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-CONOCE RURUMANMANIAIA
VEN  A CONOCER RUMANIA MEJOR!

RURUMANMANIAIA

Exemplar  gratuitExemplar  gratuit

--Rumanía necesitaRumanía necesita
urgente mano de obraurgente mano de obra

--Asociación con Asociación con 
RUIDORUIDO--
Y su declaración de principios..
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-30 NOIEMBRIE 2008
ALEGERI  PENTRU PARLAMENTUL 

ROMÂNIEI

-”Dacă voi românii nu aveți 
încredere unul în altul, noi ceilalți, 
ce trebuie să facem?”

-”Dacă voi românii nu aveți 
încredere unul în altul, noi ceilalți, 
ce trebuie să facem?”



„CONOCE RUMANÍA ”
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sumar

Campania ¡Hola, soy rumano!     
premiată în Spania 

”DACĂ VOI ROMÂNII NU AVEȚI 
ÎNCREDERE UNUL ÎN  ALTUL, NOI 

CEILALȚI, CE TREBUIE SĂ FACEM?”

Conferinţa Episcopală Spaniolă a decis acordarea Premiului 
Bravo pentru Publicitate în 2008, Campaniei “!Hola, soy 

rumano!”...

Conoce Rumania de cerca, descubre la  belleza de toda una 
historia y  preguntanos sobre la cultura y tradiciones 

rumanas...

Tema acestui articol este destul de delicată și complicată în același 
timp. Noi, cei care susţinem sus și tare că ”nu suntem toţi la fel”, 

trebuie să avem grijă atunci când, dintr-un motiv sau altul, facem 

o analiză (personală) a unor fapte sau comportamente pentru care 
chiar și specialiștii dau explicaţii contradictorii... 

-ASOCIACIÓN CON RUIDO-
Y su declaración de principios... "Veo mucho potencial pero 

está desperdiciado. Toda una generación trabajando en 
gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas...

??
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Ambasada României la Madrid a fost înștiințată
oficial asupra faptului că un juriu desemnat de
Conferința Episcopală Spaniolă a decis acordarea
Premiul Bravo pentru Publicitate în 2008,
Campaniei “!Hola, soy rumano!”, promovată de
Guvernul României și realizată cu sprijinul Agenției
Saatchi &Saatchi. Premiile se acordă pentru proiecte
în domeniul comunicării care promovează
demnitatea și drepturile omului.

Ambasada României consideră că premierea
efortului de comunicare asupra situatiei reale a
comunității române din Spania este o formă de
recunoaștere a contribuției acestei comunități la
societatea spaniolă.
Printre câștigătorii premiului Bravo 2008 se află, de
asemenea, jurnalistul Ignacio Sanchez Camara (la
secțiunea presă), cântăreața Cristina Llorente
(sectiunea muzică) sau emisiuni realizate de postul
de televiziune Canal Sur și de postul de radio
Intereconomia (categoria radio/TV).
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Un juriul internaţional din care a făcut parte și ambasadorul
României la Madrid, doamna Maria Ligor, s-a reunit cu ocazia
marcării Zilei Naţiunilor Unite, pentru a stabili căștigătorii
Premiului Școlar oferit del Fundaţia Paz y Cooperación 2008.
Fundaţia Paz y Cooperación, organizaţie neguvernamentală cu
statut recunoscut de ONU, a dedicat cea de-a XXV ediţie a
premiului său internaţional temei Apa pentru toţi, urmărind în
acest fel să atragă atenţia asupra accesului la apa potabilă, ca
drept fundamental al omului.
La concursul organizat pe cinci categorii, în principal în funcţie
de vârsta participanţilor, s-au prezentat numeroase lucrări din
peste 48 de ţări din Europa, Africa, Asia, Statele Unite și
America Latină.
Un număr mare de lucrări s-au primit și de la elevi din România,
care au fost răsplătiţi cu premii la diferite categorii.
Astfel, Sara Bălșescu, de 7 ani, din București a obţinut o
menţiune la categoria desene, categoria de vârstă de până la 8
ani, premiul la aceasta categorie fiind atribuit unei lucrări a
unui elev din China. În total, la această categorie au participat
2879 de lucrări.
Tot menţiune pentru creativitate a primit și un grup de elevi de
la Liceul Eugen Lovinescu, din București, condus de profesoara
Elena Vieru, la categoria video – desen animat.
Școala cu clasele I-VIII “Academician Marin Voiculescu”, din
Giurgiu, a obţinut premiul întâi, alături de o școală din Turcia,
la categoria “Centre scolare participante”, categorie care a
ţinut seama de calitatea ansamblului lucrărilor prezentate de o
școală.

Conform unei știri difuzate de Agenţia EFE, un comerţ cu
produse românești a câștigat concursul iniţiat de BBK
Gazte Landbiden. Proiectul va fi finanţat de cătrea aceasta
cu suma de 6000€ pe lună timp de un an și poartă numele
de ” Supermagazinul Otilia” care va avea ca principal
obiect de activitate comercializarea de condimente
specifice mâncărurilor tradiţionale românești în localitatea
Viscaya din Pais Vasco.

România continuă să fie premiată:România continuă să fie premiată:

Elevi din România premiați la 

un concurs artistic 

internațional

Campanie premiată în Spania 

b

Un comerț cu produse românești 

a câștigat concursul inițiat de 

BBK Gazte Landbiden
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Rumanía
recibirá fondos 

millonarios al 
menos hasta el 

año 2013

Con una economía que crece a un ritmo 
cercano al 7% y con una demanda de 

vivienda cinco veces superior a la oferta, 
necesita ahora trabajadores. 

