliva nova, 
în perioada 11-23 ianuarie. 
echipa va susţine două me-
ciuri amicale: cu fC Zurich 
(20 ianuarie), şi cu Hercules 
alicante (22 ianuarie).

portughezul Jose pesei-
ro nu mai este antrenor 

al echipei de fotbal rapid 
Bucureşti, după ce luni, 12 
ianuarie, a anunţat încheie-
rea contractul, din cauza 
neachitării drepturilor mate-
riale restante. 

“azi, luni, trebuia să îi plătim 
domnului peseiro restanţele 
financiare. i-am comunicat 
că nu i le putem achita. Deci-
zia de a întrerupe contractul 
îi aparţine domnului pesei-
ro, care şi-a cerut drepturile 
salariale pentru trei luni de 
zile’’, a declarat Grigore sichi-
tiu, preşedintele executiv al 
giuleştenilor. 

‘’i-am cerut un răgaz de 24 
de ore lui peseiro ca să nu 
trimită hârtiile la fifa şi sunt 

sigur că vom face rost de bani 
în acest răstimp’’, a afirmat si-
chitiu, încrezător în rezolvarea 
situaţiei prin întâlnirea dintre 
fathi taher şi George Copos. 

~ RAPID CAUTĂ ANTRENOR!
oficialul rapidist a precizat că 
până la oficializarea despărţirii 
de Jose peseiro, nu poate fi 
numit un nou antrenor la 
echipă, dar a afirmat există 
două variante pentru alegerea 
noului responsabil tehnic: 
acesta va fi ales dintre fostul 
secund marian rada (antrenorul 
principal al echipei secunde - 
rapid ii) şi al ex-rapidist, marius 
Şumudică (ex-proxgresul).

Lusitanul a fost numit an-
trenor principal al rapidului 
în data de 4 iunie 2008, te-

DOI TINERI SĂRITORI CU SCHIURILE DE NAȚIONALITATE 
ROMÂNĂ S-AU CALIFICAT LA JO DE IARNĂ 2010
tinerii sportivi români szil-

vester Kozma (17 ani) şi re-
mus tudor (16 ani) au obţinut 
cele mai bune rezultate din 
istoria săriturilor cu schiurile 
în românia şi au obţinut cali-
ficarea la Jocurile olimpice de 
iarnă de la vancouver 2010, 
transmite agerpres.

susţinuţi de omv, Kozma 
şi tudor au câştigat primele 

puncte în Cupa Continentală 
de la sapporo (Japonia), când 
s-au clasat în primii 30. szilves-
ter Kozma (Dinamo Braşov) şi 
remus tudor (Club Braşovia 
şi universitatea Braşov) sunt 
pregătiţi de antrenorul coor-
donator al echipei naţionale 
de sărituri cu schiurile, florin 
spulber, cei doi fiind primii 
doi săritori cu schiurile de 

hnicianul semnând atunci 
o înțelegere valabilă pen-
tru două sezoane. printre 
performanțele portughezului 
în calitate de antrenor prin-
cipal se numără disputarea 
unei finale de Cupa uefa, în 
2005, cu sporting Lisabona.

~ CANTONAMENT ALB-VIȘINIU
Giuleştenii au efectuat luni 
vizita medicală, la inms fiind 
prezenţi 21 de jucători, Dănuţ 
perjă, Costin Lazăr, Ştefan 
mardare, Lucian răduţă, Joao 
paulo pinto, Joao paulo an-
drade, ricardo fernandes, 
radomir Djalovic, Daniel pau-
lista, urko pardo, emil Dică, 
andrei marinescu, Cătălin 
păun, Doru Bratu, ionuţ Do-
broiu, Ştefan Grigorie, Claudio 

>>> echipa Dinamo Bucureşti, 
lidera campionatului naţional 
de fotbal, l-a transferat marţi 
13  ianuarie,  pe mijlocaşul 
senegalez ousmane n’Doye, 
de la fC vaslui. oficialii câini-
lor roșii s-au arătat extrem de 
mulțumiți de noua achiziție.

