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AnIveRsARe30
VizitA miniStrului teodor 
bAconSchi în SPAniA

Teodor Baconschi, Ministrul          
Afacerilor Externe, a efectuat 
marţi, 19 octombrie 2010, o vizită 
oficială în Spania, parte a turneu-
lui iberic întreprins în perioada 
18-19 octombrie.
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Statui fără soclu 
şi intelectuali de bar

Îmi aduc aminte din copilăria mea, şi probabil 
mulţi dintre dumneavoastră îşi aduc aminte, 
mai ales dintre cei crescuţi la sate cum adesea 

urmăream cum trecea de-a lungul uliţei câte unul 
dintre consăteni care îţi impunea atâta respect 
încât nu îndrăzneai să treci strada prin faţa lui chiar 
dacă se afla la mare distanţă. Atunci nu mi-am pus 
întrebarea din ce cauză se bucura acel om de atâta 
respect fiindcă nu era nici învăţătorul, nici preotul, 
nici secretarul primăriei, adică nu făcea parte din 
intelectualitatea satului. Şi totuşi lumea îl respecta 
şi îşi scotea pălăria sau căciula, după anotimp, 
atunci când îl saluta cu toate că dacă stau bine să 
mă gândesc nu era doar unul din sat ci aproape 
toţi sătenii meritau acelaşi respect. Acuma însă, 
aflându-mă departe de ţară este destul să-i văd pe 
compatrioţii din diaspora pentru a înţelege acel 
lucru atât de tainic şi de firesc pentru mine în acea 
epocă. Nu ştiu cum se comportă românii prin alte 
ţări, dar aici în Spania multora dintre compatrioţii 
noştri le lipseşte cel mai elementar bun simţ. De 
fapt nu sunt decât exponentul situaţiei în care se 
află românii de acasă însă amplificat şi mai bine 
conturat. De multe ori am avut prilejul să asist 
la Ambasada României din Madrid la întâlniri 
pe care le aveau românii din diaspora spaniolă 
cu diferiţi miniştrii sau parlamentari. Cum aici 
nu există o comunitate românească închegată, 
astfel ca politicienii care trec pe aici, fie miniştrii, 
fie parlamentari să poată avea un partener de 
discuţii serios şi care să cunoască în profunzime 
problemele românilor din Spania, de fiecare dată 
apar alte figuri, alte persoane. Fiecare dintre aceştia 
vine cu probleme mai degrabă personale decât de 
interes general, astfel că dialogul devine particular 
fără a se putea găsi soluţii comune. Mai mult, mulţi 
dintre cei prezenţi se erijează în atotştiutori dând 
sfaturi miniştrilor sau parlamentarilor prezenţi 
cum să rezolve problemele cele mai spinoase, 
de la problemele economice, până la cele sociale 
şi chiar cele de politică externă ale României. 
Sigur că astfel nu se poate ajunge la un dialog 
constructiv şi benefic pentru toţi românii din 
Spania şi nici măcar pentru colectivităţi mai mici. 
În acest sens cred că mai întâi de toate ar trebui ca 
românii să se organizeze, chiar dacă o fac în sute 
de organizaţii sau asociaţii pe tot întinsul Spaniei, 
şi să-şi aleagă adevăraţi reprezentanţi, persoane 
care să impună respect, să aibe o conduită morală 
ireproşabilă, persoane în faţa cărora să ne scoatem 
pălăria. Acest lucru s-ar putea face destul de uşor 
dacă trecând peste interesele personale fiecare va 
fi convins că nici un om politic român nu poate 
discuta cu persoane care reprezintă o asociaţie 
cu trei membri sau chiar mai mulţi ci cu persoane 
alese într-un adevărat congres al românilor din 
Spania nu doar parodii de congrese făcute doar cu 
scopul de a câştiga ceva bănuţi. Poate că fiecare 
dintre noi se întreabă cine ar trebui să facă acest 
lucru. Eu cred că dacă s-ar constitui un comitet 
de iniţiativă din rândul preşedinţilor de asociaţii, 
persoane active, persoane care s-au remarcat 

prin ceea ce au făcut până acuma, dar mai ales 
persoane serioase şi cu credibilitate, acest lucru s-ar 
realiza foarte uşor. Din păcate însă preşedinţii multor 
asociaţii sunt mai degrabă persoane vanitoase care 
se mulţumesc să fie băgaţi în seamă, să li se spună 
domnul preşedinte, să se îmbrace la costum la 
întâlnirile cu miniştrii, să-şi facă poze cu ei şi apoi să 
le pună prin internet ca să se poată lăuda. Sigur că 
nu doar ei ci şi mulţi alţii pe care îi interesează doar 
propria persoană. Pe aici prin Spania se fac remarcaţi 
doar câţiva tupeişti care nu au nevoie de niciun 
respect ci doar de şmecheria de a-şi atinge scopurile 
şi a se face remarcaţi. Preocupaţi de a deveni statui 
în viaţă, adică persoane importante în viziunea lor 
uită să-i mai facă şi soclu statuii în graba lor de a se 
face văzuţi de cât mai multă lume. Intelectuali de 
bar, ziarişti lingăi, artişti improvizaţi, scriitori de cărţi 
poştale, care nu conosc nici vecinii României cu toţii 
cred că fac fala diasporei româneşti declarându-se 
oameni de cultură, e drept că doar o cultură de bar, 
dar pentru ei e importantă. Nu au nevoie de nimic, 
doar internetul să funcţioneze din plin fiindcă aici îşi 
fac prezentări mincinoase pe care le preiau alţi falşi 
intelectuali ca ei de pe cine ştie ce meridian pe care 
le amplifică şi le transmit mai departe. Dacă cumva 
îndrăzneşti să pui sub reflector minciunile lor, să-i 
cobori de pe soclul imaginaţiei, ai devenit brusc 
duşmanul lor numărul unu şi fac tot ce le stă în putinţă 
pentru a te dezarma nu pentru că le-ar fi ruşine de 
adevărata lor faţă ci pentru că minciunile lor sunt 
aerul pe care îl respiră. Eşti surprins să vezi cu câtă 
dezinvoltură îşi clădesc propia statuie mincinoasă 
crezând că lumea se va prosterna la picioarele lor. 
Pe aceşti mitomani nu-i vezi însă la adevăratele 
manifetări culturale care se fac pe aici prin Spania, 
pe niciunul, fiindcă nu-i interesează cultura română, 
şi nici o altă cultură, fiindcă nu înţeleg nimic, şi mai 
ales pentru a nu se demasca singuri. Aceştia însă se 
prezintă ca reprezentanţi ai culturii române, vorbesc 
în numele ei şi se atrag cu magnetul neruşinării 
lor. Dacă le atragi public atenţia atunci când întrec 
măsura în ceea ce priveşte cultura română, căci altfel 
e dreptul lor de a fi nişte gunoie duşate şi şpreiate, se 
adună în corul tremuricilor surprinşi strigând în gura 
mare că tu eşti vinovatul, tu eşti invidiosul, tu eşti 
răul din film care nu laşi lumea să trăiască în pace. 
Aşa că nu mă miră faptul atunci când primesc câte 
un mesaj prin care mi se atrage atenţia de „ mai lasă-
ne şi pe noi să trăim”, de parcă eu le-aş lua pâinea 
de la gură, o pâine pe care şi-au câştigat-o cu efortul 
nimicniciei lor. Sigur că fiecare are dreptul de face ce 
vrea, aşa cum îi dictează conştiinţa, dacă o are, fiecare 
îşi alege metodele prin care vrea să răzbată în viaţă 
oricât de machiavelice ar fi, sau oricât de josnice. Din 
păcate în ziua de azi este permis orice, nu mai există 
o scară a valorilor, iar de cele mai multe ori aceşti 
indivizi reuşesc să păcălească multe persoane de 
bună credinţă şi să obţină tot ce vreau fiindcă sunt ca 
acele animale periculoase care îşi schimbă culoarea 
pentru a deveni atrăgătoare şi a-şi înşela victima. Ca 
orice lucru fără fundament uneori se mai şi dărâmă 
edificiul.

- Ambasada României la Madrid, Tel: 91 350 
44 36, Fax: 91 345 29 17
- Consulatul României la Madrid: Adresa: La 
Vaguada-Fuencarral,Avda. Cardenal
Herrera Oria, nr.134, Madrid 28034. Progra-
mul de lucru cu publicul este de luni până
vineri: de la 09.00 la 15.00 pentru depunerea 
actelor şi de la 15.00 la 17.00 pentru
ridicarea actelor. Nu se lucrează cu publicul în 
zilele de sărbători legale române şi
spaniole. Telefon: 917 340 182, 917 342 993 şi 
913 451 244; fax: 91 416 50 25; E-mail:
secretariado@consuladoderumania.e.telefonica.
net. După orele de program
funcţionează telefonul cu numărul 649 656 032 
pentru situaţii de urgenţă. Cazurile de
urgenţă sunt considerate decesele şi accidentele 
(de muncă sau circulaţie).
- Consulatul General al României la Barcelo-
na: Adresa: C/San Juan de la Salle 35
bis (08022), Barcelona. Intrare pentru public: 
Alcoy 22. Telefon: (0034-93) 43 41 108; 43
41 139; Fax: (0034-93) 43 41 109, E-mail: con-
suladogeneralenbarcelo@telefonica.net. Site
web: http://www.barcelona.mae.ro/. Consul 
General: Radu Ionescu. Consulatul
General al României de la Barcelona are în 
jurisdicţie următoarele provincii: Cataluńa
(Barcelona, Girona, Lleída, Tarragona) şi Insu-
lele Baleare.
- Consulatul General al României la Sevilla: 
Adresa: Calle Nicaragua nr. 18, cod
poştal 41012, Sevilla. Telefon: 0034 954 62 40 
70, 954 24 09 67, 954 23 32 43, 954 62 53 72,
954 23 09 47, 954 23 93 27, 954 62 07 46, 954 
62 40 53; Fax: 954 62 71 08; e-mail:
secretariat@cgrosevilla.e.telefonica.net. Site 
web: http://www.sevilla.mae.ro. Consul
General: Monica Ştirbu. Consulatul General al 
României de la Sevilla are în jurisdicţie
următoarele provincii: Andalucía (Huelva, Cá-
diz, Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén,
Granada, Almería), Murcia, Ceuta şi Melilla.
- Consulatul General al României la Bilbao: 
Contact / Programări: e-mail:
cgrumaniabilbao@telefonica.net, fax: 944 245 
405. Consulatul General al României la
Bilbao are în jurisdicţie Comunităţile Autono-

me Ţara Bascilor, Navarra, La Rioja,
Asturias, Cantabria şi Galicia.
- Consulatul României la Zaragoza: Adresa: 
C/Camino de Las Torres nr. 24
(intrarea prin spatele clădirii, fostul sediu al 
INEM), 50008, Zaragoza. Telefon: 976 481
429; fax: 976 481 779; E-mail: secretariat@cro-
zaragoza.e.telefonica.net. Programul de
lucru cu publicul este de luni până vineri, între 
orele 09,00 – 17,00, după cum urmează:
09,00-14,00 – depunere solicitări servicii con-
sulare; 16,30-17,00 – ridicare documente.
Consulatul României la Zaragoza are în 
jurisdicţie Comunitatea Autonomă Aragon
(provinciile Zaragoza, Huesca şi Teruel).
- Consulatul României la Castellón de la Pla-
na: Adresa: Calle Larra, no. 2, 12006 –
Castellón de la Plana, Espańa
Contact: tel. (0034)964.216.172; 964.216.163; 
964.203.351; 964.203.342; 964.206.764
fax. (0034)964.257.053 e-mail: secretariat@
consulatcastellon.e.telefonica.net
Site web: http://www.castellon.mae.ro/
Program/Horario: De luni pâna joi/Lunes a 
jueves: 9.00 - 14.00 (preluare
acte/presentacion documentacion) si/y 16.00 - 
17.00 (eliberare acte/entrega
documentacion) Nu se lucreaza cu publicul in 
zilele de sarbatoare românesti si
spaniole/Cerrado festivos rumanos y espańoles.
Circumscriptie consulara/Circunscipcion con-
sular: Comunidad Valenciana
(Provincias: Castellon, Valencia, Alicante).
Daca locuiti in alte provincii, consultati rubrica: 
Alte misiuni de pe site-ul
http://madrid.mae.ro/
Si residen en otra provincia, consulten la sec-
cion: Otras misiones del sitio
http://madrid.mae.ro/
- Consulatul României la Ciudad Real: 
Adresa: Calle Mata nr.37, 13004, Ciudad
Real. Telefon: 0034-926 251 751; E-mail: cru-
ciudadreal@telefonica.net. Viceconsul:
Cătălin Boicu. Consulatul României de la Ciu-
dad Real are în jurisdicţie următoarele
provincii: Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad 
Real, Albacete, Cuenca şi Guadalajara)
şi Extremadura (Caceres şi Badajoz).
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Şeful diplomaţiei române a avut 
o reuniune de lucru cu ministrul spa-
niol de externe, Miguel Angel Morati-
nos, în cadrul căreia au fost discutate 
perspectivele relaţiei bilaterale şi 
cooperării în plan european. 

Vizita ministrului Teodor Baconschi în Spania   
Teodor Baconschi, Ministrul Afacerilor Externe, a efectuat marţi, 19 
octombrie 2010, o vizită oficială în Spania, parte a turneului iberic 
întreprins în perioada 18-19 octombrie.

Cei doi miniştri au semnat Acor-
dul privind funcţionarea institutelor 
culturale din cele două ţări, document 
ce permite consolidarea prezenţei 
Institutului Cultural Român în Spania 
şi, respectiv, a Institutului Cervantes 

în România. 
În cadrul discuţiilor, ministrul 

Baconschi a subliniat importanţa 
concretizării excelentelor relaţii 
la nivel politic într-un parteneriat 
strategic, care să susţină dezvolta-
rea de proiecte comune la nivelul 
administraţiei publice, mediului de 
afaceri si societăţii civile. 

Partea spaniolă a primit cu deschi-
dere propunerea părţii române, indi-
când posibilitatea semnării declaraţiei 
politice privind parteneriatul stra-
tegic, cu prilejul apropiatei vizite la 
Bucureşti a primului ministru spaniol, 
J. L. Rodriguez Zapatero.

„Avem un parteneriat strategic 
factual, care va fi consfinţit politic 
atunci când premierul Zapatero va 
veni la Bucureşti şi va semna acest 
document. Parteneriatele strategi-
ce stimulează investiţiile reciproce 
şi legăturile umane. Acest partene-
riat strategic va marca o nouă etapă 
istorică în relaţia dintre cele două 
ţări”, a subliniat şeful diplomaţiei 
române.

Ministrul Miguel Angel Moratinos 
a apreciat, de asemenea, progresele 
făcute de România în atingerea stan-
dardelor Schengen şi a reconfirmat 
sprijinul Spaniei pentru aderarea ţării 
noastre la acest spaţiu.

S-a stabilit că este foarte necesară 
susţinerea dinamicii pozitive a 
cooperării economice, pe fondul 
tendinţei ascendente înregistrate de 
volumul schimburilor comerciale şi al 
implicării firmelor spaniole în proiecte 

Avem un parteneriat strategic care va marca 
o nouă etapă istorică în relaţia dintre cele două ţări

cu finanţare europeană dezvoltate în 
România.

În acest context, s-a convenit iden-
tificarea unor modalităţi concrete de 
colaborare pe linia creşterii capacităţii 
României de absorbţie a fondurilor de 
coeziune, prin stabilirea unui meca-
nism de transfer de expertiză.

Ambele părţi au evidenţiat nive-
lul bun de integrare al comunităţii 
româneşti din Spania, care se cons-
tituie într-un factor dinamizator al 
relaţiei bilaterale. „Comunitatea de 
români din Spania a fost atât de bine 
primită aici graţie înţelepciunii şi 
generozităţii autorităţilor spaniole, 
iar spaniolii sunt foarte bine-veniţi în 
România – fie ca oameni de afaceri, ca 
oameni de cultură, ca turişti, ca priete-
ni ai României în general”, a subliniat 
şeful diplomaţiei române. 

Întâlnirea între ministrul Teodor 
Baconschi şi omologul său spaniol a 
oferit prilejul unei apropieri de poziţii 
pe teme de actualitate ale agendei 
europene şi internaţionale. Cei doi 
demnitari convenit asupra necesităţii 
promovării pe agenda europeană 
a unei politici coerente destinate 
minorităţii roma, continuând demer-
surile iniţiate pe perioada mandatului 
spaniol la Preşedinţia Uniunii Europe-
ne din prima jumătate a acestui an. 

Procesul de pace în Orientul Mijlo-
ciu a ocupat, de asemenea, un rol im-
portant pe agenda discuţiilor, având în 
vederea găzduirea de către Spania, în 
viitorul apropiat, a Summitului Uniunii 
pentru Mediterana, la Barcelona.

În încheierea vizitei, dem-
nitarul român a avut o întâlnire 
cu reprezentanţi ai comunităţii 
româneşti din Spania. Şeful 
diplomaţiei române a purtat, cu 
acest prilej, un dialog deschis cu 
cei prezenţi despre problemele cu 
care se confruntă această comuni-
tate, în contextul crizei economice 
şi al participării active a diasporei 
la procesele ce au loc în societatea 
şi economia românească. În acest 
context, ministrul Baconschi a adre-
sat un mesaj elitelor comunităţii 
româneşti din Spania, în sensul 
solidarizării şi implicării mai intense 
a acestora în procesul de consolida-
re a reperelor europene în spaţiul 
public românesc.

Dialogul cu aşa-zişi reprezentanţi 
ai românilor a fost mai degrabă un 
fel de bâlci din care nu se pot trage 
prea multe concluzii. Discuţia a fost 
monopolizată o mare parte de timp 
de doi reprezentanţi ai ţiganilor 
care în stilul caracteristic  i-au cerut 
ministrului să se ocupe mai mult de 
ei, iar ceilalţi participanţi au început 
să se plângă fiecare de ce-l doare 
de parcă ministrul ar fi fost moaşă 
comunală. Un lucru este însă demn 
de reţinut, promisiunea ministrului 
că va încerca să coboare taxele con-
sulare.

Întâlnirea cu românii la 
Ambasadă

	 Se	pare	că	talentul	este	o	boală	aleasă,	de	
sorginte	divină,	de	care	nu	poţi	scăpa.
	 Cine	să	mai	creadă	că,	în	vremurile	aces-
tea	 cenuşii,	 când	 versurile	 se	 vând	 într-o	mie	 de	
exemplare,	 mai	 există	 oameni	 care	 visează,	 care	
ştiu	să	cânte	şi	să	facă	poezie?	
	 Şi	 totuşi	 există...	 Printre	 aceştia	 este	 şi	
ardeleanca	Rodica	Elena	Lupu,	de	profesie	 jurist,	
scriitoare	consacrată,	posesoare	a	numeroase	pre-
mii	naţionale	şi	internaţionale.	

foto: Andrei Zamora
	 Deşi	 trăieşte	 în	Bucureşti,	mereu	 a	 fost	
interesată	de	cultura	şi	istoria	Spaniei,	de	legăturile	
culturale	strânse	dintre	spanioli	şi	români.	Astfel,	
Rodica	Elena	Lupu	şi-a	dorit	 să	prezinte	 români-
lor	stabiliţi	în	Madrid	şi	nu	numai,	albumul	său	de	
muzică	românească	nemuritoare,	Refrene	de	neui-
tat,	precum	şi	volumul	bilingv	de	poezii,	Cât	mai	e	
vreme	(¿Cuánto	tiempo	queda?)
	 Şi	pentru	că,	toamna	se	numără	poeţii...,	
Radio	Diaspora	Online	din	Statele	Unite	ale	Ame-
ricii,	un	cunoscut	susţinător	şi	promotor	al	culturii	
româneşti	 în	 diaspora,	 şi-a	 propus	 să	 organizeze	
împreună	cu	Ambasada	României	în	Regatul	Spa-
niei	 şi	 Centrul	 Hispano-Român	 din	 Coslada,	 cu	
sprijinul	colaboratorilor:	publicaţia	americană	Gân-
dacul	 de	Colorado,	 Camera	 de	Comerţ	 Româno-
Spaniolă,	 publicaţia	 Român	 în	 lume,	 Asociaţia	
Românilor	din	Comunitatea	Madrid,	Diaspora	TV	
Online	 (Televiziunea	Românilor	Online)	 şi	Editu-
ra	ANAMAROL,	prezentarea	CD-ului	de	muzică	
românească	Refrene	de	neuitat	şi	a	volumului	de	
poezii,	Cât	mai	e	vreme	(¿Cuánto	tiempo	queda?)	
semnate	de	scriitoarea,	Rodica	Elena	Lupu.	Pentru	

românii	 şi	 spaniolii	 iubitori	 de	 poezie	 şi	muzică,	
pentru	o	mai	strânsă	legătură	culturală	între	româ-
nii	de	 acasă	 şi	 cei	 stabiliţi	 în	 Spania	 şi	 în	diferite	
colţuri	ale	lumii.