“ Veo mucho potencial pero está desperdiciado. Toda una generación
trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La
publicidad nos hace desear coches y ropas.
Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos.
Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No
hemos sufrido una gran guerra ni una depresión, nuestra guerra es la guerra
espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión
que nos hizo creer que un día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas
del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos...
o que hace que estemos muy cabreados."
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Rumanía

necesita urgente mano de obra

-Asociación con RUIDO-
Y su declaración de principios...
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Traje  
tradicional  
rumano de la 
región de 
Bistrita, 
propiedad de  
ANA
ELISABETA 
HOGNOGIU

Conoce Rumania de cerca, 
descubre la belleza de toda 

una historia y  preguntanos 
sobre la cultura y las 

tradiciones rumanas...
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www-nouhorizont.es

-Te invito a conocer Rumanía-

cultura.ro@gmail.com
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Integrantes del grupo folclorico

“ALMA RUMANA” de Valencia



8

3,5 lei”3,5 lei”

La producción intercala 20 historias 
rodadas entre España y Rumanía con 

imágenes de la anterior película de 

Iglesias, “Un franco, 14 pesetas”, para 
establecer un paralelismo entre los 

emigrantes españoles de aquella 

época y los inmigrantes rumanos de 
hoy en día. Esta producción forma 

parte de la campaña de comunicación 
‘Hola soy rumano’, que lleva adelante 

el gobierno de Rumanía para 

promover la imagen positiva de sus 
ciudadanos en España.

Fotos del rodaje del documental de Carlos Iglesias 
sobre la inmigración rumana.

”1”1

Carlos Carlos Iglesias Iglesias 

Nou Horizont/anul 2/nr.20



9

Nou horizont /anul.2 / nr.20

AVEM O MARE PUTERE ASUPRA POVEȘTII VIEȚII NOASTRE

MihaelaMihaelaMihaelaMihaela LURCI

P
U
T
E
R
E
A
 G
Â
N
D
U
L
U
I

Nou Horizont/anul 2/nr.20

Îmi zboară gândul deaprte și ajung în 
cele mai frumoase locuri și mă pierd 
printre atâtea culori ... 

Sub pașii mei simt cum fuzionează 
sunetele frunzelor ce fac un ultim  
efort de a încalzi pamântul. 
Și simt sub pașii mei un nor de frunze 
pufos ce în adierea vântului se 
risipește ... cad ușor și abea ating cu 
vârful picioarelor umezeala ierbii de 
rouă, picuri de rouă care în lumina 

soarelui par ca boabele de nisip 
fierbinte, răcorit zgomotos de valurile 
mării calme, dar grele, ce se află sub 
pașii gândului meu.
Mi-e greu câteodată să zâmbesc la 

atâta prost-gust și falsitate, mi-e greu 
să mă strecor prin realitate și să-mi 
trăiesc visul meu, mi-e greu însă 
merită efortul deoarece încerc să 
diminuez răutatea, invidia, ura și 
ipocrizia ( de care tot mai multă lume 
suferă ). Aici lumea mea e capabilă 
să asculte muzica clasică a lumii și a 
naturii..., simfonia sufletului ei. Ei 
simt zgomotul razelor de soare care 
cad peste eterna imagine a lumii 
adormite în zori de zi, simt culoarea 
naturii îndulcită de aerul unei zile 
proaspete și respirația calmă a 
cerului și zâmbetul lui și profită de 
fiecare secundă în care pot dansa în 
ritmul pe care-l impune trecerea 

timpului, clipă dupa clipă - fiecare 
dintre ele având un stil și ritm aparte. 
Poate că e o percepție puțin cam 
copilarească asupra vieții, dar e una 
frumoasă și de care mă bucur că pot 
să o simt. 
Fiecare din noi e autorul propriei 

vieți, propriei povești. Autorul, în 
operele sale, așează totul "așa cum 
trebuie" - creează un fel de ideal. În 
loc să ne lăsăm duși, fără nici o 
amprentă proprie, de valul vieții, de 
clipele care trec peste noi, am putea 
să nu ne lăsăm propria poveste 
scrisă de alții sau alte lucruri după 
voia lor. Voința nu trebuie să 
lipsească nimanui, voința e 
exprimarea speranței și dacă există 
voință e suficient pentru îndeplinirea 
dorințelor noastre.
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Astazi, 5 noiembrie a.c., la sediul Consulatului Romaniei
la Castellon de la Plana, s-a prezentat domnul Manuel
MARIN MARIN, cetatean spaniol in varsta de 67 de ani.
Acesta ne-a informat ca, in cursul diminetii, si-a uitat pe
cupola autoturismului, in parcare, o borseta cu toate
actele familiei, carti de credit si o importanta suma de
bani, fapt pe care l-a constatat dupa aproximativ o ora.
La scurt timp, a fost sunat de catre fiica dumnealui, care
l-a informat ca a fost contactata de doi cetateni, cel mai
probabil romani, care nu au dorit sa isi decline
identitatea, care i-au inmanat borseta gasita, din care nu
lipsea absolut nimic.
Domnul Marin a adus multumirile sale calduroase
binefacatorilor anonimi si a precizat ca se afla in cele mai
bune relatii cu colectivitatea de romani din cartierul
Plaza de Torros din Castellon, felicitandu-ne cu acest
prilej si solicitand ca gestul acestora sa poata fi
mediatizat, in masura posibilitatilor.