pitbull, ovidiu Herea, nicolae 
Grigore, marius Constantin şi 
vasile maftei. alţi 8 jucători 
vor efectua vizita medicală 
ulterior, la revenirea în româ-
nia: elinton andrade, vladimir 
Bozovic, olubayo adefemi, 
Juliano spadacio, Cesar dos 
santos “Cesinha”, pierre Boya, 
Luciano vella şi Julio Cesar.

naționalitate română, care se 
califică în runda finală a eta-
pelor de Cupă Continentală. 
În cadrul probei de pe tram-
bulina K 90, remus tudor s-a 
calificat în runda finală sărind 
75 m, în vreme ce săritura lui 
szilvester Kozma a atins 73 
m. “sunt foarte mândru de re-
zultatele obţinute de cei doi 
sportivi. sunt în formă bună 

în acest moment şi sper să-şi 
păstreze tonusul pe parcursul 
întregului an”, a declarat flo-
rin spulber, într-un comuni-
cat remis agerpres. 

La rândul său, puiu Gaspar, 
secretar al federaţiei române 
de schi-Biatlona spus că “este 
un moment foarte important 
pentru săriturile cu schiurile 
din românia”.



> POLICÍA 
                                                                       091
> POLICÍA LOCAL CASTELLÓN 
                                                                        092
> AYUNTAMIENTO
                                                    964 355 100
> CENTRO MUJER (24 HORAS)
                                                    900 580 888
> CORREOS 
                                                    964 340 387
> CRUZ ROJA ESPAÑOLA
                                                    964 222 222
> DIPUTACIÓN 
                                                    964 359 600
> INFORMACIÓN GENERALITAT 
                                                    964 358 000
> POLICÍA NACIONAL (COMISARÍA) 
                                                    964 342 240
> POLICÍA NACIONAL (EXTRANJERÍA) 
                                                    964 342 315
> PROTECCIÓN CIVIL
                                                    964 759 000
> RADIO TAXI
                                                    964 237 474
> TELE TAXI 
                                                    964 254 646
> AYUNTAMIENTO L’ALCORA 
                                                    964 360 002

> URGENCIAS L’ALCORA
                                                    964 360 952
> AYUNTAMIENTO ALMASSORA
                                                     964 560 001
> URGENCIAS ALMASSORA
                                                    964 560 100
> URGENCIAS BENICARLÓ
                                                    964 474 505
> AYUNTAMIENTO BENICÀSSIM
                                                      964 300 962
>  URGENCIAS BENICÀSSIM
                                                     964 301 851
> AYUNTAMIENTO BURRIANA 
                                                     964 510 062
> URGENCIAS BURRIANA
                                                      964 516 567
> URGENCIAS NULES
                                                    964 672 213
> URGENCIAS SEGORBE 
                                                    964 713 501
> URGENCIAS LA VALL D´UIXO
                                                     964 691 155  
COMISARÍA POLICÍA
                                                     964 522 100 
SUBDELEGACIÓN
                                                     964 220 500
> INSTITUTO MUJER 
                                                     900 191 010

SUDOKU

GEMENI
 21 Mai - 21 Iunie

LEU
23 Iulie - 22 August

BALANŢĂ
23 Septembrie - 22 Octombrie

SĂGETĂTOR
22 Noiembrie - 21 Decembrie

VĂRSĂTOR
20 Ianuarie - 18 Februarie

TAUR
20 Aprilie - 20 Mai 

RAC
 22 Iunie - 22 Iulie

FECIOARĂ
23 August - 22 Septembrie

SCORPION
23 Octombrie - 21 Noiembrie

CAPRICORN
22 Decembrie - 19 Ianuarie

PEŞTI
19 Februarie - 20 Martie

BERBEC
21 Martie - 19 Aprilie

HOROSCOP
> POMPIERI 
                                                     964 221 080
> URGENŢE
                                                                 112
> GUARDIA CIVIL 
                                                                 062
> HOSPITAL GENERAL 
                                                     964 726 500
> HOSPITAL PROVINCIAL 
                                                     964 359 700
> HOSP. PLANA VILA-REAL
                                                     964 357 600
> HOSPITAL VINARÒS
                                                     964 477 000