Poezie şi muzică, în prima seară la Madrid...                                        
	 Într-o	atmosferă	de	poezie	şi	refrene	de	
muzică	românească	nemuritoare,	în	prezenţa	echi-
pei	diplomatice	la	Madrid	şi	a	invitaţilor	din	comu-
nitatea	românească	şi	din	mediile	de	comunicare	în	
limba	română	din	Spania,	joi,	28	octombrie	2010,	a	
avut	loc	în	cadrul	Ambasadei	României	în	Spania,	
prezentarea	volumului	de	poezii	semnate	de	Rodi-
ca	Elena	Lupu	şi	a	refrenelor	de	neuitat.		
Anamaria	Almăşan,	din	partea	Ambasadei,	a	dorit	
să	sublinieze	faptul	că,	„...,	este	o	plăcere	să	vedem	
în	tumultul	preocupărilor	zilnice,	şi	în	pofida	diver-
selor	vicisitudini,	că	mai	există	oameni	care	scriu	
poezie.	Ne	faceţi	să	ne	mai	oprim	o	clipă	din	aceste	
preocupări,	să	ne	uităm	la	condiţia	noastră,	să	ne	
uitam	la	spaţiul	care	ne	înconjoară...”.	Consilierul,	
Anamaria	Almăşan,	a	transmis	celor	prezenţi	faptul	
că,	Ambasada	a	sprijinit	 în	permanenţă	legăturile	
culturale	strânse	dintre	Spania	şi	România,	iar	eve-
nimentul	din	seara	zilei	de	joi,	28	octombrie	2010,	
„este	un	exemplu	cât	se	poate	de	bun	în	acest	sens”	
şi	 a	 îndemnat	 românii	 din	 ţara	 lui	Cervantes	 „să	
participe	mai	activ	la	astfel	de	evenimente,	să	vină	
cu	proiecte	noi,	care	să	fie	puse	în	practică	cu	spri-
jinul	Ambasadei	României	în	Spania.”

La CEPI, muzica românescă şi-a împletit refrene-
le cu cele spaniole...        
	 După	 o	 seară	 de	 neuitat	 petrecută	 în	
cadrul	Ambasadei	României	în	Spania,	a	urmat	o	
alta,	la	fel	de	specială,	în	Centrul	Hispano-Român	
din	Coslada,	 unde	 în	 prezenţa	 invitaţilor	 români	
şi	spanioli,	a	echipei	CEPI,	Ana	Maria	Marinescu,	
organizatorul	 şi	 sufletul	 evenimentelor	 culturale	
din	această	instituţie,	a	prezentat	invitaţilor	într-o	
manieră	aleasă,	volumul	de	poezii,	Cât	mai	e	vre-
me	 (¿Cuánto	 tiempo	 queda?),	 CD-ul	 Refrene	 de	
neuitat	precum	şi	pe	autoarea	acestora,	Rodica	Ele-
na	Lupu.	
În	prezentarea	sa,	Ana	Maria	Marinescu,	a	ţinut	să	
evidenţieze	 strânsa	 legatură	 culturală	 dintre	 cele	
două	 popoare,	 faptul	 că	 spaniolii	 sunt	 interesaţi	

în	mod	deosebit	de	obiceiurile,	 tradiţiile	 şi	 cultu-
ra	poporului	român,	interes	evidenţiat	şi	în	cadrul	
evenimentului	 de	 vineri,	 29	 octombrie	 2010,	 prin	
prezenţa	unui	public	mult	mai	numeros	decât	cel	
al	românilor	stabiliţi	în	zonă.
	 Pe	 fundalul	 refrenelor	 muzicale	
româneşti	 de	 neuitat,	 spanioli	 şi	 români,	 iubitori	
de	poezie,	au	schimbat	impresii,	au	legat	prietenii	
unii	cu	alţii,	iar	Rodica	Elena	Lupu	a	dăruit	tuturor	
celor	prezenţi,	în	semn	de	preţuire,	câte	o	carte	cu	
autograf	şi	CD.	
Este	de	remarcat	prezenţa	la	eveniment	a	directo-
rului	Centrului	Hispano-Român	din	Coslada,			care	
nu	este	altul	decât	cunoscutul	cântăreţ	spaniol	de	
muzică	uşoară	a	anilor	‘70,	Daniel	Velázquez,	inter-
pretul	 refrenelor	 de	 neuitat	 precum,	 Perdoname,	
Perdoname,	Vuelve	A	Jerusalem,	Bonita	Niña	sau	
Vete,	Vete.	Este	extraordinar	faptul	că,	peste	ani	şi	
ani,	refrene	nemuritoare	spaniole	şi	româneşti,	şi-
au	dat	mâna	şi	s-au	îmbrăţişat	într-un	refren	unic	
şi	de	neuitat,	în	cadrul	evenimentului	prezentat	la	
Centrul	Hispano-Român	din	Coslada,	în	semn	de	
prietenie,	respect	reciproc	şi	toleranţă.	

foto: Andrei Zamora

„Dacă-i bal, păi bal să fie...”                                                           
	 La	 finalul	 celor	 două	 evenimente	 pe-
trecute	 în	 seri	 speciale,	 de	 muzică	 şi	 poezie	
românească,	 Radio	 Diaspora	 Online	 din	 SUA,	
şi-a	propus	 să	 concluzioneze	bilanţul	 acestora.	 Şi	
unde	putea	mai	bine	să	se	realizeze	decât	în	Espa-
cio	Niram,	acest	loc	unde	de	aproape	doi	ani,	arta	
şi	cultura	românească	a	fost	şi	este	în	permanenţă	

evidenţiată	într-un	mod	original?!	Că,	„Dacă-i bal, 
păi bal să fie...”
Astfel,	 în	 seara	zilei	de	 sâmbătă,	 30	octombrie	
2010,	scriitoarea	Rodica	Elena	Lupu	şi-a	dat	în-
tâlnire	cu	cititorii	şi	admiratorii	români	şi	spa-
nioli,	 în	 cadrul	 emisiunii	 Vocea	 emigrantului	
transmisă	în	direct	din	Espacio	Niram	din	Ma-
drid,	de	Radio	Diaspora	Online	din	SUA.
În	prezenţa	unui	public	numeros,	au	fost	invitaţi	
să-şi	 spună	părerea	despre	volumul	de	poezii,	
Cât	mai	e	vreme	(¿Cuánto	tiempo	queda?),	des-
pre	 poezia	 Rodicăi	 Elena	 Lupu,	 de-a	 schimba	
impresii	cu	autoarea,	oameni	de	cultură	şi	artă,	
spanioli	şi	români.	Printre	aceştia,	am	remarcat	
prezenţa	scriitorului	şi	filozofului	spaniol	Héc-
tor	Martínez	Sanz,	autorul	romanului	Mihai	şi	
Veronica	şi	a	volumului	de	eseuri	Pentagonul	,		
Fabianni	 Belemuski.	 directorul	 editurii	 Niram	
Art	şi	autorul	volumul	de	proză	scurtă	Jurnalul	
Capitanului	Nwo	Sékke	şi	alte	povestiri,	Romeo	
Niram-	artist	plastic	şi	iniţiatorul	proiectului	Es-
pacio	Niram,	această	oază	de	cultură	din	centrul	
Madridului.	 De	 asemenea,	 au	 mai	 participat,	
Bogdan	Ater-fotograf,	 Tudor	 Şerbanescu-artist	
plastic,	Andrei	 Zamora-fotograf,	Antonio	 Cal-
deron	de	Jesus,	autorul	Proiectului	Galeria	Ar-
teJescal	 prezintă	 arta	 românească,	 ce	 reuneşte	
artişti	din	mai	multe	zone	ale	României	şi	nu	în	
ultimul	rând,	invitatul	special	la	Madrid,	Rodica	
Elena	Lupu,	care	la	finalul	fiecărui	eveniment,	a	
dăruit	celor	prezenţi,	cărţi,	autografe	şi	CD-uri.
Evenimentul	din	Espacio	Niram	s-a	încheiat	târ-
ziu	 în	noapte,	 iar	bilanţul	 cultural	al	 celor	 trei	
seri	desfăşurate	la	Madrid	este	unul	de	mare	va-
loare	culturală.	Un	bilanţ	unic,	de	excepţie,	care	
poartă	un	singur	mesaj	adresat	tuturor	români-
lor	din	diaspora:	„Să	învăţăm	să	fim	mai	uniţi,	
mai	toleranţi	unii	cu	alţii,	să	promovăm	cultura	
şi	arta	poporului	nostru,	să	învăţăm	toate	aces-
tea	şi	de	la	popoarele	care	ne-au	adoptat,	indi-
ferent	în	ce	colţ	de	lume	suntem-Radio	Diapora	
Online	din	SUA.”
                                                                 

Kasandra	Kalmann-Năsăudean

Toamna se numără... poeţii
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Stimate domnule Redactor-Şef,
 
Înainte de toate vă salut respectuos!
                  
Mă numasc Emil Bratosin, am 63 de ani, sunt cetăţean român, 
dar locuiesc în Spania - Madrid din anul 1996. Vă rog să primiţi 
mulţumirile mele petru articolul: ”Sárac, dar demn!” MII DE 
FELICITĂRI!!

Nu am nimic împotriva ţiganilor cinstiţi,care muncesc transpi-
rând pentru o bucată de pâine (ce prostie am spus!, dar ce, există 
ţigan român cinstit şi muncitor?) Toţi sunt nişte hoţi, mizerabili, 
lipsiţi de scrupule, nu pentru că sunt marginalizaţi, ci pentru că 
nu le place să muncească. Ne-au făcut de râs în toată lumea. Mi-e 
ruşine să spun că sunt român.

Aş fi fericit să stiu că toţi cei ce mânuiesc condeiul, aşa cum 
spuneţi şi dvs. ar spune lucrurilor pe nume, ar fi demni. Nici Dvs. 
ca ziarişti, nici noi românii de rând, ”nu avem dreptul de a intra 
în corul celor care plâng de milă ţiganilor care ne desconsideră şi 
ne cred proşti...”

Felicitări! Vă doresc numai bine!

Poşta 
redacţiei

Stimate domnule Emil Bratosin,

Vă mulţumesc pentru aprecierile dumneavoastră la editorialul meu din 
numărul trecut al ziarului. Din păcate în viaţă este mult mai comod de a 
spune ceea ce spune toată lumea, de a cânta în cor, decât de a spune lu-
crurilor pe nume, de a spune adevărul. Mă bucur să văd că mai sunt şi alţii 
care gândesc la fel ca mine şi, mai ales, au curajul să o spună.

În vara acestui an, 2010, Tran-
silvania a fost gazda a  patru 
concerte de orgă ale celebru-
lui organist catalan: Agusti 
Boadas.  Orgile Bisericii Sfântul 
Mihail din Cluj şi a Bisericii din 
Deal precum şi a Mânăstirii din 
Sighişoara au răsunat sub ope-
rele compozitorilor  franciscani: 
Albéniz, Elias, Martorell, Bonet, 
Bermudo, Nassarre, Mola, To-
rres, Lefébure- Wély, sora Maria 
Clara, Etxebarria, Casanovas, de 
la  Riba şi la igeniozitatea şi ta-
lentul lui Agusti Boadas.

La Bistriţa, Biserica 
Evanghelică din oraş este în re-
novare, dar  acest lucru nu a îm-
piedicat televiziunea regională 
AS TV să realizeze o  emisiune 
– concert cu muzicianul cata-
lan.

Agusti Boadas s-a născut 
la Barcelona în 1963; şi-a înce-
put  studiile sale muzicale cu profe-
soara Carmen García, discipolă la a 
treia  generaţie a lui Chopin. Apoi a 
intrat la Conservatorul Municipal 
de  Muzică din Barcelona, studiind 
cu Aurora Fossas, Carolina Salda-
ña,  Teresa Alcaraz, Xavier

Boliart etc. A învăţat, de aseme-
nea, cântul la  orgă cu Dr. Montse-
rrat Torrent, şi Jordi Vergès. A pri-
mit lecţii de la  Olivier Latry, Cowley 
Neil şi Bailbé Bernat. Dar mai pre-
sus de toate,  datorează formarea 

Agusti Boadas: 
Primul catalan care cântă la orgile din Cluj-Napoca, 
Sighişoara şi Bistriţa

sa la trei organişti mari: Fr. Robert 
de la Riba,  capucinul Mn. Joan Ga-
missans, organist de peste treizeci 
de ani al catedralei din Barcelona 
şi, mai ales, P. Jaime Manuel Mola, 
pe care l-a substituit ca şi organist 
al franciscanilor din Barcelona ai  
Sanctuarului San Antonio de Pa-
dua.

În paralel, a aprofundat muzi-
cologia prin studii asupra muzicii 
franciscane şi spaniole. A prezen-

tat, o istorie a muzicii francis-
cane şi  a descoperit cea mai 
veche sardană din lume. Este 
îndrumător al  celebrei case 
de orgi “Joan Carles Castro,” 
şi face cel puţin două sau  trei 
concerte pe an.

Interesantă este şi ac-
tivitatea sa ca şi organist 
liturgic, oferind  în fiecare 
duminică un program adecvat 
liturghiei, care variază de la  
muzica medievală la muzica 
contemporană. Este, de ase-
menea arhivist şi  profesor de 
filosofie medievală la Univer-
sitatea “Ramon Llull” şi  secre-
tar general al Asociaţiei Fran-
ciscane de Studii Hispanice.

Concertele din Transilva-
nia reprezintă doar un popas 
din turul  european (Cordoba, 
Viena şi Munchen) pe care or-
ganistul Agusti Boadas îl  face 

aceste zile. Evenimentul este or-
ganizat de către Casa România din  
Catalunia împreună cu Biblioteca 
Franciscană din Barcelona şi biserici-
le  unde au loc respectivele concer-
tele. „Sărbătoarea franciscană” cum 
a  fost numit concertul a însemnat 
pentru auditoriul internaţional pre-
zent  la concerte o poartă deschisă 
spre cunoaşterea muzicii franciscane  
catalane şi spaniole.

Florin I. Bojor
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Consiliul pentru Imigraţie al Primăriei 
din Coslada are un nou sediu situat în 
Avenida de la Constitución numărul 
21. Trebuie subliniat ca în noul local 
se desfăşoară în continuare servicii-
le pe care Consiliul le oferă în mod 
obişnuit, cum ar fi Serviciul de infor-
mare şi consultanţă juridică pentru 
imigranţi (cu programare la telefonul 
91.627.82.00 Interior 2380) sau Ser-
viciul de traduceri şi interpretariat şi 
Centrul Europe Direct Coslada.
Coslada are, după datele din 1 octom-
brie, 21.663 noi locuitori, dintre care 
17.726 sunt români, urmaţi la mare 
distanţă de chinezi cu 443, şi peruani 
cu 399. 
Noul sediu dispune de mai mulţi 
metri pătraţi decât sediul anterior şi 
are o Sală de Festivităţi în care se vor 
desfăşura diverse activităţi şi care va 
sta la dispoziţia tuturor entităţilor care 
o vor solicita. 
În opinia lui Ángel Viveros, Primarul 
Cosladei, “Consiliul pentru Imigraţie 
lucrează de mai bine de trei ani 
pentru integrarea noilor locuitori 
ai Cosladei, iar acest nou sediu va 

Un nou sediu pentru Consiliul pentru 
Imigraţie al Primăriei din Coslada

îmbunătăţi serviciile oferite lor. 
Deşi tuturor ne este cunoscut că în 
Coslada convieţuirea este destul de 
bună, trebuie să ne facem mereu 
munca tot mai bine; nu putem să 
ne declaram multumiţi ci trebuie 
să aspirăm mereu la îmbunătăţirea 
serviciilor pe care le oferim. Sunt si-
gur ca noii locuitori ai oraşului vor 
afla curând de acest nou spaţiu şi 
vor merge să-şi rezolve acolo pro-
blemele sau nelămuririle care le 
pot apărea”.

DRAGI ROMÂNI:  ZILELE ACES-
TEA VEŢI PRIMI ACASĂ UN 
PLIC DE LA “CENSO ELECTO-
RAL”- 

Desfaceţi plicul,  vedeţi dacă 
datele dumneavoastră sunt 

ANUNŢ IMPORTANT! corecte ,  marcaţi căsuţa ”quie-
ro votar”,  Semnaţi şi puneţi 
data în locul indicat,  lipiţi din 
nou plicul.
Puneţi-l la orice cutie poştală 
sau de “correos”. 

E DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ 
CA NOI CETĂŢENI AI UNIUNII 
EUROPENE DE A VOTA LA 
ALEGERILE MUNICIPALE DIN 

LOCALITATEA UNDE LOCUIŢI! 
  UN GEST SIMPLU, DAR 
DE O IMPORTANŢĂ 
EXTRAORDINARĂ PENTRU NOI 
TOŢI ROMÂNII! 
ÎNSCRIEŢI-VĂ LA VOT! 
AŢI CÂŞTIGAT ACEST DREPT! 
  
Campanie de informare şi sensibi-
lizare a Partidului Românilor din 
Spania - PIRUM 

publicidad@romaninlume.com

Trimiteţi scrisoare de intenţie şi CV la: 

Vrei să fii agent comercial 
şi să lucrezi pentru noi?

Halloween la Madrid sub lupa tânărului fotograf, Andrei Zamora

Despre Andrei Zamora şi marea sa pasiune, mai puteţi citi în: 
http://andreizamora.blogspot.com/2010/10/expozitie.html şi 
http://anoxz.blogspot.com/
                                             Kasandra Kalmann Năsăudean

 Dovleacul cioplit, căruia i-a rămas nume-
le de Lanterna lui Jack, este simbolul specific pen-
tru Halloween. Lanterna lui Jack este legenda care 
fundamentează această sărbătoare. Este povestea irlan-
dezului Jack, care a păcălit Diavolul să se urce într un 
măr. Pentru a l împiedica să se răzbune şi să i ia astfel 
sufletul, a desenat pe trunchiul copacului semnul crucii. 
L a lăsat să coboare, după ce a obţinut promisiunea că 
nu îl va ispiti. La moartea sa, Jack nu a fost primit în Rai 
din cauza firii viclene, dar nici în Iad, din cauza promi-
siunii făcute Diavolului. Prin urmare, acesta a ajuns să 
rătăcească prin lume, cu un felinar făcut dintr o gulie 
scobită, în care ţinea un tăciune, pentru a i lumina calea. 
Din această poveste îşi are originea şi cea mai cunoscută 
dintre tradiţiile de Halloween... 

ne daţi ori nu ne daţi?
Cu ocazia acestei sărbători, copiii se deghizează 
în vrăjitori, mumii sau alte personaje care 
inspiră teamă şi colindă pe la case, întrebând: 
Trick or Treat? (Păcăleală sau dulciuri?), ca o 

ameninţare, iar în cazul în care nu primesc dul-
ciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă.

Obiceiul îşi are originea în Anglia, unde, de Ziua 
Tuturor Sfinţilor, oamenii ofereau celor săraci 
plăcinte, în schimbul promisiunii ca aceştia din 
urmă să se roage pentru sufletele morţilor fami-
liei. Obiceiul este asemănător românescului: Ne 
daţi ori nu ne daţi?.

O altă sursă a acestui obicei este tradiţia irlandeză 
de la 1 noiembrie. În această zi, considerată pe 
atunci prima zi de iarnă, spiritele morţilor coborau 
pe pământ, ameninţând astfel să pună stăpânire 
pe trupurile celor vii. Aşadar, zânele bune se 
deghizau în oameni săraci şi mergeau din casă în 
casă, pentru a cere ajutorul oamenilor. Zânele îi 
răsplăteau pe cei darnici, dar se şi răzbunau pe cei 
care nu doreau să le ajute.  

De Halloween, la madrid...
Pasiunea pentru fotografie a tânărului Andrei Za-
mora a început încă din copilărie. A fost perioada 
în care educaţia generală şi-a conturat graniţele, 
acumulând mai târziu istoria artelor, a artelor vi-
zuale, dar şi o cultură tehnică suficientă care să-i 
permită să stăpânească tehnologia la îndemână. 
Fără să-şi dea seama, totul s-a transformat în 
pasiune. Este o pasiune din care şi-a construit în 

timp, un stil de viaţă.
În urmă cu doi ani a avut prima expoziţie 
organizată de galeria nicole Blanco în espa-
cio niram. 
multe dintre fotografiile lui andrei zamora, 
surprind viaţa oamenilor pe care îi întâlneşte 
în diverse locuri. 
abordează frecvent street photography, iar 
acest lucru face ca fotografiile sale să aibă un 
farmec aparte. uneori, privitorul rămâne ui-
mit cum peisaje urbane aparent obişnuite se 
transformă în fotografii prin ochii şi aparatul 
foto al lui andrei zamora. 

cu ocazia sărbătorii de Halloween, ro madrid 
cultural club a organizat o expoziţie care a cu-
prins fotografii realizate de tânărul şi talentatul 
fotograf, andrei zamora.
expoziţia de fotografii a avut loc în espacio ni-
ram din madrid în seara zilei de 30 octombrie 
2010. toate fotografiile expuse au fost realizate în 
totalitate de către tânărul andrei zamora, foto-
grafii ce au prezentat aspecte specifice sărbătorii 
de Halloween şi a avut un real succes.
evenimentul din espacio niram s-a încheiat cu o 
petrecere la care participanţii au purtat costume 
specifice sărbătorii, spiritul acesteia resimţindu-
se până târziu în noapte.
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În perioada 2-3 noiembrie  2011, o 
echipă a Secţiei Consulare a Ambasa-
dei României la Madrid se va deplasa 
în Las Palmas de Gran Canaria pentru 
a oferi asistenţă şi servicii consula-
re cetăţenilor români din acea zonă, 
după următorul program:
- Marţi, 02 noiembrie între orele 
12.00/20.00
- Miercuri, 03 noiembrie  între orele 
08.00/11.00
 Vor fi efectuate următoarele servicii 
consulare:
- înscrieri certificate de naştere/cer-
tificate de căsătorie 
- autentificări procuri / declaraţii

Consulat itinerant  în Las Palmas de Gran Canaria

Ambasadorul Romaniei la Madrid, 
Maria Ligor, a efectuat în perioada 22-
23 octombrie 2010, o vizită la Cuen-
ca, în cadrul căreia a avut întâlniri cu 
autorităţi locale şi a participat la in-
augurarea sediului filialei Asociaţiei 
Hispano-Române “Hisparucuena”, cu 
sediul principal la Taracon.