Domnul Manuel din Castellon mulțumește 
românilor pentru...
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O echipa a Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei la 
Madrid se va deplasa la Bilbao 

O echipa a Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei la 
Madrid se va deplasa la Bilbao 

In cadrul programului “Consulatul itinerant”, in zilele de 14 si 15 noiembrie
2008, o echipa a Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei la Madrid se va
deplasa la Bilbao pentru a oferi asistenta si servicii consulare cetatenilor
romani din zona de nord a Spaniei.

Echipa va fi la dispozitia publicului vineri 14 noiembrie, intre orele 10:00 -
18:00, si sambata 15 noiembrie, intre orele 10:00 - 16:00, la adresa Fundaciόn
Social Ignacio Ellacuria, C/Padre Lojendio n° 2, 48008 Bilbao.
Accesul este pe baza de programare prealabila obtinuta pe mail

(secretariado@consuladoderumania.e.telefonica.net) sau fax (nr. 91 416 50
25) la Sectia consulara a Ambasadei Romaniei la Madrid.

Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei se vede obligată să atragă
atenția opiniei publice asupra unor anunțuri care au apărut şi apar în anumite „ziare
gratuite de informare” unde „măicuțe” sub diferite nume, plătesc spații publicitare
prin care îşi atribuie puteri miraculoase de a tămădui sau de a rezolva orice problemă.

În acest sens vă informăm că:

Până în prezent, în cadrul episcopiei noastre nu funcționează nici o mănăstire de
maici, drept urmare în Spania la ora actuală nu există nici o maică venită din România.
Toate doamnele care se autonumesc „maici” sau „surori” în diferite publicații, sunt
niste impostoare care se folosesc de atributul de maică pentru a înşela lumea.

În tradiția ortodoxă maicile „călugărițele” trăiesc în mănăstiri sub ascultarea
unei starețe şi nu pot părăsi mănastirea fără binecuvântarea ei şi a părintelui duhovnic.

În teritoriul canonic al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei toți preoții, călugării sau
maicile care vin chiar fie şi în vacanță, trebuie sa aibă binecuvântarea scrisă atât a
episcopului din România de care aparțin, cât şi a Preasfințitului Timotei, episcopul
locului. În momentul în care întâlniți un preot, călugăr sau maică ce face colectă pe
stradă în numele unor mănăstiri, înainte de a le da bani, vă rugăm să le cereți să vă
prezinte atât legitimațiile cât şi binecuvântarile scrise ale celor doi ierarhi.

Vă atragem atenția că orice activitate duhovnicească care se desfăşoară în afara
bisericii ca spațiu liturgic, de către preoți, călugări sau maici este dubioasă de aceea vă
rugăm ca înainte de a apela la serviciile persoanelor care-şi fac publicitate sau pentru
orice alte nelămuriri, să luați legatura cu Departamentul de Informații al Episcopiei
Spaniei şi Portugaliei la adresa:

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

episcopia@gmail.com.

PATRIARHIA ROMÂNA

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale

Episcopia Spaniei şi Portugaliei
Avenida Alfonso XIII nr. 157, 28016 Madrid – Spania

Tel: (+34) 913501881, interior 104; e-mail: 
episcopia.spaniei.portugaliei@mitropolia.eu
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Am avut cândva un învăţământ demn de invidiat de către toate ţările europene, cu elevi şi studenţi de 
frunte. Ce s-a întâmplat ? 
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Am avut cândva un învăţământ demn de invidiat de
către toate ţările europene, cu elevi şi studenţi de
frunte. Ce s-a întâmplat ? Aceşti studenţi şi elevi au
crescut şi au emigrat, şi-au luat zborul. Cercetătorii
români au emigrat. În România un tânăr inteligent nu
îşi găseşte locul şi statutul în societate, rămânându-i
puţine soluţii ca să supravieţuiască: să înveţe să
cânte manele sau să se prostitueze. . .
Calitatea profesorului - mediocră (ajung să copieze
la examenele de ocupare a postului), precum şi lipsa
de motivaţie, fiind plătit cu un salariu care abia
acoperă întreţinerea şi transportul, familia - care pe
zi ce trece este mai preocupata cu supravieţuirea şi
nu cu educarea copului, falsa scară de valori
mediatizată la tv, reflectată prin “modele în viaţă” de
căntăreţii manelişti şi inculţi, dar care au reuşit să
facă bani din prostia unora, ne-au făcut să ajungem
pe locul 36 din 45, situând România sub media
mondială din punct de vedere al nivelului de
cunoştinţe “pe cap de vacă furajată”. Nu cu mult timp
în urmă ne situam pe locul 22, iar acum suntem la
acelaşi nivel cu ţări precum Trinidadul, Iranul,
Indonezia, Quatarul sau Africa de Sud. (conform
studiului PIRLS) Politicienii, cei care au contribuit în
cea mai mare măsură la obţinerea acestor
“performanţe” , ne aruncă acum cu praf în ochi,
vorbind de reformele din învăţământ, dar de fapt
distrugând tot ce era bun.
Acum, din învăţământul actual, majoritatea ies cu un
nivel mediocru , de slabă valoare etică şi fără cultură
generală, ce trăiesc doar pentru a îşi satisface
necesităţile bazice, animalice, lipsindu-le capacitatea
necesară pentru a procesa informaţia, nereuşind
astfel să înţeleagă realitatea din jurul lor. (asta ca să
nu spun proşti). Cu cât mai prost este produsul
învăţământului românesc, cu atât mai uşor e sa-l
subjugi pe cel ce iese de pe băncile şcolii.
Interesul politicianului român este să fim cat mai
proşti într-un timp cât mai scurt şi cred că aici s-au
pus de acord toate partidele politice, fără excepţie.
Unde ne duc ? În direcţia oamenilor pe care îi
diferenţiază de animale doar mersul biped şi vorbirea
articulată ? Acolo vom ajunge.