>RENFE
                                                       902240202
> IBERDROLA 
                                                       901202020
> CONSELLERÍA EDUCACIÓN 
                                                      964 358 000
> PROP 
                                                                       012
> ATESTADOS TRÁFICO 
                                                      964 227 081
> UNIÓN DE MUTUAS 
                                                      964 231 212
> EMBAJADA DE ESPAÑA EN RUMANÍA 
                                               040212310877

TELEFOANE DE INTERES

URGENŢE 112

Jocul de Sudoku presupune completarea careului de 9x9 (81 de căsuţe) 
după o singură regulă: orice coloană şi orice pătrat de 3x3 trebuie să 
conţină o singură dată fiecare cifră cuprinsă între 1 şi 9. Pentru a rezolva 
sudokul este nevoie de un timp cuprins între 10 şi 30 minute. Nu vă 
descurajaţi dacă aveţi nevoie de mai mult timp. Succes!
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> AMBASADA ROMÂNIEI-MADRID
                                          913504436
> SECŢIA CONSULARĂ
                                           913597895
> CONSULAT CASTELLON
                                          964216172
> CENTRUL CIVIC ROMÂN 
                                          964035521
> BISERICA ORTODOXA ROMÂNA 
                                      667971258
> INSS 
                                          964727300
> UNIVERSIDAD JAUME I
                                          964729041
> CONSELLERIA DE BIENESTAR 
                                          964358000
> INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 
                                          964252400

> CENTRO SERVEF DE EMPLEO
                                          964255754
> ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
                                          964242888
> CÁRITAS DIOCESANA
                                          964255521
> TELÉFONO DE LA ESPERANZA
                                          964227093
> REGISTRO CIVIL
                                             964356202
> EUROLINES 
                                           964342725
> CENTRO AMICS 
                                          964244722
> OFICINA UNICA DE EXTANJERIE
                                          964759250
> ALZA
                                          964200389

>>> Intraţi în posesia 
unei mari sume de bani, 
din cauza căreia este 
posibil să vă certaţi cu 
partenerul de viaţă. Ar 
fi bine sa ţineţi cont de 
nevoile întregii familii.

>>> Din punct de 
vedere sentimental 
situaţia va fi destul de 
tensionată şi ar fi bine să 
nu te implici în discuţii în 
contradictoriu. Acordă 
multă atenţie sănătăţii!

>>> vă recomandăm 
să amânaţi întâlnirile 
de afaceri, pentru că 
nu sunteţi în cea mai 
bună formă la capitolul 
comunicare. Evitaţi 
deciziile importante.

>>> Poţi să faci shimbări 
pe plan profesional, 
în mod sigur vor avea 
succes. Este momentul 
să demonstrezi de 
ce eşti capabil şi să 
avansezi.

>>> vei putea avea 
un câştig sau poate 
primeşti un cadou 
inspirat de la un prieten.  
În cazul în care ţi se 
propune o colaborare, 
mare atenţie la detalii.

>>> O rudă vă propune 
o colaborare pe termen 
lung care iţi va aduce 
imbunătăţirea situaţiei 
financiare. Nu trebuie 
să ratezi oportunitatea 
care ţi se va oferi.

>>> Impulsul de 
moment ar putea să iţi 
dea serios de furcă în 
această perioadă. Ar fi 
bine să te gândeşti mult 
înainte de a face sau de 
a spune ceva. 

>>> Aveţi tendinţa de 
a critica pe toată lumea 
şi riscati să deterioraţi 
relaţii importante. 
Persoana iubită vă 
înţelege problemele şi 
vă ajută să le rezolvaţi.