În cadrul întâlnirilor cu primarul 
localităţii, Francisco Javier Pulido şi 
alte autorităţi, precum reprezentantul 
guvernului central în provincie, Julio 
Magdalena, reprezentantul guvernu-
lui regional Castilla-La Mancha, Angel 

Vizita ambasadorului 
României la Cuenca

Vicente şi preşedintele consiliului pro-
vincial, Juan Avila,  s-a discutat despre 
situaţia colectivului de români din 
regiune, a cărui buna integrare a fost 
subliniată de autorităţile spaniole,  şi 
despre posibilităţile de cooperare 
instituţională în sprijinul acestuia. 

Cu ocazia inaugurării sediului 
Asociaţiei “Hisparucuena”,  pus la 
dispoziţie de Primărie, dna Maria Ligor 
s-a întâlnit cu români din zonă. Atât 
ambasadorul român, cât şi autorităţile 
locale spaniole, au evidenţiat activita-
tea de până acum a asociaţiei, în do-

meniul social şi cultural, şi contribuţia 
personală a preşedintei, dna Violeta 
Vartic şi a vicepreşedintelui, dl. Pedro 
Vicente García, precum şi a coordona-
torului filialei din Cuenca, dl. Gabriel 
Salvan. 

În contextul acestei vizite, 
reprezentanţi ai Secţiei Consulare a 
Ambasadei României la Madrid, au 
oferit cetăţenilor români informaţii 
consulare, inclusiv pe teme sociale şi 
de muncă.

În zilele de 5 şi 6 noiembrie 2010, 
o echipă a Consulatului României la 
Castellón de la Plana se va deplasa 
la Benidorm pentru a oferi asistenţă 
şi servicii consulare cetăţenilor 
români din această zonă, cu sprijinul 
Asociaţiei ULPIA TRAIANA din Beni-
dorm (Alicante). 

Vor fi efectuate următoarele servicii 
consulare:
- înscrieri certificate de naştere / 
certificate de căsătorie**;
- autentificări procuri / declaraţii;
- inscripţii consulare / adeverinţe;
- preluarea de cereri verificări per-
mise auto;
- preluare programări paşapoarte 
/ titluri de călătorie (primirea cere-
rilor de documente de călătorie şi 
prelevarea datelor biometrice are 

Ultimul dintre noile oficiile cuprinse în 
programul de extindere a reţelei con-
sulare în Spania, respectiv Viceconsu-
latul României la Almeria, îşi va începe 
activitatea cu publicul, la 1 noiembrie 
a.c. 

Programul de activitate cu publicul, la 
sediu, este de luni până joi: 
- de la 09.00 la 14.00, depunerea 
actelor; 
- de la 16.30 la 17.00, ridicarea ac-
telor.
În zilele de vineri, este programată ac-
tivitatea de asistenţă în teritoriu, vizite 
la penitenciare, oficierea de căsătorii 
la misiune şi alte servicii, pe bază de 

Servicii consulare itinerante 
în Benidorm (Alicante)

loc numai la sediul consulatului).
Echipa se va afla la dispoziţia 
cetăţenilor după următorul program:
- vineri 5 noiembrie 2010 între ore-
le 16.00 şi 20.00;
- sâmbătă 6 noiembrie între orele 
10.00 şi 14.00,
la sediul “Centro Cultural José LLor-
ca Llinares”, din Calle Goya s/n, Be-
nidorm (situat în zona gării).
Accesul se face pe bază de programa-
re prealabilă obţinută de la consulat 
prin e-mail (secretariat@consulat-
castellon.e.telefonica.net) sau fax 
(nr. 964 257 053).

Notă: Documentele necesare pen-
tru constituirea dosarelor de îns-
criere a certificatelor de stare civilă 
pot fi traduse şi legalizate de către 
consulat.

- înscripţii consulare / adeverinţe; 
- preluarea de cereri verificări per-
mise auto. 
- Preluare programari paşapoarte / 
titluri de călătorie (primirea cereri-
lor de documente de călătorie are 
loc numai la sediul consulatului). 
Echipa se va afla la dispoziţia 
cetăţenilor români în Las Palmas de 
Gran Canaria, Hotel Fataga, c/ Nes-
tor de la Torre no. 21
Accesul se face pe bază de progra-
mare prealabilă obţinuta prin mail la 
adresa secretariado@consuladode-
rumania.e.telefonica.net 
sau fax 914165025.

Viceconsulatul României la Almeria 
îşi începe activitatea cu publicul

programare prealabilă.

Şeful noului oficiu consular este 
doamna Florenţa Ciobotaru, diplo-
mat de carieră, care şi-a desfăşurat 
anterior activitatea în cadrul Centralei 
MAE, al Ambasadei României la Praga 
şi al Ambasadei României la Chişinău.

Datele de contact ale oficiului sunt:
Adresa: Carretera Huércal de Alme-
ría, nr. 46, Almería, 04009, Spania;
Telefon:   0034 - 950 625 963, 0034 
- 950 624 769;
Fax:   0034 - 950 145 217;
E-mail: almeria@viceconsulat.
e.telefonica.net.

Centrul Hispano-Român din 
Alcalá de Henares vă invită 
la sesiunile informative pe 
tema „Surse de finanţare 
pentru Asociaţii” oferite de 
Asociatia Itakas, care vor 
avea loc pe data de 3 şi 4 
noiembrie între orele 16:00 
şi 20:00.

Înscrierile se pot face:
-  la Centrul Hispano-Roman 
din Alcalá de Henares, C/ 
Goya 5, bajo, local, Alcalá de 
Henares
- prin telefon: 91.882.69.79
-  prin e-mail: actividades@
fundacionfie.org

   Noul consul al României la Ciudad Real va fi, de la 1 noiembrie, doam-
na Eliza Diaconescu, fostă vice-consul şi şef-adjunct de misiune la 
Secţia Consulară de la Madrid, în timp ce fostul consul, Cătălin Boicu, 
a fost rechemat în ţară, unde va primi noi însărcinări diplomatice. 

Cătălin Boicu, şeful oficiului consular al României din Ciudad 
Real (Castilla-La Mancha), şi-a încheiat misiunea diplomatică la Con-
sulat, întorcându-se în România, “în centrala ministerului, unde va 
primi alte însărcinări”, conform Ambasadei României la Madrid. 

De la 1 noiembrie, a fost numită la conducerea Consulatului de 
la Ciudad Real doamna Eliza Diaconescu, care are experienţă de vi-
ce-consul şi şef-adjunct de misiune la Secţia Consulară de la Madrid. 

Consulatul României la Ciudad Real şi-a început activita-
tea în 10 noiembrie 2009, deservind cetăţenii români cu domici-
liul în provinciile din Castilla La Mancha (Toledo, Ciudad Real, Albace-
te, Cuenca şi Guadalajara) şi cele din Extremadura (Caceres, Badajoz).

ELIzA DIACoNESCu este licenţiată în filologie - Facultatea de lim-
bi romanice, clasice şi orientale a Universităţii Bucureşti. A absolvit stu-
dii de master în relaţii internaţionale (Universitatea Bucureşti), cursuri de 
aprofundare în relaţii internaţionale (Institutul de Administraţie Publică 
din cadrul ENA, Paris), de aprofundare a mecanismelor organismelor 
internaţionale din sistemul ONU (UNESCO-Paris, Franţa), o serie de cursu-
ri pe problematica relaţiilor internaţionale şi management cultural orga-
nizate de Institutul Diplomatic Român (Academia Diplomatică, Bucureşti)

Este diplomat de carieră, făcând parte din Ministerul Afacerilor Externe din 
1990. S-a aflat în misiune permanentă la Delegaţia permanentă a României pe lângă 
UNESCO (Paris, 1996-2000) şi Institutul Cultural Român din Paris (Franţa, 2001-2005)

Schimbare la conducerea 
Consulatului României la 
Ciudad Real
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The Land of ChoiCe ...  
Kasandra Kalmann-Năsăudean

SindromuL Lui uLiSe
- fals tratat despre generaţiile de sacrificiu -

Oare s-o fi gândit el Ulise, când a plecat 
pe mare, lăsându-şi Penelopa din dota-
re asteptând 20 de ani întoarcerea sa, la 

faptul că peste mii de ani, alţi ulisei mai mici şi 
alte penelope au schimbat oarecum istoria, mo-
dernizând-o într-atât încât să botezăm această 
stare de migraţie în seculara generaţie de sacri-
ficiu? Nici pomeneală! El ştia că are ceva de făcut 
pentru Grecia lui, iar Penelopa torcea fuiorul 
aşteptării, altfel istoria nu ar mai fi consemnat 
statornicia femeii, zbuciumul bărbatului de a 
străpunge zările şi mările, astupându-şi urechile 
pentru a nu mai fi supus ademenelilor timpului, 
dopurile sărindu-i, se zice, doar la ”ia mai toarnă 
un păhărel” a lui Gică Petrescu. 

Plecând de la  antica poveste, constatăm că 
România este o Penelopă în aproape 20 de milio-
ane de exemplare care tot asteaptă un Ulise care 
să-i curme calvarul postdecembrist. Oare aşa s-
o fi numind aşteptarea ei, sacrificiu? Păi atunci, 
transbordând în spaţiul carpato-dunăreano-
pontic, în secolul focului, fiecare generaţie şi-a 
abrogat „dreptul” de a fi de sacrificiu. 

Tatăl meu povestea de bunicul său că se 
văita de aceeaşi stare, sacrificiu, tatăl său la fel, 
pe al lui îl vedeam eu, el nu l-am mai văzut pe 
al meu, dar... îl văd eu pe cel al copiilor mei. Ei 
bine, aici voiam să aduc vorba, aceasta de acum, 

parcă este altfel, nu numai uliseii au plecat pes-
te mări şi ţări, ci şi penelopele, trebăluind prin 
casele conchistadorilor de odinioară, uitând că 
mulţi dintre ei au terminat o facultate, au lăsat 
acasă copii cărora le ţine de urât doar o bucată 
de ebonită ce cu pretenţie şi faimă se cheamă 
telefon.  Alături de poza lui tati şi a mamei, îşi 
găseşte locul nelipsita ebonită neagră cu ţârâit 
de greier tomnatic surprins de frigul intrat pe 
uşa lăsată deschisă de politicul postdecembrist.  

Actuala generaţie de sacrificiu, pe lângă 
problemele cu care se confruntau celelalte, a 
părinţilor noştri şi a străbunicilor lor, mai are 
ceva în plus cu care trebuie să lupte,  ideile încă 
neapuse a unei „iepoci de aur” în care politruci 
de carton au schimbat scara valorilor  cu vârful 
în jos, adică o generaţie care avea vârf, ştia unde 
să ajungă, dar nu avea bază, pentru că cei care 
erau baza stăteau mult prea departe de marea 
împărţeală. Presupusa şi mult cântata echitabi-
litate nu-şi avea exponentul în realitate, acum, 
în aşa zisa democraţie, aceeaşi scară, după ce că 
are vârful în jos, îi lipsesc şi treptele din mijloc. 
Poate de aceea urcuşul este anevoios, dacă nu 
imposibil, iar căderea abruptă, direct în haine cu 
dungi, cu televizor şi celular cu mai multe linii în 
dotare. În timp ce generaţia de mijloc îşi caută 
treptele pierdute, în puşcării avem puşcăriaşi de 
lux. Asta este, jumătatea scării, clasa mijlocie, a 
plecat în bejenie, lăsând impresia falsă că Româ-
nia este o ţară dificil de condus, adevărul fiind 

că politicienii sunt incapabili, irecuperabili şi nici 
măcar la degetul ăl mic al lui Titulescu.

Fără a fi o laudă, sacrificiul celor crescuţi cu 
cheia la gât este unul al dezrădăcinării pe termen 
lung, şi când te gâdeşti că în decembrie 1989 nu 
aveau decât câţiva ani - şi nu părea că ştiau ce se 
întâmplă - mai bine de  ei că nu ştiau decât de 
noi care avem impresia că am ştiut ce vrem. S-a 
dovedit că ei au fost cei care au ştiut, ei care nu 
au văzut mare lucru. Ca în „Cercul” lui Sorescu ce 
se rostogolea pe uliţele Bulzeştilor săi ca o roată 
de foc şi din trei oameni îl vedeau doar doi, şi to-
cmai ăla s-a pomenit ăl mai „deştept”. Deştepţii 
noştri din „iepoca de aur” ţin cu dinţii de dogme-
le după care s-au ghidat o viaţă întreagă, şi nu au 
nici măcar bunul simţ să recunoască. Generaţia 
în blugi a anilor şaptezeci a avut ceva de furcă cu 
mentalitatea de atunci, dar a biruit, a ramas cu 
„pantalonii albaştri” şi părul lung, creând breşa 
în sistem, că se poate. 

După decembrie 1989, generaţia care a scru-
tat zarea şi a luat căruţa cu vise în spinare, lăsând 
caii obosiţi acasă, au căutat alte pajişti, dar... au 
mai făcut ceva, au încercat să spargă nişte tipare, 
să-şi împlinească visele, puţin câte puţin, dove-
dind încă o dată, dacă mai era nevoie, că acea 
scară de care vorbeam la început,  o aşează în 
poziţia logică. Fie şi pentru acest „amănunt”,  tre-
buie acordat termenul de generaţie de sacrificiu, 
una specială, deoarece încearcă şi reuşeşte  să 
dea altă dimensiune mersului înainte.

Marin Traşcă

Sunt străzi pe care le-am bătut cu pasul de 
mii de ori şi care acum îmi revin în memo-
rie prin forţa amintirii într-o plăcută nos-

talgie a referinţelor importante ale vieţii mele. 
Într-o adolescenţă târzie şi fără de istorie sau 
geografie unul dintre aceste repere asfaltate 
era drumul ce unea într-o amiciţie casa unde lo-
cuiam eu şi cea a prietenului meu. Există şi acum 
doar că paşii pe care te invit să-i facem împreună 
cititorule sunt imaginari.

Încep pe o alee paralelă cu bulevardul casta-
nilor unde întotdeuna este linişte, casele în stil 
burghez pe lângă care trecem au curţi mici, fără 
câine şi par locuite doar de iedera bătrână ce le 
îmbracă faţadele.

Ne strecurăm la o intersecţie cu strada 
pavată mai spre linia tranvaiului zgomotos şi 
ne continuăm drumul pe lângă grădina frumos 
îngrijită şi cu trandafiri căţărători a bisericii bap-
tiste fără de cruce. Respirând aerul de duminică 
leneşa şi însorită, adulmecând mireasma iaso-
miilor traversăm pe trotoarul de lângă curtea 

STrăzi
casei memoriale Nichita Stănescu. Doar la un 
pas de aici este şi locul unde trebuie să ajungem 
cu imaginaţia şi bariera de unde începe centrul 
aglomerat al unui oraş pe are nu ştiam că-l port 
cu mine în suflet.

Ţi-ai dat seama că suntem în Ploieşti citito-
rule, oraşul unde întorceau trenurile, chiar unde 
pişicherii ce-l inspirau pe Caragiale se lăfăiau 
cu bere la ţap. Oraşul de unde înger după în-
ger l-au purtat pe Nichita pe braţele inspiraţiei. 
Oraşul care dacă nu se simte luat în serios se 
transformă în republică, chiar şi pentru o zi.

Sunt locuri care mai există încă şi mai mult 
decât ele poveştile care le însufleţesc şi străbat 
timpul purtând numele celor ce le-au protago-
nizat, sau doar, îmbrăţişând anonimatul le scriu 
oamenii simplii ca mine şi ca tine în fiecare zi. 
Una dintre poveştile acestor străzi pe care le-am 
vizitat cu gândul în aceste rânduri am aflat-o şi 
eu cu ani  în urmă pe când încă paşii îmi umblau 
zilnic peste asfaltul lor.

Aproape de inima oraşului, separată de 
un gard de plasă, chiar lângă mormanul unor 
dărâmături năpădite de volbure şi buruiană, ce 
nu erau decât ruinele încă în viaţă ale istoriei, 
a unei case bombardate de americani odată 
cu rafinăria în cel de-al doilea război mondial, 
se află casa unor bătrânei simpatici pe care 

niciodată nu-i puteai vedea separaţi la plimbare, 
în curte, la cumpărături, întotdeauna împreună. 
Genul unui cuplu mereu îmbrăcat elegant cu hai-
ne demodate, care te saluta făcând o plecăciune 
şi ridicând borul pălăriei amintind de şarmul şi 
cochetăria unor timpuri apuse.

Se facea că prin anii de început virulent ai 
comunismului românesc, batrânelul elegant, pe 
atunci un tânăr simpatizant al libertăţii, a fost 
aruncat  în închisorile sistemului pentru a săvârşi 
o condamnare de 25 de ani, şi asta în floare vârs-
tei când îndrăgostit de bătrânica cocheta, pe 
atunci o tânără cu pălării înflorate, trebuiau să 
se căsătorească. Ea i-a promis că o să-l aştepte, 
hotărâtă să înfrunte această nedreptate a sorţii. 

O dramă ce în ziua de azi nu ne mai poate 
emoţiona decât dacă poartă sigla holywoodiană 
şi pe care o trecem cu vederea rapid în timp ce 
devorăm un hamburgher de la McDonalds.

Finalul acestei poveşti şi exerciţiul sublim 
la care ne conduce  poartp amprenta idealu-
lui umanităţii şi este atât de simplu şi frumos 
precum plimbarea la  care te-am invitat astăzi 
cititorule pe străzile unde cei doi bătrânei sunt  
împreună şi acum, mergând la braţ  până în cen-
trul oraşului unde tineretul gălăgios şi cu tricouri 
imprimate cu “i love you” păşesc timid şi fals pe 
cărările amorului modern.

Marcel Teacă

	 În	 vreme	 ce	 România	 traversează	 aproape	 suprarealist	
drumul	 între	 land	 of	 choice	 şi	 Carpathian	 garden	 -	 două	 brandu-
ri	 turistice	 pe	 cât	 de	 neinspirate,	 pe	 atât	 de	 lipsite	 de	 acoperire,	 pe	
cât	 de	 costisitoare,	 pe	 atât	 de	 ineficiente	 -,	 	 socialiştii	 pozează	 în	 libe-
rali	 de	 vocaţie,	 iar	 liberalii,	 fie	 ei	 democraţi	 prin	 titulatură	 şi	 asuma-
re	 politică,	 se	 manifestă	 asemeni	 celor	 mai	 înfocaţi	 şi	 duri	 socialişti.	
Pe	principiul	pur	 românesc	 că,	 nu	 ştie	 stânga	 ce	 face	dreapta,	 tot	 aşa,	
deloc	 surprinzător,	 pe	 eşichierul	 politic	 românesc	 rolurile	 par	 să	
se	 fi	 inversat.	 Nimic	 nou,	 în	 ţărişoara	 noastră	 dragă,	 totul	 e	 cu	 fun-
dul	 în	 sus:	 stânga	 social-democrată	 clamează	 principii	 de	 dreap-
ta	 de	 la	 înălţimea	 grămezilor	 de	 bani	 pe	 care	 s-a	 cocoţat,	 iar	 dreapta	
democrat-liberală	aplică	măsuri	de	stânga		pozând	ipocrit	în	miloagă...
	 Legătura	dintre	turismul	românesc	şi	ceea	ce	se	întâmplă,	mai	
nou,	 pe	 scena	 politică	 românească,	 cu	 repercusiuni	 directe	 dintre	 cele	
mai	nefaste	asupra	vieţii	economico-sociale,	pare	forţată	doar	 la	prima	
vedere,	pentru	că,	în	fapt,	ultimele	acte	normative	impuse	de	guvern,	au	
transformat	500.000	de	români	(persoane	fizice	autorizate	sau	cu	venituri	
din	drepturi	de	autor)	în...,	turişti.	O	excursie	la	Casa	de	Pensii,	urmată	
de	o	drumeţie	la	Casa	de	Asigurări	de	Sănătate,	apoi	un	voiaj	la	Oficiul	

Forţelor	de	Muncă,	iată,	adevărat	turism	de	masă.	Şi	asta	lună	de	lună.	
Iar	 ca	 orice	 turist,	 plăteşti...,	 serviciile:	 la	 sănătate,	 la	 pensii,	 la	 şomaj.	
Să	 las	 la	 o	 parte	 faptul	 că	 actuala	 putere	 -	 ce	 se	 presupu-
ne	 a	 fi	 de	 dreapta	 -	 a	 lovit	 în	 jumătate	 de	 milion	 de	 români	
susţinători	 ai	 liberalismului,	 adepţi	 ai	 propriei	 iniţiative,	 luându-
şi	 astfel	 adio	 de	 la	 tot	 atâtea	 voturi	 cu	 ocazia	 următoarelor	 alegeri?	
	 Să	ignor	absurditatea	şi	lipsa	de	eficienţă	prin	alinierea	a	500.000	de	
oameni	în	cozi	interminabile,	obositoare	şi	umilitoare,	când	ar	fi	fost	mult	mai	
simplă,	ba	chiar	logică	şi	normală	impozitarea	veniturilor	direct	de	la	sursă?	
Să	nu	mă	întreb	de	ce	mă	obligă	statul	să	contribui	la	bugetul	de	pensii	
de	stat	când	poate	că	eu	prefer	să	cotizez	 la	un	 fond	de	pensii	privat?	
Însă	 departe	 de	 toate	 acestea,	 absurdă,	 hilară,	 ba	 chiar	
neconstituţională	 mi	 se	 pare	 ideea	 ca	 persoanele	 fizice	 autorizate	 şi	
cele	cu	venituri	din	drepturi	de	autor	să	plătească	contribuţii	 la	şomaj.
	 Pentru	 că	 îmi	 este	 greu	 să	 cred	 că	 un	 cântăreţ	 răguşit,	
un	 pictor	 cu	 mâna	 fracturată	 sau	 un	 scriitor	 pe	 care	 inspiraţia	 îl	
ocoleşte	 vremelnic,	 se	 va	 prezenta	 la	 Oficiul	 Forţelor	 de	 Muncă	
să	 solicite,	 cel	 puţin	 pe	 perioada	 convalescenţei	 sau	 până	 când	
vreo	 muză	 inspiratoare	 îi	 va	 patrona	 creaţia,	 ajutor	 de	 şomaj...
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Angina este modul prin care ini-
ma ne spune că nu are suficient 
oxigen pentru ceea ce i se cere 
să facă. Aceasta se întâmplă 
atunci când arterele corona-
re (arterele care irigă inima cu 
sânge) sunt blocate din cauza 
procesului de ateroscleroză. În 
urma acestui proces, pe pere-
tele arterelor se depun plăci de 
grăsime calcificată, care vor re-
duce debitul sangvin la acel ni-
vel. O altă cauză a anginei este 
reprezentată de situaţia în care 
efortul care se solicită din par-
tea inimii este peste capacităţile 
pe care ea le are sau de situaţiile 
în care are nevoie de mai mult 
oxigen decât în condiţii norma-
le. Angina mai apare şi în cadrul 
altor boli cum ar fi anemia, bolile 
valvulare aortice, tulburările de 
ritm cardiac sau funcţionarea 
exagerată a glandei tiroide.