UN  POPOR  SEMI-ANALFABET ESTE UN POPOR MAI  UŞOR DE CONDUS

Așa văd și eu lucrurile, în mare parte criza României este o criză a educației. Citeam prin presa valenciană că după infrastructură,
învățământul este cel mai profitabil domeniu în care poate investi o administrație. La noi sunt la pământ și infrastructura și învățământul. Cum
vretț să fie bine in România?
Totuși învățământul nu e peste tot prost și sunt locuri în care se face și performanță. Însă media e proastă. Adică nu e important să avem 3
elevi buni într-o clasă și restul cum o vrea Domnul. Important este ca majoritatea celor din clasă să fie aduși la un nivel acceptabil de cultură.
Dacă se întâmplă asta, cei 3 elevi buni pot să nici nu existe. La fel ca în gimnastică. Nu e semnificativ ca România să obțină aur la olimpiada
internațională și astfel e înaintea americanilor. Important este ca să se cultive sportul și valorile lui (spirit de echipă, viața sănătoasă,
competiție cu respectarea adversarului, etc.) în masa populației.

Marin Pruteanu

Nelu Scrofan
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Aceasta se va face in baza garanţiei bancare 
înscrisa in Cartea Funciara in favoarea băncii sub 
forma de credit ipotecar
.
ETAPA IV - Începerea procedurii de execuţie 
Judecătorul informează executarea creditului 
ipotecar. . .
Se analizează din punct de vedere juridic stadiul 
locuinţei, se verifică dacă sunt chiriaşi sau daca 
locuiesc minori, sau daca este declarat ca domiciliu 
familiar. Se decide licitarea imobilului. Licitaţia se va 
face pe suma care apare înscrisă în Cartea 
Funciară.

ETAPA V - Licitaţia ( între 6 şi 12 luni de la 
începerea procedeului executor)
Judecătorul fixează data licitaţiei. Daca la licitaţie nu 
se prezintă nimeni interesat în a achiziţiona locuinţa, 
banca rămâne cu ea. Dacă se vinde, dar nu se 
obţine suficient din vânzarea imobilului pentru a 
acoperi datoria la bancă, clientul rămâne încă dator 
fata de banca cu diferenţa. În cazul în care există 
garanţi 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 dator 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 
prezenta în apartament cu proprietarul de drept 
obligându-l pe fostul proprietar să părăsească 
locuinţa.Datornicul va fi înscris pe RAI (registrul 
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 Că toate acestea nu ne vor atinge şi că 
ne vor servi doar pentru a ne documenta şi nu vom fi 
nevoiţi să trăim aceste momente…

INFORMAȚII  FOARTE  UTILE  PENTRU CEI CARE  AU  RATE LA BANCĂ

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) m-am informat 
despre cum procedează orice bancă din Spania în 
cazul în care se ajunge la refuzul sau incapacitatea 
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 și comisioane 
pentru neplata la timp. Dacă se continua si nu se 
plăteşte datoria se trece la faza următoare.

ETAPA II. – După 3 luni de la prima rată neplătită
Aici apar problemele pentru bancă, deoarece BDE 
(Banca Naţională a Spaniei) pentru a se asigura că 
banca ce v-a acordat creditul nu da credite fără 
acoperire, o va obligă să-i plătească creditul pe 
care îl datorează debitorul. Această sumă va fi 
returnată băncii în momentul în care banca 
reuşeşte să recupereze prejudiciul. Băncile vor fi 
foarte flexibile cu clientul datorita perioadei crizei 
financiare prin care trecem, acceptându-i dobânzi 
mai mici, şi chiar micşorarea ratei, dacă se 
negociază bine.În aceasta etapa dosarul de credit 
trece la departamentul de recuperări al băncii, 
încercându-se pe cale amiabilă prin negociere 
directa cu clientul, recuperarea datoriei.
ETAPA III - Anularea Contractului de vânzare -
cumpărare

Ce se întâmplă dacă nu 
mai plătim ipoteca ?

Ionel Scrofan
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Câtă dreptate există în cuvintele 
doamnei Adriana Vidroiu când 
spune că părinţii au dat copiilor 
„cadou” venirea în Spania fără a 
citi instrucţiunile de folosire şi 
contraindicaţiile! În cazul meu mă 
simt exact invers. I-am „cerut” 
mamei să se îmbarce într-o 
călătorie fără un punct de sosire 
exact, împinsă din toată inima ei 
de mamă, din  dorinţa de a putea 
oferi celor două fetiţe ale ei o 
şansă de a răzbi în lumea 
muzicii. Ca mulţi alţii, şi-a făcut 
bagajele şi a plecat acum 8 ani 
cu aceleaşi gânduri ca mulţi 
dintre dumneavoastra: să stea un 
an sau doi, să muncească, să 
strângă un ban şi să ne poată 
oferi mai multe decât ne putea 
oferi în acele vremuri în ţară. 
i 
cum zice proverbul „socoteala de 
acasă nu se potriveşte cu cea din 
târg”, au trecut anii... Am terminat 
conservatorul de muzică şi încerc 
în continuare să răzbesc în 
profesia mea.  Nu e uşor să o 
privesc pe mama şi să văd în 
ochii ei că pentru toată suferinţa 
din aceşti ani, departe de casă, 
de părinţi, de prieteni, încă nu a 
sosit clipa de a-i fi răsplătită.