>>> Cheltuielile pe care 
le veţi face în această 
perioadă se vor arăta 
inspirate, mai ales dacă 
vei asculta sfaturile celor 
din jur. Una din rude iţi 
poate face o surpriză.

>>> S-ar putea să pleci 
intr-o scurtă călătorie 
în interes personal. 
Cu această ocazie vei 
face cunoştinţă cu o 
persoană cu care te poţi 
asocia intr-o afacere.

>>> În general relaţia 
cu străinătatea te va 
avantaja în această 
perioadă, indiferent că 
este vorba de calatorii 
sau afaceri. vei primi o 
veste de la un prieten.

>>> Traversaţi o 
perioadă în care va 
trebui să munciţi din 
greu, dar realizările 
pe care le veţi obţine 
acum vor fi profitabile 
şi de durată.

 Examen la medicină. Un singur 
tip şi 30 de domnişoare în 
grupă.
Intră prima.
- Ce se măreşte de până la 20 
de ori când este excitată?
- Hi, hi, hi! Ha, ha, ha!
- Ieşi afară, ai 4!
Intră toate, li se pune aceeaşi 
întrebare şi iau aceeaşi notă.
La sfârşit intră tipul.
- Ce se măreşte de până la 20 
de ori când este excitată?
- Pupila.
- Bravo, ai 10, du-te şi spune-le 
domniţelor de afară că „Hi, hi, 
hi!“ şi „Ha, ha, ha!“ se măresc 
între trei şi cinci ori…

Poiana market 

Va asteptam pe Ronda 
Mijares ,106-bajo 

(langa Agentia Blue Air)

Orar: Luni -Sambata 
09.00-21.00

Duminica 
10.00-14.00



express informativ 15 - 31 ianUarie 2009

mens sana in 
Corpore sano

    Hepatita B este o boală 
infecţioasă determinată 
de virusul hepatitei B 
(vHB), un virus aDn a 
cărui gazdă naturală 
este omul.
>>> Dr. CLAUDIU GHERMAN/ CASTELLON

În ultimul timp tot mai 
multe cazuri de Hepatită 
virală  B (HvB) se întîlnesc la 
tineri de 13 - 15 ani, tot mai 
des primul act sexual si pri-
mul drog consumat coincid 
cu cifra 13. pentru sute de 
tineri această cifră devine 
într-adevar fatidică, aducând 
împreună cu îmbrăţişările şi 
sărutările infectarea cu sifilis, 
siDa şi HvB.

Dar nu numai adolescenţii 
sun supuşi riscului de infecţie.
virusul hepatic B este de cel 
puţin 100 de ori mai infecţios 
decât virusul Hiv şi are mai 
multe particule virale pre-
zente în sângele infectat.  s-a 
demonstrat transmiterea şi 
prin saliva, spre deosebire de 
virusul Hiv.

23% se îmbolnăvesc de 
HvB în cazul întrebuinţării pe 
cale parenterală a drogurilor 
prin intermediul unei singure 
seringi, folosite în grup. Boa-
la decurge în forme grave, 
deoarece distruge celulele 
hepatice - hepatocitele. Când 
acestea mor, ficatul nu îşi mai 
îndeplineşte funcţia de prin-
cipal laborator chimic al or-
ganismului şi în sânge ajung 
substanţe neprelucrate, cu 
efect toxic pentru organism.