Durerea De inimă

conf. univ. dr. 
Leonard AzAmfirei

Cardiopatia isChemiCă: angina peCtorală, infarCtul mioCardiC

Bolile coronariene constituie pri-
ma cauză de deces în întreaga lume, 
deci şi în românia. În s.u.a., de exem-
plu, anual, peste 1,5 milioane de oa-
meni fac infarct miocardic şi o treime 
dintre aceştia mor în urma infarctului. 
În ansamblu, bolile cardiace ucid mai 
mulţi oameni decât toate celelalte 
cauze de deces la un loc. angina este 
întâlnită mai ales la cei în vârstă de 
peste 30 de ani şi este mai frecventă la 
bărbaţi. iar dacă ţinem cont de faptul 
că cel puţin o treime din populaţia de 
peste 30 de ani suferă de hipertensiu-
ne arterială, vom putea aprecia şi mai 
exact cât de gravă este situaţia dina-
cest punct de vedere.

Ce eSte aNgiNa peCtorală?
termenul medical de angină 

pectorală se referă, ad litteram, la 
o durere specifică, apărută la nive-
lul toracelui. există mai multe tipuri 
de angină, cea clasică purtând de-
numirea de angină stabilă. ea este 
determinată de un anumit efort şi 
dispare la repaus. dacă aveţi angina 
stabilă, cu siguranţă că sunteţi în stare 
să prevedeţi care sunt activităţile care 
vă declanşează criza anginoasă.

un alt tip de angină este angina 
instabilă. ea este o stare evolutivă 
mai gravă, care poate apărea şi în re-
paus sau chiar în somn, fără să poată 
fi prevăzută în vreun fel. angina 

instabilă trebuie să fie interpretată ca 
un semn al unei afectări cardiace se-
vere, care precede, mai devreme sau 
mai târziu, un infarct.

Cum apare iNfarCtul 
mioCardiC?

infarctul miocardic, sau atacul de 
cord, cum mai este denumit, intervi-
ne atunci când o parte a muşchilor 
inimii este complet lipsită de sânge, 
iar celulele muşchilor inimii mor din 
această cauză. un atac de cord poate 
avea loc atunci când placa de aterom 
din interiorul arterelor inimii se rupe 
formând un cheag care blochează 
circulaţia sângelui prin arteră. o ase-
menea placă este formată din coles-
terol, leucocite, calciu şi alte compo-
nente şi este înconjurată de o capsulă 
fibroasă. dacă presiunea şi debitul 
sângelui cresc dintr-odată, capsula 
fibroasă se poate fisura sau rupe. Ca 
urmare, corpul primeşte semnale 
pentru a repara căptuşeala interioară 
a arterei afectate, în modul în care ar 
vindeca o tăietură externă, formând 
un cheag care să sigileze zona. un 
cheag de sânge care se formează în 
arteră poate limita circulaţia sangvină 
de la musculatura inimii şi poate cau-
za astfel un atac de cord.

Cum Se maNifeStă iNfarCtul 
mioCardiC?

infarctul miocardic are simptome 
multiple, dar cel mai relevant este du-
rerea precordială. durerea cauzată de 
un atac de cord de obicei durează mai 
mult de 10 minute şi adesea apar şi 
alte simptome, incluzând:

- disconfort în zona pieptului 
sau o durere apăsătoare, de parcă ar 
fi o greutate pe piept – durerea care 
apare se răspândeşte de la piept la 
gât, maxilar, unul sau ambele braţe şi 
umeri şi nu trece la repaus;

- transpiraţii;
- respiraţii mai scurte şi mai fre-

cvente;
- greaţă sau vomă;
- ameţeală;
- bătăi de inimă rapide sau nere-

gulate. 
este important să recunoaşteţi 

fazele iniţiale ale unui atac de cord şi 
să primiţi îngrijire de urgenţă. trata-
mentul este necesar pentru a preve-
ni moartea. uneori medicamentele 
pot fi luate pentru a reduce afectarea 
musculaturii inimii cauzată de un atac 
de cord.

Chemaţi urgeNt mediCul 
daCă:

- Ştiţi că sunteţi un bolnav cu pro-

bleme cardiace, iar durerea apărută 
durează mai mult de 5 minute. În 
acest caz, este foarte probabil să faceţi 
un infarct.

- aveţi pentru prima dată o ase-
menea durere. trebuie să vă lămuriţi 
de unde apare.

- Crizele devin mai intense, mai fre-
cvente, mai prelungite şi nu mai pot fi 
prevăzute. este posibil să dezvoltaţi o 
angină instabilă.

- după ce luaţi medicamente-
le, mai ales la început, aveţi senzaţii 
neplăcute. acestea sunt rezultatul 
unor reacţii adverse şi uneori trebuie 
ajustată doza.

Simptomele aNgiNei 
peCtorale

- durerea este cel mai important 
semn. ea este localizată iniţial la mi-
jlocul toracelui şi deseori iradiază 
către membrul superior stâng, către 
gât sau chiar către abdomen. dure-
rea creează senzaţia unei constricţii 
toracice puternice, a unei gheare 
care strânge întreg pieptul. unii 
sesizează această durere numai la 
un nivel periferic (braţ, gât). alteori, 
din cauza asocierii cu senzaţia de 
arsură retrosternală, durerea este 
confundată cu o indigestie. de fieca-
re dată însă, durerea are aceeaşi loca-
lizare şi iradiere la aceeaşi persoană.

- durerea anginoasă durează 
cel mult 5 minute. dacă durează 
mai mult şi este de natură cardiacă, 
această durere poate fi foarte proba-
bil consecinţa unui infarct miocardic 
în care durerea durează ore întregi.

- În cazul anginei stabile, în afa-
ra efortului fizic amintit mai sus, 
durerea poate fi provocată şi de 
alte circumstanţe cum ar fi: o masă 
bogată, expunerea la frig, o emoţie 
puternică, actul sexual etc. există de 
asemenea, o serie de medicamente, 
unele chiar banale, cum ar fi cele 
pe care le luăm când avem nasul 
înfundat, care pot provoca o criză 
anginoasă.

- durerea apare la efort şi dispare 
le repaus.

- alte simptome care mai pot 
apărea sunt: anxietate, stare de 
oboseală, transpiraţii reci, tulburări 
de vedere. toate acestea însă nu 
sunt semne specifice.

o serie de factori de risc 
coexistenţi fac mai probabilă apariţia 
anginei: hipertensiunea arterială, hi-
percolesterolemia sau alte tulburări 
ale metabolismului grăsimilor, fuma-
tul, obezitatea, membrii direcţi din 
familie care au avut boli cardiace.

Cum puteţi Să ştiţi daCă aveţi 
Sau Nu aNgiNă?

dacă aveţi dureri la nivelul to-
racelui, trebuie să vă adresaţi unui 
medic care poate stabili dacă aceste 
dureri sunt de cauză cardiacă sau nu. 
Vi se va face o  electrocardiogramă şi 
probabil un aşa-numit test de efort. 
acest test vă va cere să faceţi un efort 
gradat, supravegheat, cu ajutorul 
unei biciclete medicale sau al unui 
covor rulant, timp în care activitatea 
inimii dumneavoastră va fi urmărită. 
dacă angina apare la un aseme-
nea efort şi are un corespondent pe 
electrocardiogramă, este limpede: 
aveţi o boală coronariană. dacă însă 
lucrurile nu se clarifică sau se doreşte 
o investigaţie mai amănunţită, se 
poate face o ecocardiografie sau o 
formă complexă de evaluare numită 
angiografie coronariană, metodă care 
identifică locul şi mărimea stenozelor 
pe care le aveţi pe vasele coronarie-
ne.

Ce aveţi de făCut mai 
departe?

dacă aveţi angină, medicul va 
decide ce tratament medicamentos 
să urmaţi şi ce regim de viaţă ar tre-
bui să aveţi. dacă problema este mai 
avansată, se poate lua în discuţie 
şi necesitatea unei intervenţii mai 
agresive asupra inimii, mergând 
chiar până la operaţie. reţineţi însă: 
indiferent ce medicament veţi lua 
– şi astăzi sunt medicamente extrem 
de eficiente – acesta va acţiona doar 
asupra efectelor aterosclerozei. deci 
orice medicament luaţi, nu uitaţi că la 
fel de importante sunt măsurile lega-
te de stilul de viaţă: o dietă adecvată, 
exerciţiul fizic, controlul greutăţii cor-
porale, eliminarea fumatului.

Ce puteţi faCe aCaSă?
- dacă aveţi frecvent crize de 

angină noaptea, dormiţi cu capul sau 
chiar cu toracele mai ridicat. Veţi per-
mite astfel inimii să facă un efort mai 
mic atunci când pompează sângele 
prin vene, către inimă.

- dacă simţiţi apariţia unei crize 
anginoase, opriţi-vă din orice activita-
te (opriţi maşina, dacă sunteţi şofer), 
aşezaţi-vă (dacă staţi în picioare), iar 
dacă durerea persistă, luaţi-vă medi-
camentul cu care sunteţi obişnuit.

- aspirina luată la recomandarea 
medicului, într-o doză foarte mică, 
reduce semnificativ riscul de infarct 
miocardic şi de angină instabilă.

- după ce aţi luat masa, odihniţi-
vă un timp. efortul digestiei „fură” 
sângele de la inimă, dirijându-l către 

organele digestive.
- nu mai fumaţi. În mod cert, ni-

cotina influenţează negativ, în cel mai 
înalt grad, apariţia crizelor de angină.

- dacă luaţi pilule 
anticoncepţionale şi aveţi angină, 
opriţi-le. estrogenul conţinut de aces-
tea creşte riscul coagulării sângelui.

rolul dietei îN bolile Cardia-
Ce (Cardiopatia iSChemiCă şi 

iNfarCtul mioCardiC)
dieta unui asemenea bolnav tre-

buie să excludă grăsimile saturate 
(maxim 20% din necesarul de calorii 
zilnice să fie asigurat de grăsimi, iar 
dintre acestea, 2/3 să fie grăsimi nes-
aturate). această dietă va contribui şi 
la un control mai bun al tensiunii ar-
teriale.

dieta strict vegetariană (sau total 
vegetariană, fără produse animale) 
bogată în acizi graşi polinesaturaţi 
poate duce la regresia leziunilor de 
ateroscleroză coronariană. studii re-
cente demonstrează clar creşterea 
capacităţii de efort la bolnavii cu 
angină pectorală care au adoptat o 
asemenea dietă.

riscul unui infarct miocardic poa-
te fi prevenit numai în proporţie de 
8% prin tratamentul hipertensiunii 
arteriale,  posibilitatea de preveni-
re crescând la 30% prin tratamentul 
tulburărilor metabolismului lipidic. 

obişnuiţi-vă să serviţi mese mici, 
care sunt mai uşor de digerat! nu vă 
ridicaţi de la masă niciodată sătul! 
evitaţi băuturile reci, care pot precipi-
ta criza de angină pectorală.

dieta folosită trebuie să îmbine 
recomandările date la arterioscleroză 
şi hipertensiune arterială.

reComaNdări SpeCifiCe peN-
tru uN bolNav Care faCe epi-
Soade de aNgiNă peCtorală 

Sau a treCut priNtr-uN iN-
farCt mioCardiC aCut SuNt:

- eliminarea cafeinei şi a altor me-
tilxantine (cafea, băuturi cola) pentru 
reducerea potenţialului de tulburări 
de ritm cardiac; 

- reducerea muncii cordului prin 
mese mai mici, cu alimente uşoare 
sau lichide (imediat după infarct: 800- 
1200kcal/zi);

- restricţie de lichide şi sare (so-
diu) în funcţie de bolile asociate 
(insuficienţă cardiacă, hipertensiune 
arterială);

- evitarea alimentelor prea calde 
sau prea reci.

aNgiNa peCtorală eSte 
o boală SerioaSă. luaţi-o îN 

SerioS!
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La noi ca la nimeni!
Motto: Nu mă cunoaşteţi, nu vă cunosc, aşa că nu mă puteţi 

reclama nicăieri şi nimănui!

M-am tot gîndit cam ce v-aş putea 
spune despre ce se întîmplă în fru-
moasa noastră ţară... A noastră... a 
tuturor, deşi voi v-aţi mutat sub un 
soare ceva mai călduţ şi vă e ceva 
mai bine decît nouă, pentru că la 
noi a venit iarna şi o să ne fie al dra-
cului de frig lunile care vor urma. Că 
e criza, ştie toata lumea. Că oame-
nii protestează, şi pe asta o ştiu toti. 
Că şomajul creşte cu fiecare zi, nu-i 
nici un chichirez... Că sîntem datori 
vînduţi, ce mare chestie?... Că toa-
te preţurile au crescut şi continuă 
să crească, că taxele şi impozitele 
cresc şi ele deşi salariile noastre au 
scăzut cu 25% şi pensiile cu 16% şi 
continuă să scadă vertiginos, nici 
asta nu este o noutate. Dar spre 
deosebire de celelalte naşii euro-
pene, noi avem multe alte chestii 
în plus. 

Avem un parlament care a votat 
de curînd scăderea TVA-ului 
de la 24 la 5% pentru produ-

sele de bază..., dar nimeni nu ştie care 
sînt acestea..., iar dacă află cumva din 
ziare, nu ştie dacă şi la produsele deri-
vate din acestea. Adică dacă a scăzut 
TVA-ul la lapte, nu este de loc sigur ca 
va scădea şi la brînză. Dacă a scăzut 
la carne, nu este sigur că va scădea 
şi la salam. Iar dacă a scăzut TVA-ul, 
conform obiceiului neaoş, românesc, 
este aproape sigur că nu va scădea şi 
preţul produselor amintite, chiar dacă 
practic, teoretic, normal şi lăutăreşte, 
aşa ar trebui să se întîmple. Pentru că 
aşa se întîmplă pe orice piaţă liberă şi 

în orice economie de piaţă normală 
şi civilizată..., dar neromânească. Iar 
ceea ce poate nu ştiţi chiar toţi, este 
că parlamentul a votat scăderea TVA-
ului... din greşeală!... Adică n-a ştiut 
ce votează... aşa că marii aleşi ai nea-
mului au ridicat mîna ca nişte copii 
cretini la o şcoală ajutătoare, neştiind 
dacă ştiu sau nu răspunsul la o între-
bare simplă. Pentru că la noi este ca 
la nimeni. Deşi nu sîntem chiar buricul 
pămîntului, cum decenii în şir ne-au 
băgat comuniştii în cap că am fii, noi 
tot anapoda ne comportăm şi tot cu 
oiştea în gard o dăm, indiferent în ce 
domeniu. 

Au început demonstraţiile de 
protest împotriva guvernului 
şi a legilor pe care le propune 

şi parlamentul le votează. Nimic ieşit 
din comun. Doar că deşi sindicatele 
se laudă mereu că vor ieşi în stradă 
zeci de mii de demonstranţi... la mi-
ting apar cîteva sute... şi ăia, fără să 
ştie clar şi drept pentru ce se află aco-
lo. Cu vreo două săptămîni în urmă 
au demonstrat în faţa guvernului şi 
poliţiştii, cărora le-au scăzut, ca tutu-
ror bugetarilor, salariile cu 25%. După 
care, pentru că de la guvern n-a cata-
dicsit nimeni să stea de vorbă cu ei aşa 
cum s-au obişnuit românii, au plecat 
la Cotroceni, la preşedinţie, deşi cică 
nu aveau autorizaţie şi pentru asta. Au 
strigat ei ce-au strigat, au aruncat cu 
caschetele peste gardul palatului, au 
înjurat pe apucate strigînd de dulce şi 
de neamuri, au făcut şi cîteva gesturi 
obscene învăţate de la americani, l-au 
făcut „javră ordinară” pe locatar invitîn-
du-l să iasă la o discuţie constructivă 
pe bordură, apoi au plecat pe la case-
le lor. Dar seara, la o oră de maximă 

audienţă, au fost deconspiraţi. Toată 
ţara a aflat că demonstraţia aia la care 
asistaserăm cu toţii prin intermediul 
televiziunilor prezente, fusese de fapt 
o tentativă de lovitură de stat, numită 
de un moderator... de altfel destul 
de normal de felul lui în alte ocazii... 
PUCI în toată regula. Adică poliţiştii, 
înarmaţi pînă în dinţi cu pancarde, cu 
steguleţe, cu benere, cu peturi de suc 
plin de E-uri, cu pacheţele aduse de 
acasă în folie de aluminiu, încercaseră 
să dărîme palatul Cotroceni aruncînd 
în el cu toate acestea, plus caschete-
le din dotare, care erau de departe 
cele mai periculoase, datorită cucului 
de metal de deasupra cozorocului. Şi 
voiseră să dea jos un preşedinte... care 
nici nu se afla la locul faptei, ci în cu 
totul altă parte, avînd alte treburi pe 
agenda de zi. Încă o lovitură de stat 
eşuată..., dar deconspirată imediat de 
o televiziune serioasă, care veghează 
la liniştea noastră, a tuturor. 