Vă întrebaţi dacă mă simt 
vinovată? Da, mă simt! 
tiu că 
pentru o mamă nimic nu e 

imposibil când e vorba de copii ei 
şi sincer cu siguranţă există 
multe “mame curaj”.

• Eu doar vreau să-i mulţumesc 
cerului pentru această fiinţă 
minunată care ne-a adus pe 
lume pe sora mea şi pe mine, 
care în momentul când a rămas 
văduvă, cu două fete de 5 si 
respectiv 7 ani, şi-a luat inima în 
dinţi şi cu eforturi supraomeneşti 
a fost mamă, tată, prietenă şi un 
exemplu de om.

Am fost şi suntem pe primul plan 
în viaţa ei şi datorită întregului ei 
efort, în momente în care am 
avut intenţia să abandonez 
această lume a muzicii din 
diferite situaţii profesionale sau 
personale, nu am avut curajul, 
căci mi-a fost ruşine să renunţ 
aşa uşor având exemplu ei de 
luptătoare neobosită.
Mă simt “vinovată” şi pentru 
faptul că fiind “copilul mic”, sora 
mea a rămas în ţară - având un 
servici bun, un prieten care de 
acum cinci luni e cumnatul meu, 
pe scurt, o viaţă formată care nu 
merita să o rupă pentru a veni 
aici în Valencia - fără mama. 
Norocul nostru e ca avem o 
mătuşă, Elena (Nutaky) care aşa 
cum îi pun eu în mesaje e mama 
din România. E ca a doua mamă 
căci mereu a fost lângă noi şi a 
ajutat-o pe mama când a avut 
nevoie. E o binecuvântare de 
fiinţă! Însă nu pot să nu mă 
gândesc că poate de multe ori 
Alina, sora mea, a avut nevoie de 
o îmbrăţişare de-a mamei, de o 
mângâiere şi nu a avut-o. 

Îmi doresc ca mama să se 
întoarcă acasă, să simtă iar 
mirosul sărbătorilor de paşti, de 
crăciun, de brad şi când un grup 
de copii cu obrajii roşii de frig şi 
cu cizmele pline de zăpadă o să 

sune la uşă să-i primească cu 
colindul, să-şi aducă aminte de 
noi când cu grupul nostru de 
prieteni mergeam cu  colindul. 
Într-un cuvânt.....să o ştiu acasă.

Îmi doresc din suflet să-mi 
împlinesc visul şi fiind şi visul 
mamei cred că mai mult îmi 
doresc să se împlinească pentru 
ea, căci e cel mai mare cadou şi 
recompensă care i-o pot dărui. 

Lumea muzicii, în concret a 
operei, e complicată. Ca şi alte 
domenii, sunt o mulţime de 
factori care influenţează în 
cariera unui cântareţ şi fac ca 
acesta să reuşească sau nu. Eu 
am toate motivaţiile de a încerca 
să reuşesc, cea mai importantă 
fiind mama. 

Nu am cuvinte să-i mulţumesc şi 
să-i spun cât o iubesc!!!
Aşa că, dragă mamă, ceea ce 
pot să-ţi spun e că eşti fiinţa pe 
care o admir, o iubesc şi o 
respect cu toată fiinţa mea!  

...PĂRINŢII  AU  DAT  COPIILOR  „CADOU”  VENIREA  ÎN  SPANIA “ FĂRĂ  
A CONSULTA  INSTRUCŢIUNILE  DE  FOLOSIRE  ŞI  NICI  MĂCAR 

CONTRAINDICATIILE ! ”...

Reversul
monedei
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Cu intensitate latină, stare magică ce mi-o
transmite acest spaţiu românesc atât de drag tuturor
celor ce simţim şi gândim în graiul lui Eminescu, asist
la o degenerare a relaţiilor dintre noi... Toţi, fără nici o
excepţie, obligaţi de circumstaţe sau animaţi de
dorinţa de a ne lărgi orizontul posibilităţilor, am
plecat din ţară. Firește că avem mult mai multe lucruri
în comun, un șir întreg de elemente, însă mă voi limita
să menţionez doar câteva: graiul, ţara unde am rostit
pentru prima dată cuvântul ”mamă”, locul primului
sărut, ne unesc aceleași colinde, mirosuri, peisaje,
avem o istorie comună, referinţe similare, obiceiuri,
tradiţii, etc.. La fel de adevărat este si faptul că fiecare
este unic în felul său, că ne deosebim datorită vârsei,
culturii, educaţiei, condiţiilor sociale, capacităţilor
individuale, etc...

O realitate tristă care ne transformă într-o comunitate
fără perspectivă, vulnerabilă, o comunitate incapabilă
să facă acest, atăt de necesar, pas spre progres. Nu
știu motivul acestei dezbinări, nu înţeleg de ce
această dublă personalitate care transformă
comportamentul romănului în funcţie de
naţionalitatea interlocutorului, nu îmi explic această
necesitate de a părea ”mai deștepţi”, ”mai școliţi”,
”mai avuţi”, decât suntem în realitate. Românul își
schimbă comportamentul când are în faţă un alt
român, zicala ”să moară și capra vecinului” sau cea
cu ”paiul din ochiul vecinului”, caracterizează
comportamentul, tipul relaţiilor existente în rândul
comunităţii noastre.