După infecţia acută, aproxi-
mativ 10% dintre adulţii apa-
rent sanatosi eşuează în efor-
tul de a se debarasa de virus. 
ei ramân Ag HBs seropozitivi 

pentru o perioadă de peste 
6 luni intrând în categoria de 
purtători cronici de vHB. spre 
deosebire de infecţia clinic 
simptomatică, după infecţia 
asimptomatică probabili-
tatea de portaj cronic este 
mai mare. Bărbaţii sunt mai 
expusi de a deveni purtători 
cronici decât femeile.

simptomele hepatitei B 
variază de la simptome mi-
nore la simptome severe. 
Cele mai des intâlnite sunt: 
oboseala, pierderea apeti-
tului, greaţa, dureri abdomi-
nale, pierdere în greutate, 
îngălbenirea pielii sau a ochi-
lor (icter), urina de culoare 
inchisă, scaune de culoare 
deschisă sau decolorate, du-
reri articulare.

purtătorii de vârstă adultă 
au un risc de 15-40 ori mai 
crescut de hepatopatie 
cronică şi cancer hepatic. În 
lume sunt 350 milioane de 
purtători cronici. studiile 
epidemiologice au arătat că 
există o corelaţie directă în-
tre numărul de purtători cro-
nici dintr-o ţară şi incidenţa 
cancerului hepatic.

azi folosim vaccinuri 
obţinute genetic pentru era-
dicarea vHB.
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Fumatul - risc major pentru organism, ocupă locul 1 pe scara mortalităţii

fumul de ţigară conţine 
peste 4800 de substanţe chi-
mice nocive, care dăunează 
organismului. printre ele, cea 
mai cunoscută -  nicotina, 
care ajunge în sânge nu nu-
mai prin reţeaua capilarelor 
sangvine ale plămânilor, dar 
şi prin membrana mucoasă 
a cavităţii bucale, faringelui, 
esofagului şi stomacului, unde 
fumul pătrunde împreună cu 
saliva. ea schimbă metabo-
lismul în celulele nervoase, 
dereglează funcţia centrelor 
vitale ce reglează respiraţia şi 
activitatea cardio-vasculară. 
fumul de tutun conţine şi oxid 
de carbon, care se combină 

cu hemoglobina din sânge - 
substanţă necesară la schim-
bul de gaze dintre organism 
şi mediul înconjurător, blo-
cându-i activitatea. Creşterea 
concentraţiei oxidului de car-
bon în sânge duce la slăbirea 
auzului, văzului, dereglează 
coordonarea mişcărilor, im-
pune plămânilor, inimii şi 
creierului să funcţioneze mai 
intens. substanţele toxice 
numite mai sus, precum şi 
plumbul, arseniul, poloniul 
şi gudroanele, ajungând în 
organism cu fumul de tutun, 
slăbesc memoria, atenţia, îl 
fac pe om mai nervos, excita-
bil, micşorează rezistenţa or-
ganismului in faţa infecţiilor.

Hepatita viraLĂ De tip B 
Şi narComania

Ţiuit, vâjâit, duduit... acu-
fenele, aceste zgomote per-
manente în urechi, împiedică 
peste 2,5 milioane de per-
soane să profite de linişte şi 
incomodează, sporadic, alte 
4 milioane, notează, într-o 
ediţie recentă, cotidianul 
francez Le parisien. imposibi-
litatea de a dormi, de a privi 
la televizor, de a se plimba 
în oraş, de a suporta gălăgia 
făcută de propriii copii... 
este o adevărată suferinţă 
a urechii interne, ce face di-

“DOCTORE, DOCTORE, ÎMI ŢIUIE URECHILE...”

SCHIZOFRENIA ŞI VÂRSTA TAŢILOR

ficil până şi cel mai mic gest 
al vieţii cotidiene. acufenele 
sunt cu atât mai greu de su-
portat, cu cât nu există încă 
un tratament. pentru a pu-
tea trăi mai confortabil cu 
aceste zgomote în urechi şi 
pentru a regăsi calmul inte-
rior, acufenicii nu au altceva 
de făcut decât să... uite de 
ele. “nu trebuie să ajungem 
să fim obsedaţi de acufene”, 
recomandă dr. martine ohres-
ser,  “trebuie să învăţăm să-i 
spunem ‘nu’, să facem altce-
va. acestea sunt nişte tehnici 