Cu câteva zile în urmă, mai 
exact pe 27.10.2010, s-a votat 
în parlament o moţiune de 

cenzură. Conform declaraţiei  unui 
preşedinte de partid, înainte cu o 
seară mai avea nevoie de două votu-
ri pentru ca moţiunea să treacă şi să 
dea jos guvernul. Evident că partidul 
care iniţiase moţiunea nu avea încă 
un premier şi un guvern alternativă la 
cel pe care spera să-l dărîme, nu avea 
nici un program clar de guvernare în 
cazul în care ar fi ajuns să pună mîna 
pe putere, nu ştia cum ar putea scoate 
ţara din criză fără a nenoroci poporul 
aşa cum se întîmplă acum... Dar voia 
neapărat să dea jos guvernul actual 
pentru că, ce-i drept şi adevărat, ne-
a ajuns tuturor cuţitul la os... Mă rog... 

aproape de os, pentru că dacă ne 
ajungea chiar la os, guvernul era de 
mult amintire şi l-am fi zburătăcit ca 
pe puii de găină, de nu s-ar fi văzut. În 
faţa palatului parlamentului se aflau 
demonstranţii... vreo 35000 de mii 
după declaraţia jandarmeriei, 45000 
după cea a sindicatelor, deşi sindicate-
le contaseră pe cel puţin 100000 pen-
tru asta. Iar între palat şi demonstranţi 
se aflau cîteva sute de jandarmi... care 
au şi ei salariile tăiate cu 25% de cîteva 
luni, ca toţi bugetarii. Dacă-i mai pu-
nem la socoteală şi pe cei din clădirea 
parlamentului, ascunşi la grămadă 
pe holuri şi prin dependinţe, aş zice 
un număr oarecum disproporţionat 
de mare de jandarmi pentru ceea ce 
se întîmpla afară. Bineînţeles că pe 
parlamentari i-a durut undeva de 
demonstranţi. Bineînţeles că moţiunea 
n-a trecut, bineînţeles că guvernul nici 
măcar nu s-a clătinat, darmite să pice. 
La urmă, cînd s-au făcut socotelile, s-a 
constatat că pentru a trece, moţiunea 
mai avea nevoie nu doar de două vo-
turi conform laudelor dinainte cu o 
seară, ci de 17... ceea ce este altă ches-
tie. Adică trădătorii pe care se conta că 
vor vota moţiunea, tradăseră din nou. 
Şi bineînţeles că s-a spus din nou că a 
avut loc o încercare de lovitură de stat. 
Doar că asta nu mai sperie pe nimeni, 
pentru că sîntem deja obişnuiţi cu pu-
ciurile şi loviturile de stat în România... 
cam una pe saptămînă. Iar dacă e timp 
frumos  şi mai călduţ, ar putea fi chiar 
mai dese. Jandarmii au fost acuzaţi 
că au primit armament de război, că 
aveau muniţie adevărată şi că erau 
gata-gata să tragă în popor. Iar ca să 
întărească aceste afirmaţii, televiziunile 
transmiteau non stop o imagine cu doi 
jandarmi zgribuliţi care aveau la umăr 

ceva ce semăna a puşcă de vînătoare 
cu patul în sus şi, evident, ţeava în jos. 
Dar pentru că televiziunile astea sînt 
pline de specialişti, nu s-a găsit nici 
unul mai de doamne-ajută care să le 
spună că armele respective, cu pat de 
puşcă dar ţeavă scurtă şi groasă, erau 
de fapt nişte banale lansatoare de gre-
nade lacrimogene. Sigur că puteau 
probabil lansa şi grenade normale, ex-
plozive, dar bag mîna în jar proaspăt că 
aşa ceva nu se afla pe o rază de 5 km în 
jurul palatului parlamentului. În timp 
ce afară oamenii se îmbrînceau fără 
vlagă şi fără nici o convingere cu jan-
darmii, încercînd să le fure gardurile de 
metal care îi despărţeau, înăuntru avea 
loc votul pe moţiune. Puterea, pentru 
că avea o încredere neţărmurită în oa-
menii ei, stabilise din timp că nimeni nu 
va vota la moţiune. Nici pentru şi nici 
împotrivă. Pentru ca să nu greşească 
cumva şi s-o ia pe arătură scăpînd bila 
în urna greşită, vor sta pur şi simplu în 
fotolii şi-i vor lăsa pe ceilalţi să voteze. 
Aşa se face că la urmă de tot, cu 219 
voturi pentru, nici un vot împotrivă 
şi o abţinere, moţiunea a căzut. Iar 
guvernul, pentru că nimeni n-a votat 
împotriva moţiunii, a rămas în funcţie. 
Este încă o premieră mondială. Şi este 
românească şi originală. Un guvern a 
rămas în funcţiune, deşi nici măcar un 
singur vot nu s-a pronunţat pentru el. 

Iar seara, după vot, s-a întrunit ra-
pid şi eficient partidul format din 
traseişti. Ăla de are drept şef un fost 

responsabil cu izmenele dintr-o uni-
tate militară oarecare, ajuns general la 
apelul de seară pentru că ştia să pară 
militar adevărat, rol pe care îl învăţase 
privindu-se asiduu în oglinda din 
closetul parlamentului. Şi cu această 
ocazie, îi zburaseră cu şuturi în fund 
din partid pe singurii doi parlamen-
tari care votaseră probabil moţiunea 
potrivit propriei lor conştiinţe. Spun 
„probabil” şi nu „sigur”, pentru că n-am 
nici o dovadă că au fost împinşi de la 
spate chiar de conştiinţă... De obicei, 
pe parlamentarii români îi împinge de 
la spate numai interesul. Pentru că ei 
nu au conştiinţă!.
Dar cum v-am spus... la noi ca la ni-
meni!

Marcel Secui
http://norsman.blog.com

Mihai Chiţac a murit, luni dimineaţă, 
la 82 de ani, ultimii 21 fiindu-i marcaţi 
de procese şi condamnări izvorâte din 
implicarea sa, ca general de armată, 
în reprimarea Revoluţiei din 1989 la 
Timişoara şi apoi, ca ministru de Interne, 
a demonstraţiei din Piaţa Universităţii 
din 1990.

După o viaţă petrecută în armată, 
Chiţac a murit soldat, fiind degradat 
de instanţa care, în urmă cu doi ani, l-
a condamnat definitiv la 15 ani de în-
chisoare pentru faptele comise de el 
la Timişoara în 1989. Mihai Chiţac s-a 

născut în 4 noiembrie 1928, în comuna 
Suharău din judeţul Botoşani. A absolvit 
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi “Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu, specialitatea Infan-
terie (1948 - 1949) şi apoi Academia 
Militară din Bucureşti - Facultatea de 
Arme Întrunite (1950 - 1952). A obţinut 
ulterior titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe 
militare. A fost mai întâi ofiţer în Direcţia 
Operaţii a Marelui Stat Major, între 1952 
- 1954, şef al unei secţii din Comanda-
mentul Trupelor Chimice, a fost coman-
dant al Şcolii de Ofiţeri de Chimie, din 
septembrie 1960 până în iunie 1961 şi 

in 1961 până în 1968, conferenţiar la 
Academia Militară. În 23 ianuarie 1968 
devine comandantul Trupelor Chimi-
ce ale armatei române, funcţie pe care 
o păstrează până în 1990, în această 
perioadă devenind şi comandant al Gar-
nizoanei Bucureşti.

În 1968 a primit gradul de colonel, 
iar patru ani mai târziu, în decembrie 
1972, avea să devină general-maior. În 
august 1984 ajunge general locotenent 
iar în 28 decembrie 1989 este numit 
ministru de Interne de preşedintele Ion 
Iliescu, cel care a preluat puterea după 
execuţia lui Nicolae Ceauşescu, primind 
tot atunci şi gradul de general-colonel 
cu trei stele.

Moartea lui Chiţac lasă nelămurite 
multe controverse legate de faptele 
acestuia, iar acuzaţiile de influenţare 
politică a justiţiei vor rămâne şi ele, cel 
mai probabil, fără un răspuns clar. El va 
rămâne însă în istorie prin celebrele cuv-
inte pe care, conform judecătorilor care 
i-au semnat condamnarea, le-a rostit în 
decembrie 1989, la Timişoara, înainte 
de a lua automatul în mână şi a trage 
personal în manifestanţi: “La canaliile 
astea le trebuie revoluţie? Lasă că le 
arătăm noi revoluţie!”.

Fostul general Chiţac moare la 82 de ani
Deşi avem numai două, Guvernul intenţionează să introducă o taxă care va 
funcţiona în paralel cu sistemul existent al rovinietei. Urmează să fie decisă 
doar suma pe care va trebui s-o plătim la intrare, pe A1 şi A2. 
Guvernul a început procedurile pentru introducerea taxei de circulaţie pe 
autostradă. Ministerul Transporturilor are o singură explicaţie: sumele co-
lectate de compania de drumuri şi cele alocate de la buget sunt insuficiente 
pentru întreţinerea autostrăzilor. 

Autostrăzile din România vor fi taxate

S-a închis Transfăgărăşanul
Turiştii care vor să ajungă la Bâlea Lac 
o mai pot face doar cu telecabina. 
Transfăgărăşanul s-a închis luni pen-
tru circulaţia rutieră, pe porţiunea 
dintre Piscu Negru şi Cabana Bâlea 
Cascada. Autorităţile au luat această 

decizie în urma condiţiilor meteo 
nefavorabile care pot pune în pe-
ricol siguranţa circulaţiei din cauza 
căderilor de stânci, a alunecărilor de 
teren şi a înzăpezirilor. Circulaţia va 
fi reluată pe 1 iulie, anul viitor. 

Accident aviatic lângă Câmpia Turzii
Doi militari au murit după ce avionul MiG 21 Lancer în care se aflau s-a 
prăbuşit în apropierea aerodromului de la Câmpia Turzii. Ministerul Apărării 
Naţionale a precizat într-un comunicat că, luni,  în jurul orei 13.10, o aeronavă 
militară MiG-21 LanceR cu dublă comandă, aparţinând Flotilei 71 Aeriene 
din Câmpia Turzii, s-a prăbuşit în apropierea aerodromului. În urma impac-
tului cu solul, cei doi piloţi şi-au pierdut viaţa. Potrivit sursei citate, aeronava 
militară executa o misiune de cercetare meteo în vederea pregătirii unor 
zboruri de instrucţie.
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În această toamnă târzie, având aerul rece 
de afară pătruns de un miros de frunze 
căzute din cer, atmosfera electorală din 

R. Moldova devine tot mai încinsă. Alianţa 
pentru Integrare Europeană există de jure şi 
de facto alături de celelalte partide politice, 
mişcări sociale şi candidaţi independenţi, ul-
timii dintre care se înghesuie să ocupe locu-
rile în lista comună pentru viitoarele alegeri 
parlamentare din 28 noiembrie a.c.  La ziua 
de azi avem înscrişi la C.E.C. peste douăzeci 
de concurenţi în campania electorală (ur-
mând să apară între timp şi alte nume sono-
re/obscure de actori politici autohtoni sau 
veniţi de aiurea: n.n.). Mult prea mulţi, zicem 
noi, pentru o palmă de pământ de care pare-
se că a uitat şi Dumnezeu, însă nu au uitat de 
ea alte forţe străine, nutrind interese de par-
tid, personale sau, în definitiv, promovând 
interese geopolitice ale unor terţe state (ex. 
Rusia, Ucraina). 

Vom începe aproximativ de la coada listei 
contracandidaţilor electorali, pe care o vom 
vedea definitivată abia în preajma alegerilor, 
căci nu se ştie cine va mai dori sau va fi impus 
de împrejurări să se arunce într-o asemenea 
horă bizară, cu mai multe orchestre şi dirijo-
ri. Dintre independenţii care se visează deja 
drept viitori deputaţi sunt prezenţi în lista 
cu pricina nume compromise din punct de 
vedere politic, economic sau cultural, pre-
cum ideologul comunist de mai ieri Vladimir 
Stepaniuc, secondat de „caravelista” Lenuţa 
Burghilă (vezi „Caravela culturii”) sau inepui-
zabila agitatoare bolşevică Maia Laguta, 
precum şi de alte câteva personaje obscure, 
puse „la treabă” spre a face jocul lui Voronin. 
Toţi aceştia luaţi la un loc sunt nişte veritabili 
zombi (deşi nu vor să o recunoască deschis), 
strigând într-un glas o lozincă vetustă şi 
ideologizată: „Moldova alege victoria (adică 
„pobeda” (rus.))”. 

Sunt prezente aici şi alte câteva nume de 

Vino aici ca să asculţi cum ciripesc, noapte şi zi, 
păsări pitice şi pătimaşe, prinse pe sârmele lungi de 

pe cer, de unde atârnă până-n pământ stâlpi putreziţi 
şi părăsiţi, toţi schilodiţi de cari nemiloşi, lemn amărât 
care nu va mai şti cum e să fii copac înfrunzit, aşa 
cum stau morţii, cei cu oasele seci, cu viermii mărunţi 
sfâşiindu-le trupul, morţi ce atârnă de crucile reci - loc 
preferat de corbii bătrâni pentru a-şi spune, unul la 
altul, povestea lor veche.

***

Ai hotărât să un ratezi nimic. Mergi uneori şi în ge-
nunchi pentru ca să ajungi acolo, cât mai departe 

de stolurile de piatră ale trecutului. E un simplu joc, 
îţi zici, ca mai apoi să curtezi o domnişoară care ţi s-a 
părut a fi cea mai frumoasă din gara de tren. Îţi rezervi 
dreptul să nu fumezi. Mimezi deşteptarea. Refuzi azilul 
de bătrâni în favoarea unui vârf de munte. Pe crestele 
muntelui acel cresc alţi munţi. De acolo se vede Edenul. 
Acolo pare că se opresc toţi acei care pleacă spre Apus.

***

Ataşamentul sufletesc puternic faţa de o persoană 
anumită, odată cu pierderea neaşteptată şi 

irevocabilă a ei, îţi cauzează în mod indubitabil o dure-
re sfâşietoare, ce tinde la rându-i să degenereze într-o 
stare de anxietate profundă, ducând în final la propria 
dispariţie. 

***

Vorbim sau scriem despre lucruri arhicunoscu-
te. Inventam începuturi de lumi şi distrugem în 

acelaşi timp altele fără de mila, deşi acelea poate că 
erau mai bune (?). Nu recunoaştem că suntem tot mai 
des suficienţi noua înşine. Ne reprimăm angoasele şi 
pornirile sinucigaşe pentru singurul şi unicul scop de 
a supravieţui. Revendicăm averi care nu ne aparţin pe 
drept şi ne închinăm la divinităţi false. Suferim povara 
existenţei cu toţii împreună sau fiecare în parte, fără ca 
să fim sinceri unul cu altul. 

***

Singurătatea e sinonimă anonimatului sau ne impu-
ne să tindem spre acesta, spre acel ceva care ne face 

să trăim intens în armonie cu fiinţa naturii şi cu natura 
propriei fiinţe, adică cu lumea înconjurătoare şi cu 
alter ego-ul luate ambele la un loc, exceptând desigur 
alte fiinţe umane. Anonimatul la rândul lui e un mod 
latent de mântuire. Mântuirea, ca proces tranzitoriu, 
dacă e să-l interpretăm în sens biblic, ne salvează de 
la singurătate şi ne scoate din periplul anonimatului, 
apropiindu-ne în acest mod de divinitate. 

Andrei LAngA

Fără îndoială că scrutinul ce se apropie 
reprezintă obţiunea dvs. fundamentală, cu 
enorme consecinţe sub toate aspectele pen-
tru viitor.

V-am felicitat şi v-am îmbrăţişat, atun-
ci când aţi dat dovadă de multă maturitate 
politică trecând peste toate „asperităţile” şi în 
felul acesta luând naştere Alianţa Pentru In-
tegrare Europeană. Apoi a urmat eşecul de la 
Referendum care ne-a durut mult. Astăzi cu 
atât mai mult trebuie să vă mobilizaţi la vot şi 
să daţi votul în funcţie de obţiunile dvs. poli-
tice, dar numai pentru partidele ce alcătuiesc 
alianţa menţionată.

Prin asemenea experienţe am trecut 
şi noi în 1996, luând naştere Convenţia 
Democrată care a câştigat alegerile. De aceea 
vă implorăm şi vă rugăm atunci când intraţi 
în cabina de vot, să vă gândiţi la:

1. Barbaria bolşevică, şi la toate atrocităţile 
săvârşite în toate domeniile vieţii sociale;

2. Vorbele unui fruntaş politic moldovean 
care a rostit în faţa derapajului conducerii 
politice din sfârşitul sec. XIX clebrele cuvinte 
„aiasta nu se poate”;

3. Imensul gulag care a făcut să întâlnim 
români în cele mai îndepărtate colţuri ale Ru-
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siei, lăsând în urmă forţat, râurile limpezi, co-
drii falnici şi câmpiile verzi ale Basarabiei;

4. La morţii dvs. fără cruci şi morminte, de 
la Vorkuta şi până în Karaganda;

5. La perdeaua de lacrimi vărsate când bu-
nii şi străbunii dvs. vă vorbeau despre Româ-
nia;

6. La mari bărbaţi de stat basarabeni, ca de 
exemplu Pan Halippa, Ion Inculeţ, Iancu Flon-
dor, C-tin Buzdugan, C-tin Stere şi mulţi alţii 
care au făcut posibilă unirea în 1918, iar dvs. 
prin votul dat AIE le asiguraţi un somn liniştit 
şi un somn dulce, căci ei au visat o Românie 
cu hotare de la Soroca şi Hotin şi până la „ma-
rea cea mare”;

7. Posibilitatea certă ca peste orgolii şi 
vanităţi să aşezaţi o lespede suficient de grea, 
aşa încât nimeni să nu o mai poată ridica 
niciodată;

8. Că  stă în puterea dvs. ca să retezaţi 
dintr-o singură lovitură „creanga putredă”, şi 
în felul acesta să creaţi ocazia, ca din trupul 
sănătos al democraţiei, să răsară mlădiţele 
speranţei pentru generaţiile viitoare;

9. Că aţi fost până acum ca un râu învolbu-
rat, care după ce s-a izbit dintr-un mal în altul, 
s-a liniştit creându-şi făgaşul normal;

10. Ideea că în niciun caz şi sub nicio formă 
să nu condiţionaţi votul dat AIE, (deci un vot 
pentru democraţie) pe considerente econo-
mice, căci nu aşa au făcut iluştrii înaintaşi ba-
sarabeni şi bucovineni în 1918.

De aceea nu amanetaţi viitorul dvs. al co-
piilor şi nepoţilor dvs. , nu lăsaţi ca întunericul 
să se aştearnă din nou şi nu lăsaţi întoarcerea 
din nou către „maica Rusie”, şi să puteţi privi în 
ochi pe oricine.

Nimic nu s-a clădit fără suferinţe, iar o 
Moldovă care într-un viitor apropiat se va uni 
cu România - membră Nato şi UE va face ca 
multe din problemele economice cu care vă 
confruntaţi să se estompeze.

Nu dorim să numai subziste un popor în 
două ţări, aşa cum spunea un poet oneştean 
N. Dică Paşcanu

„Nimeni n-are altă soartă,
Nici mai grea, nici mai uşoară,
Noi plecăm pe-aceeaşi poartă,
Coborând pe-aceeaşi scară”
Vă rugăm şi vă implorăm, să daţi dovadă 

de multă maturitate politică prin votul dvs., 
iar noi din ţară să vă îmbrăţişăm cu drag după 
victoria AIE.

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!

Fraţi români - nu ucide-ţi speranţa

atributele  electoralei 
moldave

Andrei LAngA concurenţi electorali independenţi, care tind 
să treacă bariera de 2%. Printre ei se numără 
şi milionarul moldovean Gabriel Stati, despre 
care se ştie că a avut de suferit pe nedrept de 
pe urma evenimentelor din 7 aprilie 2009. E 
ciudat faptul că nu i s-a găsit un loc pe lista 
de virtuali deputaţi a unui partid de dreapta, 
cum ar fi, spre exemplu, Partidul Liberal al lui 
Mihai Ghimpu sau PLDM al lui Vlad Filat. 

Referitor la Alianţa Moldova Noastră (era 
să zic Cosa Nostra (!)) nu prea se aud lucru-
ri bune potrivit ultimelor sondaje de opinie 
realizate la Chişinău, astfel că nici în cadrul 
acesteia nu ar fi avut şanse milionarul basa-
rabean să se alegă cu o funcţie de deputat. 
Bine a făcut că s-a decis în mod individual să 
se opună mulţimii de pretendenţi la o funcţie 
parlamentară dintre cele o sută una existente. 
Poate că măcar o dată în istoria electoralelor 
moldave vom avea un independent, unul care 
îşi va câştiga dreptul în mod cinstit să stea în 
fotoliul de deputat. Nici nu ştii de unde sare 
iepurele! - zice un proverb românesc…

La polul opus al ieşicherului politic 
moldav, dacă tot am pomenit de partidele 
proeuropene, stă tovarăşul de până mai ieri 
Marian Lupu, venit de la p.c.r.m şi ajuns peste 
noapte în fruntea unui partid democrat, căzut 
în dizgraţia alegătorilor în ultimii ani din cau-
za trecerilor repetate dintr-o alianţă politică 
în altă. Ca şi până acum, dacă e să ne amintim 
de accesul p.d.m.-iştilor în legislativele pre-
cedente, le-a mers mult acoliţilor bătrânului 
Diacov, numit preşedinte de onoare a aces-
tui partid aflat în prezent plină ascensiune 
politică. Meritul lor şi, în primul rând (de ce să 
nu o recunoaştem(?), a lui Lupu în persoană, e 
că au dat lovitura de graţie comuniştilor mol-
doveni şi ne-am ales, pentru mai bine de un 
an, cu o guvernare proeuropeană, aşa cum îi 
stă bine unui stat aflat pe teritoriul Bătrânului 
continent.

Despre alte partide/partiduţe prin-
se în cursa electorală, pestriţe de altfel ca 
coloratură politică (iertată să-mi fie cacofonia 

comisă involuntar) nu avem prea multe ce 
comenta. Între PNL-ul proromân al Vitaliei Pa-
vlicenco şi partidul filorus „Ravnopravie” a lui 
Klimenko e o distanţă ca de la cer la pământ, 
distanţă pe care, dacă e să o parcurgi imagi-
nativ, rişti să cazi sub tirul cartuşelor razante 
ale declaraţiilor politice cu iz mai mult sau mai 
puţin extremist. De aici şi şansele aproape 
nule de promovare în elita viitorului legislativ, 
aceştia nefăcând altceva decât să mai „fure” 
ceva voturi partidelor mari şi să le întoarcă 
automat mai pe urmă tot acestora, în special 
p.c.r.m.-ului obişnuit să profite de generozita-
tea unor asemenea contracandidaţi electorali 
principiali doar în ce priveşte manifestarea 
idealurilor lor de partid. Or pragul de trecere 
ce li se impune prin lege, adică cele 4 % din 
totalul de voturi exprimate de către alegători, 
este un obiectiv practic imposibil de atins 
pentru astfel de actori politici mărunţi. 