Aceast adevăr a depășit graniţele interne, ecoul
dezbinării, neîncrederii, invidiei... toate acestea,
îmreună cu semnalele din massmedia spaniolă, au
creat un fel de ETICHETA NEGATIVĂ.

Pe zi ce trece sunt tot mai multe voci care rostesc
aceeași întrebare: ”Dacă voi românii nu aveţi
încredere unul în altul, noi ceilalţi, ce trebuie să
facem?”

SUNTEM ROMÂNI, SUNTEM AICI ȘI SUNTEM DEZBINAȚI

Tema acestui articol este destul de 
delicată și complicată în același timp. 

Noi, cei care susținem sus și tare că ”nu 
suntem toți la fel”, trebuie să avem grijă 

atunci când, dintr-un motiv sau altul, 
facem o analiză (personală) a unor fapte 
sau comportamente pentru care chiar și 
specialiștii dau explicații contradictorii. 

”DACĂ VOI ROMÂNII NU AVEȚI
ÎNCREDERE UNUL ÎN  ALTUL, NOI CEILALȚI, CE TREBUIE SĂ FACEM?”

Mesaje primite la redacție:

Am primit următorul mesaj din partea domnului FRUNZUC
ROMICĂ din Franța care își caută cu disperare fratele dispărut
de patru ani. Publicăm mesajul în întregime pentru a ajunge și
la dumneavoastră, cititorii fideli ai revistei noastre, cu
rugămintea de a ne da o mână de ajutor pentru lămurirea
acestei situații.

Stimată redacţie,
Apelez la dumneavoastră pentru a mă ajuta să îmi regăsesc
fratele. Numele meu este FRUNZUC ROMICă, sunt rezident
francez si de 4 ani imi caut fratele care a emigrat în Spania în
anul 1992. Am fost fraţi adevăraţi, veșnic în bune relaţii și
tocmai de aceea sunt îngrijorat. Ultima oară când am vorbit cu
el a fost în luna noiembrie 2004, iar de atunci nu mai știu nimic
de el. Fratele meu se numește FRUNZUC ROBERTO născut la
data de 03/03/1973 in București iar ultima lui adresă pe care o
cunosc este: CALLE FREY FRANCISCO CABEZAS NR. 13 PUERTA
14 VALENCIA 46000 .
NU ȘTIU CE SĂ MAI FAC ȘI UNDE SĂ MAI APELEZ CA SĂ POT
AVEA O INFORMAȚIE. DE ACCEA VĂ CER CU DISPERARE
AJUTORUL. VĂ ROG DACA SE POATE SĂ MĂ AJUTAȚI !
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”BAJO LAS ESTRELLAS”

La cronica de la pelicula , por - María Sánchez González

Una cinta madura que merece la pena ver 
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eNacionalidad. Española, 2007. Guión y Dirección: Felix Viscarret.
Argumento: la novela “El trompetista de utopía” de Fernando
Aramburu. Producción. Fernando Trueba. Fotografía: Álvaro Gutiérrez.
Música: Mikel Salas. Montaje: Ángel Hernández Zoido. Intérpretes.
Alberto San Juan (Benito), Emma Suárez (Nines), Julián Villagrán (Lalo),
Violeta Rodríguez (Ainara), Enrique Cazorla (cura), Luz Valdenebro
(Pauli), Amparo Valle (tía Encarna). Duración: 107 minutos. PREMIOS
EN EL FESTIVAL DE MALAGA 2007: mejor película, mejor director, mejor
actor y mejor director novel. GOYA: mejor actor y mejor guión
adaptado

El director- Félix Viscarret nació en Pamplona en 1975, eestudió dirección en la Universidad William Paterson de
Nueva York. En Estados Unidos dirigió su primer corto, un filme que juega sabiamente con imágenes de archivo para
contar una historia donde los temas propios del director ya aparecen: desarraigo, soledad, búsqueda de los sueños,
mirada irónica sobre la sociedad. Se trata de Dreaners (1999) que premio especial en el Festival de cine de Berlín y
Primer Premio en el Festival de Cine de Alcalá. Ya en España ha realizado tres cortometrajes, ampliamente premiados:
Canciones de invierno (2004), Los que sueñan en despertar (2005), El álbum blanco (2005)
La película: Una mirada emotiva, poética y diferente.- El primer largometraje de Félix Viscarret es un filme de tono
desenfadado, que arranca risas y toca la fibra sensible del espectador sin llegar a ser dramática y cuya fuerza radica
sobre todo en un buen guión, una buena dirección de actores y unos personajes desubicados, auténticos perdedores.
Ambientada en la Navarra rural, cuenta con una estética underground, visible tanto en el aspecto atemporal de los
propios protagonistas como en los escenarios, con cierto aire de road movie independiente: carreteras secundarias,
bares en las afueras, paisajes desiertos, viejas caravanas o fábricas abandonadas que, acompañados de una música
(a cargo de Mikel Salas) y una fotografía (de Álvaro Gutiérrez) de contrastes y claroscuros, dan como resultado una
cinta llena de poesía fílmica, una especie de fábula moderna con ciertos toques de realismo mágico, y con personajes
a los que la vida no ha tratado demasiado bien... o que así lo sienten. La trama de la historia se basa en la propia
evolución del protagonista, un antihéroe sacado de contexto. Presentado al principio como un crápula
despreocupado, vividor e incluso despreciable, terminará mostrando su parte más noble y ejerciendo como protector
del resto, primero de su hermano y más adelante de madre e hija. En los vínculos entre los personajes es donde
Viscarret se muestra más acertado, sobre todo entre ambos hermanos (con escenas tiernas donde, como si fueran
niños, comparten sueños en la bañera) o entre la políticamente incorrecta, pero también emotiva, relación entre el
protagonista y pequeña “Puerquita” (con planos donde ambos pasean, compartiendo un cigarro, a la intemperie de
noches estrelladas). La película huye del dramatismo y a cambio obsequia al espectador con un humor negro que
parece encerrar como mensaje que la vida sigue. Tampoco intenta ocultar el devenir de los acontecimientos, sino que
juega con pistas que, como si de una obra teatral se tratase, hacen entrever al espectador el desenlace. Un desenlace
feliz sin caer en lo convencional y que muestra que ni la vida ni las personas son perfectas y que de nada sirven los
prejuicios, pero que, al final, todos podemos encontrar nuestro lugar en ella, aunque no sea el que nos imagináramos.
Una cinta madura que merece la pena ver, si se puede, “bajo las estrellas.
www.encadenados.com