La copiii unor bărbaţi 
deveniţi taţi la vârste mai 
înaintate, schizofrenia poate 
apărea în etapa mai târzie a 
vieţii lor cu mai mare proba-
bilitate decât la cei ai căror 
taţi i-au conceput la vârstă 
mai tânără, susţin cercetătorii 
suedezi de la institutul Ka-
rolinska. se poate constata 
o legătură bine definită în-
tre vârsta tatălui şi cazurile 
de schizofrenie la urmaşi. 
potrivit presupunerilor 
cercetătorilor, creşterea riscu-
lui se datorează faptului că la 
vârste mai înaintate, sperma-
tozoizii se pot deteriora, pot 
suferi mutaţii mai des şi într-o 
măsură mai mare. această 
presupunere mai veche a fost 
acum confirmată cu ajutorul 
unui studiu mai amplu, în 
care au fost cuprinşi 700.000 
de oameni. analizând datele 
bolnavilor de schizofrenie, 
născuţi între anii 1973-1980, 
cercetătorii suedezi au ajuns 

la concluzia că în 15,5 la sută 
din cazuri un rol în apariţia 
bolii l-a jucat faptul că la 
naşterea lor taţii lor au avut 
peste 30 de ani. În ultimele 
două decenii, vârsta la care 
bărbaţii se hotăresc să facă 
copii a trecut de la media de 
29,2 ani la 32,1, conform cifre-
lor publicate de British medi-
cal Journal. surplusul de 3 ani 
a vârstei la care bărbaţii devin 
taţi reprezintă o creştere cu 
12,15 la sută a îmbolnăvirilor 
de schizofrenie. problema 
are mare importanţă nu doar 
la nivel naţional, ci şi la nivel 
mondial, pentru că, din mo-
tive de carieră, dar şi de altă 
natură, în anumite zone ale 
lumii, în mod cert a fost îm-
pins şi mai mult momentul în 
care bărbaţii îşi doresc copii. 
acelaşi lucru se întâmplă şi în 
cazul femeilor, numai că din 
punctul de vedere al temei 
dezbătute, importanţa aces-
tui fapt nu a fost analizată 
de institutul Karolinska. pri-

mele simptome ale schizo-
freniei sunt halucinaţiile, idei 
greşite, vedenii, alte forme de 
comportament modificate. 
aceste simptome apar în ma-
joritatea cazurilor la sfârşitul 
adolescenţei, la începutul 
vârstei adulte. În rândul per-
soanelor între 15-30 de ani, 
există circa 24 milioane de 
oameni bolnavi de schizofre-
nie în întreaga lume.

care pot fi învăţate în cadrul 
terapiei comportamentale”. 
Unele preparate farmaceuti-
ce psihotrope, cum ar fi ben-
zodiazepinele, sunt prescrise 
pentru acufenele foarte inva-
lidante, care fac ca oamenii să 
fie complet debusolaţi. vaso-
dilatatoarele, ce favorizează 
oxigenarea ţesuturilor, sunt 
utilizate în cazul acufenelor 
cauzate de un traumatism 
sonor, dar sunt rareori utile 
atunci când este vorba de 
acufene cronice. De aseme-
nea, se pot folosi aparate au-
ditive ce produc sunete pen-
tru mascarea acufenelor.

savanţii au dovedit, că între 
fumat şi cancer, tuberculoză, 
boli alergice, gastro-intesti-
nale, cardio-vasculare şi alte 
boli, există o legătură directă. 
numărul de bolnavi între 
fumători e de două ori mai 
mare decât printre nefumători. 
Deosebit de dăunătoare este 
acţiunea fumatului de tutun 
asupra organelor respiratorii. 
fumătorii se îmbolnăvesc de 
angină pectorală de 13 ori 
mai des, de 12 ori – de infarct 
miocardic, de 10 ori - de ulcer 
gastric şi duodenal. Unul din 
şapte oameni, care fumează 
mulţi ani la rînd, suferă de 
endarterită obliterantă. 
(C.n.m.p. din românia).
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