În ce priveşte comuniştii moldoveni, 
adică p.c.r.m.-ul, aceştia se luptă în dispera-
re de cauză pentru a reveni la putere într-o 
republică sărăcită rău de tot în cei opt ani 
în care au guvernat (2001-2009). Agresivi 
şi demagogi din fire, aşa precum îi ştie isto-
ria ultimelor decenii, ortacii roşii atacă fără 
cruţare şi operează cu toate instrumentele de 
propagandă ce le au la îndemână, doar ca să 
învingă. Frustrarea ce îi macină pe dinăuntru, 
cauzată de pierderea puterii după evenimen-
tele politice ce au avut loc în vara anului tre-
cut, i-au făcut să fie obraznici şi nătărăi, iar lip-
sa elementului intelectual în sânul partidului 
lor îi coboară la o conştiinţă de grup aproape 
barbară în relaţiile cu oponenţii politici. Vă su-
gerez să nu ne sfiim şi să-i taxăm aşa precum 
merită pe „zombaţii” lui Voronin, atunci când 
trebuie să decidem pentru cine votăm în data 
de 28 noiembrie, fie că suntem la Moscova, 
Milano sau Madrid.

Viceversa Vis-a-vis

alte palpitaţiuni (…)

www.voteaza.md
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Adalbert GYURIS: De unde  
izvoreşte dragostea ta pentru pictură 
şi ce loc ocupă în viaţa ta?

Constantin MUNTEAN:  Dragostea 
mea pentru pictură nu ştiu de unde 
izvoreşte, probabil este o moştenire... 
Fratele mamei era pictor, din păcate 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial a dispărut pe frontul din 
răsărit. Tatăl meu scria poezii şi proză, 
iar verişorul mamei mele era un foar-
te bun pictor iconograf. Cât au trăit 

Constantin (Titi) MUNTEAN 

- s-a născut la 30 martie 1948 în Timişoara,
- a urmat ,,Şcoala de Arte” din Reşiţa, promoţia 1974,
clasa: desen-pictură, prof. Petru GALIŞ,
- a lucrat în cadrul uzinei din Bocşa la sectorul 
propagandă vizuală şi a fost câţiva ani profesor de desen
- din 1971 pâna în anul 2010 a avut peste 30 de expoziţii 
personale şi de grup
- în anul 1985 a ocupat locul întâi pe ţară la concursul 

,,Tehnică de Afiş pentru Industria Grea”,
- în 1987 a ocupat locul doi la acelaşi concurs de afiş,
- are lucrări în colecţii particulare din:Italia,Belgia,Canada
,Germania,Elveţia şi România,
- din 1991 este stabilit în Germania, orasul Ettlingen din 
landul   Baden-Würtemberg
- este căsătorit din anul 1980 cu Helga, cu care eu am 
copilărit, fiind vecini şi are cu această minunată femeie un 
băiat, iar de câţiva ani e bunic. 

,,...Arta va suferi unele 
modificări…”

- interviu cu pictorul Constantin (Titi) Muntean

(Adalbert  GYURIS)

părinţii mei m-au ajutat foarte mult 
şi au fost mândri de relizările mele pe 
tărâm artistic.

Ca să reuşesc am făcut multe sa-
crificii, de multe ori nu aveam bani 
nici pentru mâncare cum să-mi pot 
cumpăra o carte bună de pictură sau 
materiale, de aceea pictura este totul 
pentru mine.

Zilnic sunt în atelierul meu unde 
dacă nu pictez fac totuşi o schiţă, aici 
în acest loc este universul meu. În 
acest climat înconjurat de pensule, 
culori, şevalet uit de toate problemele 
ivite peste zi si de toate răutăţile aces-
tei lumi.

Anii regimului comunist din Româ-
nia au fost grei şi pentru artişti, când 
ai reuşit îţi erau impuse multe. Tema 
principală de abordare:comunismul şi 
proslăvirea celor doi din fruntea ţării. 
În domeniul vizual propaganda era 
,,acasă”.

- Ce te inspiră? Contează tehnica 
de abordare la executarea unui ta-
blou?

- Mă inspiră totul, îmi aleg temele 
de la societatea în care trăiesc şi mai 
ales de la natură. Motiv de inspiraţie 
este atât frumosul cât şi urâtul, doar 
să ştii să vezi.

Cred că nu tehnica în sine este 
importantă la realizarea tablourilor ci 

cum realizez. Eu lucrez foarte mult în 
ulei, goaşe şi tempera şi pentru mine 
contează modul în care finalizez lu-
crarea.

- Lucrezi mult la un tablou?
- Am observat că lucrez cel mai 

bine atunci când sunt eliberat de pro-
bleme, nu pot lucra sub presiune. Mă 
pregătesc psihic înainte de a lucra la 
un nou tablou.

Pot termina o lucrare în câteva ore 
sau în câteva zile, depinde de starea 
mea sufletească.

-Care este diferenţa şi 
asemănarea dintre un pictor şi 
sculptor ?

- Nu este mare diferenţă. Amân-
doi au ochiul format pentru volume şi 
spatii. Pictorul lucrează pe suprafaţe 
plane, pe când sculptorul concepe vo-
lume şi spatii. Doar forma de execuţie 
a lucrărilor se diferenţiază.

- Crezi că artiştii au un har de la 
Dumnezeu?

- Sunt convins că toţi artiştii 
au un dar de la Dumnezeu, au fost 
,,însemnaţi”... Eu sunt ,,berbec” şi se 
pare că mă regăsesc cu defectele şi 
calităţile din această zodie.

- Cum este recepţionată creaţia 
ta în Germania?

- Germania este recunoscută ca 
o ţară foarte civilizată, mai mult cu 
înclinaţii spre tehnică. În domeniul 
artei pot spune că receptivitatea pu-
blicului pentru creaţiile mele este 
bună. De fiecare dată când am avut 
expoziţii sălile erau pline şi am avut 
aprecieri la adresa mea ca pictor ceea 
ce mă încântă.

- Cum crezi că va evolua pictura 
în viitor ? 

- Până în prezent arta plastică s-a 
prezentat sub multe aspecte şi forme.

În secolul  care a trecut arta s-a 
impus de la timidul impresionism 
până la brutalul modernism cubist. 

Mulţi nu respectă aceasta planetă, ne 
autodistrugem, pictorii vor ajunge să 
facă tablouri cu pietre şi nisip când 
lucrează după natură...

Cred că arta va suferi unele 
modificări, se va reveni la o renaştere 
nouă combinată cu teme cosmice şi 
religioase. Rămâne de văzut cât de 
vizionar sunt. 

- Dragă Titi îţi mulţumesc pentru 
interviu şi continuă să ne încânţi cu 
tablourile tale pe mai departe.

flori peisaj din Banat 

peisaj din Ettlingen

Video-instalaţia “Troleibuzul 92” a 
artistului Ştefan Constantinescu 
este prezentată în cadrul expoziţiei 
colective CONTRAVIOLENCIAS. Prác-
ticas artísticas contra la agresión a 
la mujer/ CONTRAVIOLENTE. Practici 
artistice impotriva agresiunii asupra 
femeii, organizată de centrul cultural 
Koldo Mitxelena Kulturunea din San 
Sebastián în perioada 28 octombrie 
2010 – 5 februarie 2011. ICR Madrid 
sprijină participarea artistului român 
în cadrul acestui proiect în care vor 
expune următorii artişti: Shoja Azari, 
Nazan Azeri, Maya Bayevic, Louise 
Bourgeois, Ştefan Constantinescu, 
Alicia Framis, Coco Fusco, Regina José 
Galindo, Cristina Lucas, Sükran Moral, 
Beth Moysés, Alexandra Ranner, 
Paula Rego, Teresa Serrano, Azucena 
Vieites. Curator: Piedad Solans

ŞTEFAN CONSTANTINESCU EXPUNE ÎN SAN SEBASTIÁN
CONTRAVIOLENCIAS. Prácticas 
artísticas contra la agresión a la 
mujer abordează, prin relaţia între 
atitudini, medii şi formate, o diver-
sitate de puncte de vedere artistice 
care pun în evidenţă complicita-
tea emiţătorului / executorului / 
consumatorului cu violenţa. Privirea 
artistică pune sub semnul întrebării 
realismul industriilor vizuale şi, 
negând aparenţele, revelează tăcerea 
politică ce a ignorat femeia, invizibili-
tatea la care femeile au fost condam-
nate, durerea provocată, ameninţarea 
care le-a unit împotriva indiferenţei 
şi consimţământului societăţii. 
Expoziţia arată formele trans/politi-
ce – reprezentări şi acţiuni artistice 
şi simbolice ca practici subversive 
şi străine puterii – cu care artiştii 
denunţă violenţa asupra femeii, nu 

dintr-un punctul de vedere pasiv şi 
paralizant al victimei, ci din nevoia 
critică de transformare a puterii însăşi 
şi de a discuta liber despre violenţă. 
Pentru aceasta sunt utilizate medii 
diferite precum instalaţia şi video-
instalaţia, video-ul şi video-perfor-
mance-ul, instalaţia sonoră, fotogra-
fia, pictura, sculptura şi desenul, dar 
şi materiale documentare din benzi 
desenate şi jocuri  video, reţele şi 
colective artistice care activează pe 
internet, pagini de internet.

Conform curatoarei Piedad Solans, 
instalaţia Troleibuzul 92 înregistrează 
intruziunea camerei de filmat în inte-
riorul unui autobuz, în timpul agre-
siunii verbale şi morale ce precedă 
agresiunea fizică. Ameninţarea 
prezentă în spaţiul public anunţă dra-
ma privată, individuală în prezenţa 
indiferenţei sau a fricii călătorilor care 
îl aud pe bărbatul care îşi ameninţă 
cu moartea, la telefon, partenera de 
viaţă. 

Ştefan Constantinescu (1968, Bucureşti) - artist vizual şi regizor. În 2010 a 
participat la Bucharest Biennale 4 cu instalaţia “Un albastru infinit”. În 2009 
a reprezentat România la Bienala de la Venezia unde a prezentat filmele 
“Passagen” şi “Troleibuzul 92” în cadrul proiectului “The Seductiveness of 
the Interval”. Tot în 2009 a co-regizat împreună cu Julio Sotto documentarul 
“Dacia, dragostea mea”, film premiat în Spania  în Festivalul Documenta Ma-
drid. http://www.forma12.com/stefan/ 
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Adalbert GYURIS: De unde izvoreşte 
dragostea pentru   muzică ?

Ricky DANDEL: Această dragoste pentru 
muzică mi-a fost transmisă genetic de 
către părinţi, respectiv bunicii mei. Bunica 
mea a avut până la vârsta de aproape 88 
de ani o voce frumoasă, stabilă, manifes-
tând totodată un autentic talent pentru 
show. Desigur, nu s-a ocupat de muzică în 
mod profesional, însă dragostea pentru 
cântec m-a învăluit în anii copilăriei. 
Mama a avut şi ea o voce frumoasă şi 
cânta totodată la pian şi la vioară. Tata, 
reţin bine, a avut o voce caldă şi totodată 
puternică de tenor. Toţi însă, au fost doar 
amatori, însă însufleţiţi de o autentică 
dragoste pentru muzică. Cum să nu 
păstrezi un asemenea cadou ca pe ceva 
aproape sacru?
Şi tot genetic, dar mai ales prin atmosfera 
creată în jurul lui, fiul meu Elvin a dezvol-
tat, ca şi mine, un autentic ataşament şi 
devotament pentru muzică.

- Cum v-au privit profesorii la liceul de 
artă ştiindu-vă interpretând muzică 
uşoară?

 -Profesorul care mi-a fost diriginte din 
clasa a 8-a şi până într-a 11-a a fost 
totodată cel mai mare fan al meu. Profe-
sorii de la Liceul de Muzică şi de la Şcoala 
de Artă, care fuseseră în mare parte mem-
brii ai juriilor care mi-au înmânat multe 
premii la concursuri de interpretare, au 
fost şi ei printre susţinătorii mei. Desigur, 
din cauza pletelor pe care le purtam ca şi 
convins interpret de muzică beat şi rock, 
mă mai loveam de exigenţa unor profe-
sori. Având însă sprijinul directoarei mele, 
respectiv a d-nei Gross, această non-

- S-a născut în 30 septembrie 
1952, la Sibiu    
- Este un solist vocal, com-
pozitor, textier, prezentator, 
moderator şi  show-man.                    
- A urmat Şcoala de Muzică din 
Sibiu.
- În anul 1975 a absolvit Fa-
cultatea de Litere şi Istorie din 
Sibiu, secţia engleză-germană.                         
- În 1967 înfiinţează la Sibiu 
trupa beat-rock ,,Solaris” cu 
care face mai multe turnee în 
Transilvania. Cu această trupă 
debutează la televiziune.                
 - Din 1989 se stabileşte în 
Germania.                                                
- Din 1996 este profesor de 
engleză şi germană la Mün-
chen iar din 1998 este artist 
liber profesionist (docent liber-
profesionist pentru marketing, 
retorică şi bussiness english).
- Este deţinătorul titlului 
academic MA (Magister Ar-
tium) pentru limba engleză, 
al Ministerului de Cultură şi 
Învăţământ din Bavaria, Ger-
mania.                                                               
- În 1990 Ricky Dandel devine 
membru al Uniunii Compozito-
rilor din Germania şi membru 
,,GEMA”, în calitate de compo-
zitor şi textier.                                                                            
- În 1999 discul single „Du 
bist mein Licht”, creaţie 
proprie,deţine patru 
săptămâni locul I în topul 
Bavariei la „Deutsch Schlager-
parade” difuzat pe postul de 
radio Bayern 1.

,,Muzica este un nesecat izvor de fericire şi 
armonie sufletească”

    - interviu cu cântăreţul Ricky DANDEL
conformitate a fost tolerată, elevul fiind 
totodată şi artist. De fapt, nu am încercat 
niciodată să fiu un conformist, mai ales în 
ceea ce privea muzica, mişcarea scenică şi 
imaginea mea de artist. 

- Când aţi debutat? Consacrarea a venit 
uşor? 

- Am debutat la vârsta de 14 ani, 
câştigând locul unu la mai multe 
concursuri de interpretare judeţene şi 
interjudeţene. De fapt, bunica mea a fost 
primul meu „sponsor”, cumpărându-mi 
prima chitară. În această zi “microbul a 
fost inoculat” pentru totdeauna. Mă refer, 
bine înţeles la muzică. Cântam oriunde 
mă găseam şi eram veşnic înconjurat de 
colegi iubitori ai muzicii. 
Au urmat primele concerte cu formaţia 
mea de liceeni ”Solaris”. Primele apariţii 
TV... şi restul a venit ca de la sine. De 
curând am primit un      e-mail din Austra-
lia de la o doamnă care îşi aduce aminte 
de acei ani minunaţi în care le-am dăruit 
tinerilor, în zeci şi sute de spectacole, 
feeling-ul Beatles, Rolling Stones, Elvis 
Presley sau Tom Jones. Cu toate că eram 
„departe de lumea dezlănţuită” a vestului, 
la aceste spectacole am deschis împreună 
poarta spre această lume.

- V-aţi stabilit în Germania, a fost un 
avantaj în cariera dumneavoastră? Cum 
se vede România de aici? 

- În vara anului 1989 am hotărât să mă 
stabilesc în Germania. Povara cenzurii 
devenise tot mai greu de suportat. Des-
igur, când am părăsit România am fost în 
culmea succesului. Compozitia mea „Cu 

tine”, care dăduse de fapt şi titlul ultimului 
“LP” produs în România înainte de ple-
carea mea, era în acea vară timp de mai 
multe săptămâni pe locul unu în topul 
revistei „Săptămâna”. Mi-aduc aminte de 
extraordinare spectacole în săli de con-
certe sau pe stadioane, unde alergam de 
la o tribună la cealaltă, publicul cântând 
cu mine hiturile pe care le aveam în acei 
ani: Cu Tine, O zi, Sânt un om, Trecând prin 
noapte...
După sosirea mea în Germania, am sem-
nat la începutul anului 1990 un contract 
pe o perioadă de 5 ani cu prestigioasă 
casă de discuri BMG Ariola, unde am 
editat discuri şi CD-uri singur, apărând 
totodată pe multe compilaţii cu interpreţi 
germani de marcă.
Marea mea şansă, mai ales pe plan 
sufletesc, a fost faptul că România şi-a 
dobândit libertatea în iarna anului 1989. 
Acest lucru mi-a permis să păstrez şi pe 
plan artistic legătura cu România, prin 
emisiuni de televiziune cât şi prin inter-
mediul concertelor. Un adevărat apogeu 
a fost lunga şi frumoasa colaborare cu 
Televiziunea Româna în „renaşterea” pres-
tigiosului festival international „Cerbul de 
Aur” de la Braşov.
Chiar dacă te poţi întoarce în România ori 
de câte ori doreşti, un anumit dor de casă 
rămâne permanent. Bunăstarea materială 
nu a fost niciodată motivul principal 
pentru care am luat decizii importante 
în viaţă. Desigur, în toţi aceşti ani am 
urmărit şi am sesizat cu bucurie în suflet 
schimbările înspre bine din România. 
Locul unde te-ai născut rămâne, de fapt, 
parte din structura ta sufletească pe tot 
decursul vieţii. 
La Sibiu, la aceaşi universitate pe care am 
absolvit-o în 1975, cu 30 de ani mai târziu, 

respectiv în 2005, am obţinut, în urma 
susţinerii publice a lucrării de doctorat, 
titlul de Doctor în Filologie, cu distincţia 
Magna cum laude.
Şi tot aici la Sibiu, în cadrul manifestărilor 
pentru „Sibiu Capitala Culturală  
Europeană” am susţinut un mare concert 
Open Air, împreună cu fiul meu Elvin. 
Acest concert, care a fost susţinut şi la 
Luxembourg, a marcat aniversarea mea 
de 40 de ani de carieră muzicală.

- Cu ce se aseamănă sau deosebeşte 
un muzician din România cu cel din 
Germania ? 

- Un adevărat muzician este muzician 
oriunde ar trăi el. Desigur, stilurile muzi-
cale abordate într-o ţară sau alta pot să 
difere, însă „brandul” artistic individual 
rămâne, dacă eşti autentic. Desigur, în 
Germania concurenţa este mult mai mare, 
deoarece ca şi muzician te confrunţi 
practic cu toată lumea, printre care sunt o 
mulţime de „monştrii sacrii” ai genului. Nu 
este uşor să te faci văzut şi auzit în acest 
context. Dar tocmai de aceea, merită să te 
străduieşti.  a consemnat Adalbert  GYURIS
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Târgul de carte de la Frankfurt
România literară se prezintă

(Viorel Baetu- Germania)

Standul României, la Târgul de 
Carte de la Frankfurt, unul din cele 
mai importante evenimente cultu-
rale internaţionale ale anului, a fost 
organizat şi în acest an de Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, în 
perioada 6-10 octombrie 2010.

Editurile care au fost prezente 
aici, au fost: AD LIBRI, ALL, Amal-
tea, Cartea Românească, Casa Ra-
dio, Coresi, Curtea Veche, Corint, 
Egmont, Grupul Editorial Humani-
tas, Editura Niculescu, Editura Li-

der, Litera Internaţional, Lamserv 
Trading, Editura Logos, Meteror 
Press, EdituraMix, Nemira Publis-
hing House, Polirom, Paralela 45, 
Rao Internaţional, Regia Autonomă 
Monitorul Oficial,Sedcom Libris, Si-
mona kessler Internaţional, Editura 
Teora, EdituraTrei, Editura Tritonic, 
Editura Universităţii din Bucureşti, 
Editura Vivaldi, Editura Vremea.

Programul prezentat la stan-
dul României a adus pe platforma 
literară nume mai noi sau mai vechi, 

scriitori mai cunoscuţi, sau mai puţin 
cunoscuţi, dar care cu toţii sau străduit 
să facă cinste acestei ţări de la poalele 
Carpaţilor numită România.

Invitaţii speciali din acest an au 
fost scriitorii: 

Dan Lungu - Cum să uiţi o femeie 
(Polirom), carte apărută şi în limba 
germană la editura Residenz Verlag

Gabriel Chifu - Năstruşnica isto-
rie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot 
de el povestită (Ramuri)

Varujan Vosganian - Cartea 

Viorel Baetu: Vă rog să faceţi o 
scurtă prezentare a standului.

Ana Andreescu: Standul naţional 
al României organizat de ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
găzduieşte anul acesta 29 de edituri in-
teresate să-şi promoveze autorii şi ope-
rele publicate, pe plan internaţional.

- Tărgul de Carte în general, 
este la ora actuală vital pentru 
supravieţuirea cărţii româneşti, 

“Ne străduim să lărgim aria de colaborare cu toate ţările în 
care trăiesc scriitori români”

- interviu cu doamna Ana Andreescu, consilier în Ministerul Culturii

credeţi că suplineşte deficienţele 
difuzării de carte dezastruoasă şi 
monopolizată din România?

-  Nu în nici un caz.  La târgurile 
clasice româneşti, BooK Fest şi Gau-
deamus,  numărul vizitatorilor este în 
continuă creştere şi vânzărea de carte 
este foarte bună.  Lumea vine la târg şi 
cumpără pentru că aici preţurile sunt 
mai mici. Problema este preţul destul 
de ridicat al cărţilor, raportat la puterea 

noastră de cumpărare la ora actuală, 
dar sperăm în mai bine. Distribuţia de 
carte este o problemă  spinoasă care 
nu este nici în ziua de azi încă total 
rezolvată. Distribuţia costă enorm şi 
încă nu există companii serioase care 
să se implice constructiv în această 
problemă.