Revista Nou Horizont y el colectivo rumano del 
barrio de Benimaclet, continua el ciclo de 
actividades culturales organizadas  de la 

Asociación de vecinos del barrio.
-Viernes 14 de novembre a las 20,30-

av.Valladolid 42.
Actividad organizada de la Asociación de vecinos 

-Viernes 28 de noviembre-
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA 1 DE DICIEMBRE

LA REVISTA NOU HORIZONT Y EL GRUPO FOLCLORICO 
“ALMA RUMANA”

SE COMPLACE EN INVITARLE AL ACTO QUE TENDRA LUGAR 
EL PROXIMO DIA 28 A LAS 20,30 HORAS EN C/. LOS SANTOS , 

Nº 7 (JUNTO PLAZA DE BENIMACLET)
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Mă întreb dacă a existat vreodată un 
tavan cu adevărat alb. E ciudat așa.

Îmi atârnă părul, ca unei păpauși, 
fără să-l văd. Mi se clatină mâinile în 

alb, de-a valma; mă chinui să-mi 
zăresc unghiile și-mi ridic greu 

picioarele. Brusc , îmi apare gândul 
unei viziuni AȘA, toatâ viaţa trăită 

invers, cu picioarele scriind romanţe 
și mâini care să te ducă departe, pe 

pereţi. Așa cum sunt acum, ar trebui 
să merg în mâini, să gesticulez cu 
degetele de la picioare și să nu-mi 

mai simt părul de pe ceafă 
căzându-mi boem pe umeri. Ar fi 

foarte greu.

În mintea mea asociasem mai demult 
tavanele cu ceva plăcut, cu însăși starea de 
visare. Această trăire inversă cumva 
reprezenta un ideal, până când m-am 
hotărât că mi-ar fi fost greu (cum am mai 
precizat) să-mi  iasă năravurile  pe covor, ca 
și cum m-aș dezbrăca de ele. Și-apoi, ceea 
ce este frumos la un tavan (chiar și  alb) 
reprezintă tocmai distanţa de noi, de 
scaunul pe care stăm sau de patul pe care 
ne întindem. Ridicăm mâna  și...nu se mișcă 
nimic, dar parcă e altfel. Tavanul e acolo, 
împreună cu visele lipite de vopseaua lui.
Oare vopseaua lor e făcuta din ceva 
special?

Ioana Teodora Iordache

Nou Horizont/anul 2/nr.20
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MĂ ÎNTREB DACĂ A EXISTAT VREODATĂ 
UN TAVAN CU ADEVĂRAT ALB



18

-Nu te lăsa manipulat-
-Verifică-ți documentele românești de 
identitate deoarece nu poți vota cu un 

document expirat-
-Gândește-te bine pe cine votezi, votul tău 

poate fi decisiv-

1 .- Llaman por teléfono diciendo que son del Servicio Técnico
de Telefónica o de una empresa que trabaja para ellos (parece
ser ATT). Te preguntan si tienes marcación por tonos.
2.- Con la excusa de que necesitan hacer comprobaciones en la
línea, te piden que marques 90 y #
3.- Una vez hecho, te dicen que no hay ningún problema y te
dan las gracias.
4.- Resultado: Han convertido tu línea en receptora de todas
las llamadas de teléfono desde el que te han llamado y, por lo
tanto, todas las llamadas que ellos hagan te las cobrarán a tí.
5.- 'Telefònica' dice que no sabe como pararlo ni como evitar el
fraude.

FRAUDES QUE CIRCULAN_VÍA TELÉFONO FIJO
Si te llaman (voz contestador automático) diciendo que por no
tener teléfono Domo-mensajes has recibido un mensaje de
texto y te indican que vayas pulsando una serie de teclas para
recibirlo, no lo hagas, es una estafa.