- Care sunt liniile directoare ale 
Ministerului Culturii, privind scriitori 
români din diasporă.

-  În ultima vreme există un re-
veriment al interesului general, din 
partea Ministerului Culturii, Uniunii 
Scriitorilor, ICR, pentru scriitori români 
din diasporă, de fapt se organizează 
o întâlnire anuală cu aceştia. Foarte 
bine structurată este relaţia noastră cu 
scriitori de limbă română din Israel, din 
Germani, din Spania. De asemenea ne 
străduim să lărgim aria de colaborare 
şi cu toate ţările în care trăiesc scriitori 

Cunoaşte toate etapele prin 
care trece un imigrant pen-
tru a supravieţui societăţii. 

În aproape trei ani de zile simte că 
îmbătrâneşte  nefiresc şi ajunge la 
concluzia că imigrantul român are 
puţine şanse de a accede într-un post 
conform pregătirii sale.

În 2004, când se regularizează 
situaţia imigranţilor, reuşeşte să intre 
la Academia de Arte Frumoase din 
Alcoy(Alicante), dar nu rezistă finan-
ciar decât un an de zile. Este nevoit 
sa muncească în construcţii, neuitând 
nicio clipă faptul că are ceva de făcut, 
anume desăvârşirea studiilor univer-
sitare, lucru care se îndeplineşte, cu 
multe eforturi, când intră la Universi-
tatea Ovidius din Constanţa. Pentru 
Constantin Popa, cei trei ani au fost 
o adevărată „navetă” între Spania şi 
România. Trăia, muncea şi învăţa în 
Spania, iar examenele susţinute la 
Constanţa i-au dat dreptul să urme-
ze masterul cu bursă la Universitatea 
Autonomă din Madrid, studiind apro-
fundat istoria din dorinţa de a căpăta 
o viziune  globală despre lume, dar şi 

Pictorul-filosof al unei 
generaţii de sacrificiu 
neconvenţională

pentru a înţelege de ce generaţia lui 
este una de sacrificiu, însă de alt fel de-
cât celelalte din istoria contemporană 
a României. Trăind sub povara dile-
melor, necesare dealtfel scormonito-
rului de idei, dar şi lumea sa interioară 
care dădea ghes spre ieşire, găseşte 
modul ideal de a se adresa celorlalţi, 
pictura… „Istoria cred că mi-a fost 
de mare ajutor. Însă nu doar istoria, 
filosofia deasemenea a contribuit 
substanţial la dezvăluirea acelei 
lumi interioare care mă preocupa. 
Cred, că istoria reprezintă „scân-
teia” care aprinde această „lume a 
mea”, adică eu pictez pentru că nu 
sunt de acord cu destinul generaţiei 
mele încercând să mă exprim cri-
tic prin pictură. Acest fapt duce la 
ramificaţii mult mai profunde unde 
perspectiva istorică şi filozofică se 
împletesc cu arta plastică. Istoria îmi 
dă posibilitatea să observ realitatea 
şi care sunt stâlpii pe care se bazează 
aceasta, arta plastică mă ajută să ex-
prim vizual ceea ce gândesc. Utilizez 
arta ca pe o încercare de denunţare a 
falsităţii politice, sociale sau religio-
ase, şi căutare a purităţii umane, în-
toarcerea la inocenţă. Sună probabil 

a utopie, însă dacă vrem să avem o 
societate pură trebuie ca fiecare să 
caute inocenţa din dreptul său”, spu-
ne la un momendat Constantin Popa.

Temele alese pentru lucrările sale 
sunt foarte pretenţioase, chiar filo-
zofice, iar maniera de lucru este cea a 
cuţitului, mai puţin pensula. De fapt 
fiecare din lucrările sale este o teză în 
sine, te îmbie la meditaţie profundă, 
este, dacă vreţi, un extemporal cu 
tine însuţi. După ce te depărtezi de 
pânză constaţi că ai uitat fereastra 
deschisă şi au năvălit în pătratul ramei 
răspunsurile ascunse de artist, pe ici 
pe colo, printre contrasturi de negru 
şi muchia de cuţit ce desparte visul de 
realitate.

În cei patru ani de zile, artistul-fi-
losof a avut numeroase expozitii  atât 
colective, dar mai ales individuale: 
Martie 2007-Centrul Cultural”Ovidiu 
Monttlor” Alcoy-Alicante a fost de-
butul, după care a urmat Madridul, în 
2009, la ICR, la Niram Art, Biblioteca 
Muinicipală, Centrul Hispano-Ruma-

no din Coslada, Centrul Cultural San 
Martin de la Vega, precum şi nume-
roase intervenţii în presă.

“Cele şase teze asupra naturii 
umane sunt încercarea filosofică 
de a căuta adevărul şi cine stă în 
umbra destinului, deoarece socie-
tatea sau politica oferă o imagine, 
cred, incompletă. Încerc să merg la 
rădăcina lucrurilor, în lumea ideilor 
lui Platon. De fapt, primul dintre cele 
şase tablouri este chiar introducerea 
în lumea ideilor şi are rolul de mani-
fest, iar celelalte cinci tratează doar 
această lume a ideilor. Clarificând 
faptul că adevărata realitate există 
într-o altă dimensiune unde avem 
acces doar prin raţiune, următorul 
pas este acela de a demonstra 
existenţa unui creator infinit, de aici 
tabloul alb, cel de al şaptelea. Prin 
el vreau să sugerez că aşa cum fără 
acţiunea artistului o pânză nu se 
poate converti într-o operă artistică, 
la fel, fără intevenţia unui creator nu 
putea apărea viaţa din neantul infi-

nit, Dumnezeu fiind «Prima cauză». 
Fac diferenţa între trei lumi posibile: 
una spirituală, infinită, reprezentată 
de Dumnezeu, una materială, a 
noastră, caracterizată de limitări şi 
legile fizicii, şi o lume a ideilor care 
este de fapt un satelit al lumii mate-
riale şi unde găsim prin intemediul 
raţiunii adevărul despre aceasta 
lume.

Critic ideea de Dualism, care 
cred că stă la baza fatalităţii desti-
nului uman şi afirm că prin moarte 
toate fiinţele create (inclusiv Lucifer, 
el fiind deasemenea creatura, şi deci 
victima) trec în lumea spirituală, 
aceasta trecere nefiind condiţionată 
de cât de buni sau răi am fost în viaţă. 
Acest aspect, stă la baza societăţii şi 
convieţuirii…” concretizează Cons-
tantin Popa în final.

Fără a mă juca printre rânduri, 
fără a minimaliza sau maximaliza, 
Constantin Popa, este un pictor-fi-
losof al unei generaţii de sacrificiu 
neconvenţionale.

Constantin Popa:

Curajul de a-şi lua soarta în mâini, se pare, a fost foarte mare pentru 
un tânăr căruia abia îi mijise mustaţa. La nici 22 de împliniţi, Cons-
tantin Popa, originar din Runcul dâmboviţean, şi-a împachetat visele 
alături de cărţi în geantă şi a urcat în autocarul numit... SPERANŢĂ cu 
destinaţia Madrid. 

Marin traşcă

şoaptelor (Polirom)
La stand şi-au prezentat carţile şi 

scriitori:
Horia Gârbea. - Azer–focul viu 

(Editura Nouă)
Karin Gündisch - Weit, hinter den 

Wäldern (Editura Schiller, Sibiu)
Joachim Gremm - Siebenbürgis-

che Reise (Editura  Schiller, Sibiu)
Adriana Cârcu - Povestea zilelor 

noastre. Artişti români plecaţi în lume, 
(Editura Institutului Cultural Român) - 
tradusă şi apărută în limba germană  la 
editura Waro Verlag din Heidelberg. 

Aceasă prezentare a avut loc în 
cadrul unei mese rotunde la care au 
participat scriitori români şi germani.

români din diasporă.
- Ce le lipseşte autorilor români 

pentru a fi la fel de cunoscuţi ca cei 
din SUA şi Vestul Europei.

- Trebuie cred eu să depăşim un 
handicap psihologic, handicapul unei 
limbi de mică circulaţie, care nu are 
foarte mulţi traducători. Dar lucruri-
le se dezvoltă în sens pozitiv, aşa de 
exemplu cartea lui Dan Lungu apărută 
anul trecut ”Cum să uiţi o femeie” a 
fost deja tradusă în trei limbi de mare 
circulaţie.

- Vă mulţumesc şi sper să ne reân-
tâlnim la unul din târgurile de carte 
din România la care Ministerul Culte-
lor va invita şi scriitori din diasporă 
în anul 2011.
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”Biserica Ortodoxă Română Prea Sfân-
ta Fecioara Maria” a luat fiinţă prin 
hotărârea Comunităţii Româneşti a 
Exilului din Madrid  în 23 Mai 1978, iar 
Preot – Paroh a fost  ales Preotul Teofil 
Moldovan, fiind între anii 1976 – 1978 
”Doctorand în Teologie” la ”Universi-
tatea Pontificia”  din Salamanca.

Documentaţia Consiliului Parohial 
din Madrid, de constituire a primei 
Parohii Ortodoxe Române în Spania, a 
fost trimisă direct Patriarhului Româ-
niei: Dr. Iustin Moisescu, care, cu apro-
barea Sfântului Sinod, sub semnătura 
Patriarhului, prin Documentul Nr. 
14599/ 1979, se recunoaşte sub 
jurisdicţia canonică a Patriarhiei Orto-
doxe Române şi numeşte cu data de 
01 Mai 1979 pe Preotul cerut de către 
Comunitatea Românească din Madrid, 
pe Preotul  Teofil Moldovan, Preot 
– Paroh al Parohiei de la Madrid.

În 10 iulie 1980, Ministerul Justiţiei 
Statului Spaniol , a aprobat  ”Biserica 
Ortodoxă Română Prea Sfânta Fecio-
ara Maria” din Madrid şi a fost înscrisă 
în Registrul Entităţilor Religioase sub  
Nr. 51 – SG, cu personaltate juridică.

Acesta, conform presei spaniole, a 
fost un eveniment istoric al românilor 
din Spania.

Cu scop pastoral, la cerere, şi-n 
mod organizat, Preotul Teofil Moldo-

van de la Madrid, s-a deplasat şi la 
Barcelona şi i-a slujit şi pe românii din 
capitala Cataluniei.

Până în anul 2000, Parohia ”Prea 
Sfânta Fecioara Maria” din Madrid, 
a fost singura Parohie Ortodoxă 
Română în Spania şi a asigurat servi-
ciile religioase – Sfintele Taine tuturor 
românilor ce se deplasau la Madrid.

Înmulţindu-se Parohiile Ortodoxe 
Române în Spania, la cererea Mitro-
politului Iosif Pop de la Paris, Preotul 
Teofil Moldovan a redactat Statutele 
”Bisericii Ortodoxe Române în Spania”, 
a pregătit toată Documentaţia oficială 
şi a prezentat-o Ministerului Justiţiei, 
care în 3 iunie 2004 a aprobat-o, a 
legalizat-o, fiind înscrisă sub Nr. 731 
– GS.  

În 1986, Preotul – Paroh Teofil Mol-
dovan a obţinut ”Doctoratul în Teo-
logie” la Universitatea Pontificia din 
Salamanca. Ziarul naţional  ”YA” sem-
nala că ”în 2000 de ani, reprezentan-
tul Patriarhiei Române, Preotul Teofil 
Moldovan, este primul ortodox care 
obţine ”Doctoratul în Teologie”  într-o 
Universitate Catolică din Spania”.

Acest fapt a deschis noi şi frumoa-
se perspetive Preotului Teofil Moldo-
van în Spania.

A fost invitat Profesor de ”Teolo-
gia Bisericilor Orientale” la Universi-
tatea Pontificia din Salamanca şi la 
Facultatea de Teologie ”San Damaso” 

Biserica Ortodoxă Română 
”Prea Sfânta Fecioara Maria” 
din Madrid  împlineşte 30 de ani
 Preot- Paroh :   Teofil  Moldovan din Madrid, unde predă şi în prezent.  

Profesor de ”Deontologie” la Univer-
sitatea ”San Pablo C.E.U.”. Între 1989 
– 2007 a lucrat în Sectorul de Relaţii 

Interconfesionale a Conferinţei Epis-
copale Spaniole.

Având o Comunitate parohială 
consolidată de la începuturile sale, 
credincioşii noi veniţi s-au încadrat 
cu seninătate şi disciplină în viaţa 
liturgică – pastorală de la Madrid. 

Visul Preotului Teofil Moldovan a 
fost constant, ca românii ortodocşi din 
Madrid să aibă locaş de cult, biserică 
proprie. Astfel, Cererea – Memoriu de-
pus în 16. 09. 2005 la Primăria Madrid, 

spre obţinerea unei parcele de teren 
municipal pentru construirea ”Bise-
ricii Ortodoxe Române în Madrid” i-a 
fost aprobată în anul 2009. Parcela 
este întăbulată şi înscrisă în Registrul 
de Proprietăţi pe numele Parohiei 
proprietare: ”Prea Sfânta Fecioara 
Maria”. Pe aceasta se va construi ”Ca-
tedrala Ortodoxă Română”.

Preotul – Paroh Teofil Moldovan, în 
afară de munca pastorală, desfăşurată 
cu multă râvnă, şi-a îndeplinit cu multă 

răspundere şi misiunea didactică. Este 
autor a patru cărţi în limba spaniolă, 
pentru studenţi, plus două în limba 
română, pentru credincioşii săi.

Studii de specialitate teologică 
ortodoxă şi teologie comparată are 
publicate în revistele Facultăţilor de 
Teologie din Salamanca şi Madrid. 
Iar, articole pe teme de spiritualita-
te, artă creştină ortodoxă şi cultură 
românească, are publicate în reviste, 
şi presa spaniolă. 

Mihail, preaîncuviinţatul mai-mare-
le peste cetele puterilor celor fără 
de trup, şi în Legea Veche şi în cea 
Nouă a arătat ce este harul Evang-
heliei, şi arată multe faceri de bine 
neamului omenesc. Că de vreme ce 
pizmaşul şi luptătorul mântuirii noas-
tre, înălţându-se s-a mândrit împotri-
va Ziditorului său şi a zis: “Pune-voi 
scaunul meu deasupra norilor” şi 
lăudându-se că “voi fi asemenea cu 
Cel înalt”, a căzut din cinstea de ar-
hanghel, precum grăieşte Domnul 
(“Văzut-am, zice, pe satana, ca ful-
gerul din cer căzând”). Asemenea cu 
el şi ceata ce era sub el, înălţându-se, 
a căzut. Acest de-a-pururea lăudat, 
păzind ca o slugă credincioasă 
credinţa către Stăpânul şi arătând 
multă nevoinţă spre neamul nostru, 
a fost rânduit de Atotputernicul Dum-
nezeu ca să fie mai mare peste cetele 
înţelegătoare. Că văzând că a căzut 
vicleanul, a strâns cetele îngereşti şi a 
zis: “Să luăm aminte: Lăudat-au cu 
glas pe Domnul tuturor”, ca şi cum 
ar fi zis: Să luăm aminte noi cei ce sun-
tem zidiţi ce au pătimit cei ce erau cu 
noi, care până acum au fost lumină, şi 
acum s-au făcut întuneric. 

Pentru aceasta o adunare ca 

8 noiembrie

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

aceasta s-a numit Soborul îngerilor, 
adică luarea aminte şi înţelegere şi 
unire. Acesta dar, marele folositor şi 
de bine-făcător mântuirii noastre, 
înmulţind şi întinzând spre mulţi mul-
te faceri de bine mântuirii, s-a arătat 
la mulţi văzându-se. Că s-a arătat lui 
Avraam şi lui Lot la pustiirea şi pier-

derea Sodomei. Arătatu-s-a lui Iacov 
când fugea de fratele său. Mers-a 
înaintea taberei fiilor lui Israel, când 
se izbăveau şi au scăpat de robia şi 
de chinul egiptenilor. Arătatu-s-a lui 
Valaam, când mergea să blesteme pe 
Israel. Şi către Iosua al lui Navi a zis, 
când l-a întrebat: “Eu, Arhistrategul 

puterilor Domnului, acum am venit”. 
Acesta a cufundat de tot şi râurile ce 
se revărsaseră de păgâni asupra aghe-
smei şi a locaşului de închinare. Se află 
şi altele multe ce se spun despre el în 
Sfânta Scriptură. Pentru aceasta şi noi, 
având pe acesta ajutor şi păzitor vieţii 
noastre, prăznuim astăzi preacinsti-
tul lui praznic. Împreună cu Sfântul 
Arhanghel Mihail, prăznuim astăzi şi 
pe prea frumosul şi prea veselitorul 
Arhanghel Gavriil. Pentru că şi acesta 
multe faceri de bine a făcut neamului 
omenesc, atât în Legea Veche, cât şi în 
cea Nouă. Căci în proorocia lui Daniil 
se pomeneşte însuşi numele lui, când 
tâlcuieşte Daniil visul ce a văzut pen-
tru împăraţii mezilor şi ai perşilor şi ai 
elinilor: “Gavriile, zice, fă-l pe acela 
(adică pe Daniil) să înţeleagă ve-
denia” (Daniil. 8, 16). Şi iarăşi acelaşi 
Gavriil a arătat aceluiaşi Daniil că 
după şaptezeci de săptămâni de ani, 
adică după patru sute nouăzeci şi 
şapte de ani, are să vină Hristos. “Şi 
iată, zice Gavriil, bărbatul pe care 
l-am fost văzut la începutul vede-
niei zburând, s-a atins de mine ca în 
ceasul jertfei de seară. Şi m-a făcut 
să înţeleg şi celelalte” (Daniil 9, 21). 
Acesta este cel care a binevestit femeii 
lui Manoe că are să nască pe Samson. 
Acesta este cel care a binevestit lui 
Ioachim şi Annei că au să nască pe 
Doamna şi Stăpâna de Dumnezeu 
Născătoarea. 

Iar în Legea Nouă, acesta a bine-
vestit lui Zaharia, stând de-a dreapta 
altarului tămâierii, că va naşte pe ma-

rele Ioan înaintemergătorul. Acesta 
a hrănit şi pe pururea Fecioara Maria 
doisprezece ani înăuntru în Sfintele 
Sfintelor cu hrană cerească. Acesta 
însuşi, şi cine se îndoieşte? a bine-
vestit Născătoarei de Dumnezeu că 
va naşte de la Duhul Sfânt pe Fiul şi 
Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta s-a 
arătat lui Iosif în vis, precum zic mulţi, 
şi i-a zis să nu se teamă, ci să ia pe Ma-
riam, femeia sa, că ce s-a zămislit într-
însa este de la Duhul Sfânt. Acesta s-a 
arătat şi pastorilor şi le-a binevestit, că 
S-a născut Hristos Mântuitorul lumii. 
Acesta şi în vis a zis lui Iosif să ia prun-
cul şi pe Mama lui şi să fugă în Egipt. Şi 
iarăşi acesta însuşi i-a zis să se întoarcă 
în pământul lui Israel. Mulţi însă din 
sfinţiţii învăţători şi din scriitorii de 
cântări socotesc că dumnezeiescul 
Gavriil a fost şi îngerul cel îmbrăcat 
în veşmânt alb, care, pogorându-se 
din cer, a răsturnat piatra de pe uşa 
mormântului lui Iisus, Dătătorului de 
viaţă, şi a şezut deasupra ei. Şi el a fost 
cel care a binevestit mironosiţelor în-
vierea Domnului. Şi ca să spunem mai 
cuprinzător, dumnezeiescul Gavriil 
a slujit la iconomia tainei întrupării 
Cuvântului lui Dumnezeu din început 
până în sfârşit. 

Pentru aceasta şi Biserica lui Hris-
tos îl prăznuieşte pe el, împreună cu 
Arhanghelul Mihail, şi cheamă harul şi 
ajutorul lui, rugându-i ca prin ajutorul 
şi rugăciunile lor, şi în veacul de acum 
să aflăm scăpare de rele, şi în cel ce 
va să fie să ne învrednicim de bucuria 
cerească şi de împărăţie. 



Angajăm medic stomatolog 
român cu experienţă. Salariu 
atractiv. Madrid (zona Ave-
nida de America) Telefon: 
662 282 295 sau 91 361 11 26

Fabrica de gresie  şi articole 
pentru construcţia gardu-
rilor din beton-armat, cu 
figuri artistice, are nevoie 
de  intermediari şi comercia-
li  între fabrică şi populaţie, 
promotori, constructori, ma-
gazine specializate în mate-
riale de construcţii, adminis-
tratori de parcele - primării 
orăşeneşti  şi locale.  Realiza-
rea articolelor se efectuează 
direct din fabrică la şantier. 
Comisionul  comercialului 
şi intermediarului  depinde 
de volumul  realizat şi este 
minimum de 10% din sumă, 
aprovizionăm cu materia-
le de reclamă.  Mai multe 
informaţii veţi  găsi la pa-
gina web: www.overnat.es; 
e-mail: fabricadecierres@
gmail.com; info@overnat.es 

Asociaţie Umanitară 
agajează Director Zonal, în 
Spania, preferabil Madrid, 
cu experienţă în organizarea 
spectacole şi strângere de fon-
duri, în scopuri umanitare.
Interesaţii sunt rugaţi 
să contacteze prin e-
mail: daanni25@yahoo.es

Angajez chelneriţă  pentru 
disco bar - cerinţe: tânără, 
minime cunoştinţe de limba 
spaniolă, fără obligaţii ma-
jore, disponibilă la program 
prelungit, dacă e cazul, ca-
lificarea se poate face la lo-
cul de muncă. Ofer chirie 
şi salariu negociabil. Cer şi 
ofer seriozitate. Email blan-
coynegro2010@yahoo.es

Suntem o echipă de 3 
maiştri zidari şi căutăm de 
lucru urgent. Suntem ra-
pizi şi eficienţi. Avem şi 
recomandări. Tel. 663 123 912 .