VÍA TELÉFONO MÓVIL
1º.- Si recibes una llamada al móvil, y en la pantalla aparece
INVIABLE con DOS signos de exclamación ('!!'): NO
DESCUELGUES EL TELÉFONO, NI INTENTES RENUNCIAR A LA
LLAMADA. Déjalo sonar hasta que pare, y después borra
directamente la llamada perdida. Se trata de un virus muy
potente que destruye por completo el mecanismo del teléfono:
cuando esto pasa es impos ible arreglarlo o tratar de encontrar
una solución al problema.
2º.- Si recibes en tu móvil un mensaje diciendo que llames al

(11)41455414: NO LO HAGAS NI EN BROMA. Sí caes en la trampa
hará el gasto de tu cuenta o tarjeta se multiplique hasta el
infinito.
3º.- Si te llaman al móvil y te dicen que se trata de un proveedor
y a continuación, te piden que marques un número (del 0 al 90)
para comprobar el funcionamiento del aparato. CUELGA
ENSEGUIDA. Con este método se accede al código de tu Tarjeta
SIM (el alma de tu teléfono), pudiendo cancelarla y crear una
nueva.
4º.- Sí recibes un mensaje en tu móvil diciéndote que tienes una
transacción y que tienes que llamar al 1749, BORRALO
DIRECTAMENTE. Sí llamas, tu tarjeta SIM se duplicará y desde
este momento Podrían llamar desde tu número. Naturalmente a
tu cargo. Este tipo de estafa se está produciendo a gran escala,
por el que se ruega que esta Información se haga extensiva a
cualquier persona que conozcas y que sea usuario de un teléfono
móvil.
POR INTERNET
Si recibes un correo en una presentación de PowerPoint,
Aparentemente inofensiva, titulado: La vida es bella.pps NO
ABRAS EL ARCHIVO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y
BORRALO INMEDIATAMENTE.
Si abres este archivo aparecerá en tu monitor un mensaje:
'Ahora es tarde, su vida no es mas bella' y en seguida PERDERÁS
TODO LO QUE TENGAS EN TU PC y la persona que lo envía
tendrá acceso a tu nombre, e-mail y contraseña.
Se trata de un nuevo virus que ya ha comenzado a circular.
Los Software Antivirus no son aptos para destruirlo. Viene
disfrazado con una extensión pps.

Importante anuncio de la policiaImportante anuncio de la policia::
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AI GRIJĂ:

CONSULATUL ROMÂNIEI DIN 
CASTELLON DE LA PLANA

Adresa: Calle de Larra, nr. 2, cod poştal 12006, 
Castellon de la Plana
Telefon: 964216172, Fax: 964257053,
Program: luni - vineri, între orele 9 şi 15.
Nu este necesara programare prealabila.
Consulatul Romaniei din Castellon 
de la Plana are in jurisdictie urmatoarele provincii Valencia, 
Castellón si Alicante. 

OJO!OJO!

Pe 30 noiembrie 2008 

vor avea loc

ALEGERILE PENTRU 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI



Acest serviciu gratuit al Comisiei Europene constituie un
sprijin pentru cetatenii romani care se afla intr-o tara UE sau
care intentioneaza sa plece intr-un alt stat UE sau pentru
cetatenii care doresc sa afle mai multe despre drepturile lor
ca si cetateni UE intr-un alt Stat Membru, precum si pentru
aceia care au nevoie de consiliere juridica si nu numai in
legatura cu procedurile de intrare si dreptul de sedere pe
teritoriul unui alt Stat Membru, obtinerea pensiei, prestatiile
de asistenta medicala sau sociala, inmatricularea masinii sau
permisul de conducere, recunoasterea diplomelor sau a
calificarilor profesionale precum si altele. Serviciul este
disponibil pe pagina web oficiala a Comisie i Europene, în
limba romana incepand din luna februarie, astfel ca cetatenii
romani au posibiliatea de a se adresa in limba lor materna
acestui serviciu. Solicitantii primesc raspunsul la intrebarea
formulata prin e-mail sau telefon, in interval de maximum
opt zile. Serviciul poate fi accesat telefonic, prin apelarea
gratuita a numarului EUROPE DIRECT - 00800 67 89 10 11
sau la adresa de Internet
http://ec.europa.eu/citizensrights/. Cetatenii completeaza
datele lor personale si isi expun problemele intr-un formular
electronic. Raspunsul va cuprinde sfaturi privind diverse
solutii pentru problema cu care se confrunta cetateanul. De
asemenea, acesta va fi indrumat catre institutiile sau
serviciile competente ( la nivel national sau european,
precum SOLVIT ori FIN-NET).
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_ro.htm

Serviciul gratuit al Comisiei Europene 

Revista Nou Horizont pune la dispoziţia cititorilor spaţiu gratuit pentru publicitate. Dacă cauţi de muncă, 
dacă ai pierdut ceva, dacă doreşti anumite informaţii juridice sau orice fel de opinii, sugestii, experienţe, 

tot ce consideri că poate fi util celorlalţi români, adresează-te cu încredere redacţiei noastre.

Vicent Herrero i Casanova
Sellenca
Ionel Scrofan
Madrid:
Adina Daniela Vidroiu
Stefan Constantin S. 
Valencia:
Duda Sorin
Roberto Canelles Perez
România/Cluj:
Lurci Mihaela

Director-
Adriana Vidroiu Stanca
Depozit Legal V-03051-2007

Dragi cititori, 

Asteptam sugestiile  
dumneavoastra la imbunatatirea 
continutului acestei reviste.

REDACTIAREDACTIAREDACTIAREDACTIA

Irina Ionescu
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Pânăla data de 15 ianuarie puteți participa la a IV
-a ediție a concursului de fotografie organizat de
Correos și Western Union, premiile fiind
înmânate în luna februarie a anului 2009.
Tema ediției: “Inmigración y Mujer. Apuesta por
la Igualdad”.
Premiul I: 1500 euro
Premiul II: 1000 euro
Premiul special: 500 euro.
Detalii asupra concursului pot fi găsite în pagina

web : www.correos.es

“Inmigración y Mujer.

Apuesta por la Igualdad”.
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-ALEGERI  PENTRU PARLAMENTUL ROMÂNIEI

-30 NOIEMBRIE 2008-