Româncă serioasă caut 
de muncă după amia-
za sau sâmbăta şi dumi-
nica în Madrid şi satele 
din jur. Tel. 664 811 792

Chica rumana de 25 años 
con experiencia busca traba-
jo en hosteleria en la zona de 
Guardamar del Segura y alre-
dedores. Incorporacion ime-
diata. Telefono: 634 839 042

Sunt o fată serioasă, 
responsabilă, punctuală. 
Caut de muncă în dome-

niul curăţeniei în MA-
DRID (locuinţe private, 
birouri). Aştept oferte se-
rioase. Nr. meu: 642 851 981

Femeie serioasă şi 
responsabilă caută urgent loc 
de muncă - chelner/ospătar 
în zona Guardamar del Segu-
ra şi împrejurimi. Rog şi ofer 
seriozitate. Tel. 666 983 059

Caut de lucru urgent ca 
bucătar sau ajutor în zona 
Madrid. Am 32 de ani, mă 
numesc Nicu. Dacă cineva 
mă poate ajuta să sune 
la telefonul 689 241 974.

Tânăr, 31 de ani, studii supe-
rioare, nefumător, nebăutor, 
serios, disponibil la călătorii 
caut de muncă ca şofer, ajutor 
de mecanic, paznic, ori ori-
ce altă slujbă ce nu necesită 
experienţă. Precizez că am 
stat aproape 4 ani în Spania 
(Madrid,Guadalajara), am 
rezidenţa până în 2012. Mo-
mentan mă aflu în ţară însă 
pot să mă întorc în Spania 
oricând. Cer şi ofer seriozi-
tate! Mulţumesc anticipat!

Bărbat cu furgonetă pro-
prie nouă, 8+1 locuri din 
Comunidad de Madrid, 
efectuez transporturi de 
persoane sau marfă pe tot 
teritoriul Spaniei, chiar şi 
până în România. Telefon: 
627 323 964, 685 326 976.
E-mail: bogdan_ma-
t e s a n @ y a h o o . c o m .

Electrician în construcţii 
civile şi industriale, caut 
de lucru în toată Spa-
nia. Tel. 647 112 548

Femeie cu referinţe, 
caut de lucru în Madrid 
(internă). Ofer şi pretind 
seriozitate. Tel. 634 980 527 

Româncă serioasă, caut de 
muncă după amiaza sau 
sâmbăta şi duminica. Ofer 
comision celui care mă 
va ajuta. Tel. 664 811 792 

Sunt tânăr.  Am 27 de ani, 
1.70 cm.  Sunt şaten. Sunt o 
persoană cu handicap fizic. 
Îmi place muntele. Am un 
suflet bun zic.  Sunt credin-
cios. Aş vrea să îmi găsesc 
o fată careia să-i placă 
muntele şi natura să pot să 
o iau cu mine şi să mă ac-
cepte aşa cum sunt.  ID de 
messenger: benyamyn1983

Tânăr 29 de ani, 1,78, 77kg, 
şaten, ochi căprui, aş vrea 
să cunosc o fată între 20 şi 
32 de ani, pentru o relaţie 
de prietenie sau relaţie 
serioasă. Tel 671 235 946

Bărbat, 42 ani, 1,68, urăsc 

enorm singurătatea. Oare 
mai există un suflet pere-
che cu dorinţa de a oferi 
şi a primi iubire? Dacă da, 
sunaţi la nr. 673 145 778.

Băiat muncitor, serios şi 
fără obligaţii, caut o fată 
educată din Valencia sau 
din Comunitatea Valencia-
na pentru o relaţie stabilă. 
652 712 318. Rog seriozitate.

Tânăr 39 de ani, fără obligaţii, 
fără vicii, serios, doresc 
cunoştinţa cu domnişoare de 
25-35 ani pentru prietenie-
căsătorie. Tel. 622 689 249

Tânăr, vreau să cu-
nosc o fată pentru prie-
tenie. Tel. 662 433 916

Caut bărbat cu vârsta 
cuprinsă între 45 şi 5o de 
ani, să fim alături la bine 
şi la greu. Tel. 687 247 087

Bărbat fără obligaţii, 41 de 
ani, 1.70 m. Caut femeie 
fără obligaţii. 637 092 992

 

Vând Ford Mondeo Tdci 
full equipe, 124000 km , 
jenţi de aliaj. Mai multe 
informaţii sunând la telefo-
nul 605 550 470 (Valencia)

VW PASSAT 1.6 TURBO-
DIESEL, 5 uşi, culoare 
metalizată, impresionantă 
stare generală, economic, 
foarte încăpător şi cu toa-
te actele la zi, ITV-ul pt. 
tot anul, posedă închide-
re centralizată, servo-di-
rectie, 4 geamuri electri-
ce, DISTRIBUŢIA, bujiile 
de incandescentă şi uleiul 
schimbate recent. Con-
sum pe autostradă de 
6%, mixt de 6,5% şi urban 
de 7%. PREŢ 990 EURO.
Seat Alhambra Nostrum 110 
c.p. Monovolum cu 7 locuri, 
137000 km, toate opţiunile, 
mecanică TDI de 110 c.p., 
perfectă şi foarte puternică, 
distribuţia schimbată, ba-
teria şi frânele noi, are 4 
airbags, 4 geamuri electri-
ce, oglinzi electrice, clima-
tizare independentă pentru 
locurile din spate, alarma 
şi radio cu comenzile pe 
volan, toate actele şi ITV-
ul la zi, economică şi foar-
te încăpătoare, se accepta 
probă mecanică. Preţ 4600 
euro. Telefon: 617 022 297
Vând sau schimb auto Ford 
Mondeo Ghia, an 2001, 
120 000 km, recent  re-
vizat  în service Ford cu  
auto cu numere de Româ-
nia. Telefon: 622 721 663

Vând Renault Clio 1.2I RT, 
116866 KM, stare perfectă, 
distribuţie înlocuită recent, 
inspecţie pre-itv, constând 

în: ulei/filtu, bujii, schimba-
te. Bateria, ambreiajul, amor-
tizoarele, cauciucurile şi 
plăcuţele de frână în perfectă 
stare foarte bună. Se acceptă 
probă mecanică. Are ITV va-
labil până în februarie 2011. 
Ideală pentru oraşe mari, 
aglomerări, consum mi-
nim, prestaţii maxime. Preţ 
1100 euro. Tel. 617 022 297

Restaurant românesc 
HANUL VAMPIRILOR 
-  specialităţi tradiţionale 
româneşti ca la mama 
acasă.  Calle Pensamen-
to nr. 7  - Metro Tetuan 
- Madrid Tel 911107693

Caut asociat investitor cu 
o suma între 100 şi 500 
000 euro cu profit 50% 
pe lună legal pe bază de 
contract. Tel. 671 469 513

Biserică ortodoxă 
romanească in San Sebastian 
de los Reyes si Alcobendas.
Dorim să anunţăm pe toţi 
românii ortodocși, că de la 
începutul anului 2010 cu 
ajutorul Bunului Dumne-
zeu se săvârșește Sfânta Li-
turghie în fiecare duminică, 
în Parohia Ortodoxă 
Română “Sfintii si Drep-
tii Parinti Ioachim si Ana” 
din orasele San Sebastian 
de los Reyes si Alcobendas.
Parohia a luat fiinţă prin 
bunăvoinţa Preasfinţitului 
Părinte Timotei, Episco-
pul Spaniei și al Portuga-
liei, la cererea românilor 
ortodocși din această zonă.
Cu această ocazie, vă 
invităm să fiţi părtași și Dvs. 
la slujbele ce se săvârșesc în 
fiecare duminică în Biserica 
noastră care se află situată 
pe Calle Diego de Leon 
nr.14.  Orarul slujbelor este: 
vineri; ora 20, Paraclisul 
Maicii Domnului; sâmbătă, 
ora 20:00, Vecernie și Tai-
na Spovedaniei; duminică, 
ora 9:00, Utrenia și Sfân-
ta Liturghie. Vă așteptăm 
cu drag! Pr. Alexandru 
Tothăzan (tel: 610.194.378; 
ssreyes.ortodox@yahoo.es )

Muzică pentru nunţi, bo-
tezuri şi alte evenimente. 
Acordeonist, organist şi 
solist vocal, cânt la nunţi, 
botezuri şi alte evenimen-
te festive, singur sau în 
duet, la preţuri după cum 
urmează: nunţi – 400 de 
euro, botezuri – 300 de 
euro. Pentru fiecare instru-
mentist în plus – 250 euro. 
Cânt muzică populară din 
orice zonă a României, in-
clusiv manele. Cânt melo-
dii de karaoke în spaniolă 

şi engleză. Pot cânta şi în 
restaurante. Contact: 633 
178 427 sau e-mail: mmi-
hai favor i t@yahoo.com 

Biserica Nouă Apostolică. 
Dorim să reluam legăturile 
cu persoanele care au avut 
contact în ţară cu Biserica 
Nouă Apostolică. Posibi-
litate de servicii divine pe 
teritoriul peninsular (Spa-
nia). Ne puteţi contacta la: 
consgen@rocketmail.com 
sau la telefon: 633 631 617. 

Dorim să reînfiinţăm pri-
mul serviciu de ambulanţă 
al Crucii Roşii în România!
Avem 7 ambulanţe care 
trebuie dotate conform 
standardelor şi acreditate.
Avem primii paramedici 
din Crucea Roşie Română 
formaţi şi acreditaţi.
Pentru informare intra-
ti pe siteul nostru www.
crucea-rosie.ro şi dacă 
apreciaţi  programele 
şi intenţiile noastre veţi 
găsi şi oportunităţi de 
a ne sprijini financiar!
Crucea Rosie 
Bacău - 0234523733
Petreceti vacanţa în 
staţiunea Poiana Zânelor!
Situată la 90 de km de Bis-
trita Năsăud, la poalele 
munţilor Rodnei, staţiunea 
Poiana Zânelor este lo-
cul ideal pentru a petrece 
weekendul, vacanţa sau 
concediul. Pentru dorito-
rii de relaxare staţiunea 
pune la dispoziţie piscina 
interioară şi exterioară, 
saună, masaj, pentru cei 
dinamici există sporturi 
cu multă adrenalina pre-
cum: tiroliana, mersul pe 
frânghii, paintball, panouri 
de căţărări, iar pentru iubi-
torii de activităţi: biliard, 
tenis de masă, trasee prin 
munţi, teren sport, curse 
cu ATW-uri. 0724028224

Vă stăm la dispoziţie dacă 
doriţi să trimiteţi flori 
în România. www.tri-
mitefloriinromania.com

Ofer transport din zona 
Castilla y Leon la aero-
port  - Madrid Brajas cu 
Mercedes Vito. 654 865 899

Daca aveti probleme cu cal-
culatorul dumneavoastră, 
sau doriţi să vă achiziţionaţi 
un calculator dar nu vă 
pricepeţi, sau aveţi orice 
alta problemă legată de 
domeniul IT, cu siguranţă 
aţi ajuns unde trebuia!

Pentru Dumneavoastră!
Avem soluţii com-
plete pentru afacerea 
dumneavoastră, şi vă oferim 

servicii IT profesionale chiar 
la domiciliu sau la sediu.
Câteva dintre servicii:
- Consultanţă
- Reparaţii calculatoare
- Instalare sisteme de operare
- Instalare reţele
- Instalare hard-
ware şi software
- Devirusare
Tel: 642.268.393 
zona Madrid
Presupuesto y visita gratuito

Caut asociat pentru dez-
voltarea unei firme de 
distribuţie de panouri sola-
re. Ofer 30% din profit timp 
de un an (2000-3000 euro). 
Inestiţie: 10.000 euro. Acte 
notariale. 0040765835436

Solistă de muzică 
populară caut formaţie. 
Rog seriozitate. Ma-
drid. Telefon: 677 880 018 

Vând apartament în 
ORAŞTIE cu 3 camere - 
totul contorizat, la parter 
Informaţii la 663 123 912

Ofer spre închiriere teren 
intravilan Bucureşti, ideal 
depozit/dezvoltare aface-
ri, vad comercial, acces căi 
transport mari, 2 E/mp, 
negociabil. 0040763677671

Vând urgent în staţiunea 
Buziaş, ultracentral, la 30 
km de Timişoara, clădire 
de 420 mp pe 1068 mp 
teren, pretabil azil de 
bătrâni, pensiune, restau-
rant, parţial finisată, două 
fronturi stradale, parcare 
mare în faţă, parc, ştrand 
cu apă minerală la 10 
mapa, canal, curent, gaz 
la poartă. Preţ 120000 euro 
negociabil. Alăturat 2000 
mp teren construibil, cu 
utilităţi.Preţ 60000 euro.
Ambele proprietăţi la 
pachet- 150000 euro.

Apartament cu 3 came-
re situat în Băicoi, judeţul 
Prahova, îmbunătăţiri, 
gresie, faianţă, centrală 
termică, geamuri uşi şi bal-
con de termopan, parchet, 
40.000€. Telefon 617 743 556

Alquilo piso bajo, amue-
blado en zona Avda de 
América,a persona respon-
sable y sin malos rollos - 
500€ al mes ,mas 2 meses de 
fianza, teléfono : 637274984  
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Cel mai bun ziar de mică publicitate românească. Anunţă-te 
gratuit şi vei fi citit de peste 200.000 români în fiecare lună.

CERERI dE MuNCă

OfERtE dE MuNCă

PRIEtENII şI 
MatRIMONIalE

vâNzăRI autO

dIvERsE

IMObIlIaRE 
sPaNIa

IMObIlIaRE 
ROMâNIa

Spania

Anunţuri de 
MICA 

PUBLICITATE



ANTONIO LÓPEZ GARCÍA, el artista 
de Tomelloso (1936), hijo de padres 
labradores, que creció entre la siem-
bra del trigo y la cebada, es el autor. 
Ese mundo de realidad natural de su 
infancia y juventud se refleja en su 
obra, más de pintor que de escultor, 
desde sus mismos inicios. 

Su tío, Antonio López Torres, 
también pintor, encauzó su vocación 
artística y con este apoyo familiar se 
trasladó a Madrid en 1949 para ingre-
sar en la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. En 1955 viaja a Italia 
gracias a una beca del Ministerio de 
Educación Nacional. Son los tiempos 
del franquismo en España. Los artistas 
tenían, tras la dura posguerra, pocas 
posibilidades de visitar el extranjero 
y, por otra parte, tampoco en España 
se podían ver demasiadas muestras 
de lo que se estaba haciendo en el 
exterior.

En esos años se consolida un gru-
po de amigos y artistas, algunos com-
pañeros de estudios en la Academia 
de San Fernando y otros que se van 
uniendo a ellos. En 1955 Antonio Ló-
pez exponía en la sala de la Dirección 
General de Bellas Artes junto a Julio 
López Hernández y Francisco López 
Hernández, estos últimos hermanos 
pero sin ningún parentesco con Anto-
nio López aunque profesionalmente 
se van a caracterizar por la realización 
de una pintura figurativa, de rasgos 
marcadamente realistas, llegando a 
ser el ejemplo más claro y conocido 
del “hiperrealismo” en España.

Dentro de esta línea creativa, 
mantenida a lo largo de toda su carre-
ra, Antonio López realiza La mujer de 
Coslada, recientemente inaugurada, 
en octubre de 2010. De nuevo el ar-
tista nos sorprende con una de sus in-
cursiones en el mundo de la escultura 
pública o escultura monumental para 
espacios urbanos. Formando equipo 
con los escultores y “compañeros de 
camino” a los que antes nos refería-
mos, Julio y Francisco López Hernán-
dez, se hizo en 1999-2000 el retrato 
escultórico de sus majestades los Re-
yes de España, Don Juan Carlos y Doña 
Sofía. Ya en solitario, y en una línea 
totalmente diferente, realiza en 2008 
El día y la noche, esculturas de bronce 
de 3 metros cada una, situadas en la 
Estación de Atocha. Ese mismo año 
Carmen despierta y Carmen dormi-
da, de 2´5 metros, quedan expuestas 
en las proximidades del Museum of 
Fine Arts de Boston. Son igualmente 
esculturas compuestas por dos piezas 
humanas, pero, en este caso constitui-
das únicamente por dos cabezas de 
niños muy en la línea de ese realismo 
–más exactamente llamado hiperrea-
lismo- simbólico con una fuerte carga 
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  Pedro San Frutos Pérez, Concejal de 
Cultura y participación Ciudadana de 
Coslada, En La mujer de Coslada. Antonio 
López, Ayuntamiento de Coslada, Conce-
jalía de Cultura y Participación Ciudadana, 
Madrid, 2010, p. 4.
  Antonio López García. Ibídem página 2.
  Ibídem, página 3.
  Ibídem. Página 3.
  BRENSON, M. y otros, Antonio López 
García. Dibujo, pintura, escultura, Madrid, 
Lerner, 1989.

LA MUJER DE COSLADA

de expresión e interpretación del ser 
y el sentir interior del hombre, donde 
el rostro de un bebé refleja el sentir de 
un viejo y en las que la sonrisa huma-
na nunca aparece. Es el alma gris de 
una vida igualmente oscura. 

Ahora, en 2010 hace un traba-
jo totalmente distinto, La mujer de 
Coslada. Situada en la Avenida de la 
Constitución de esta localidad. 

El proceso hasta llegar a su rea-
lización lo relataba en Concejal de 
Cultura de Coslada. En noviembre de 
2008 se plantea la iniciativa de dotar a 
esta población de una obra emblemá-
tica, dentro del proyecto de arreglar 
las glorietas de José Gárate, colocan-
do en una de ellas una escultura que 
podría estar realizada por Antonio 
López:

“Una tarde-noche de diciem-
bre, muy fría por cierto, quedamos 
con Don Antonio López y Julián 
Cascón (pintor de Coslada amigo 
del maestro). Ya conocíamos a Don 
Antonio. Quizá por eso nos atrevi-
mos a proponerle la aventura, le 
enseñamos la glorieta, le hablamos 
del proyecto de construcción de un 
nuevo teatro y una biblioteca en el 
mismo entorno, y nos contestó que 
le parecía una propuesta maravillo-
sa. No nos lo podíamos creer, pero 
todavía quedaba un obstáculo: el 
presupuesto que podíamos desti-
nar a la escultura. Deben tener en 
cuenta que Don Antonio es proba-
blemente el mejor pintor vivo y, 
por tanto uno de los más cotizados, 
por lo que nos daba un poco de ver-
güenza decirle el presupuesto. Pero 
había que poner las cartas sobre la 
mesa y nuevamente llegó la sorpre-
sa, nos contestó que no podíamos 
permitir que el dinero arruinase 
una idea excepcional”  .

La figura se presenta de una for-
ma aparentemente tradicional, de 
modelo próximo al clasicismo, pero, 
en la obra hiperrealista hay un toque 
distinto. Una carga de significado 
creada al usar otros procedimientos 
distintos de los tradicionales en cuan-
to a las formas y a su relación con el 

espacio así como respecto a lo que 
las figuras expresan en sí mismas. El 
mismo Antonio López explica, en este 
caso concreto de La mujer de Coslada 
el proceso sobre cómo surge esta es-
cultura y sus características: 

“La mujer de Coslada” está rea-
lizada en bronce, mide 5 metros y 
60 centímetros, está compuesta por 

cuarenta piezas unidas por soldadura 
cuidadosamente con una estructu-
ra interior de acero para reforzarla y 
pesa aproximadamente 3.000 kilos.

El embrión y la primera idea de 
esta escultura de mujer nace incorpo-
rada a un grupo escultórico iniciado 
hace unos años y de momento aban-
donado que narra el relato bíblico de 

Begoña Fernández CaBaleiro

la creación del primer hombre Adán. 
Allí aparecía la cabeza de Eva nacien-
do en la base del grupo.

Yo necesito siempre partir de mo-
delos concretos para realizar mis tra-
bajos, sean figuras humanas, paisajes, 
árboles o cualquier otro motivo. En 
una visita a la Facultad de Bellas Artes 
de San Fernando de Madrid vi a una 
estudiante de escultura que me im-
presionó por el carácter de su belleza, 
que me pareció que correspondía con 
la Eva que yo había imaginado, y que 
aceptó servirme de modelo. Con N. 
trabajé en cera, a tamaño natural el 
cuello y la cabeza, mirando hacia arri-
ba, a su creador, la terminé en unas 
semanas y la vacié en yeso.

Cuando mis amigos Julián y Fran-
cisco, vecinos de Coslada, me habla-
ron de la posibilidad de realizar para 
la ciudad una escultura de gran tama-
ño, pensé en esta cabeza de mujer. Yo 
sabía por la experiencia de una obra 
anterior, lo sorprendente y mágica 
que es una cabeza monumental en el 
espacio urbano (…). Vimos juntos en 
el estudio la cabeza de la mujer y nos 
pareció que agrandada podía ser la 
escultura para la rotonda.

Cuando parecía que esta cabeza 
sería el tema de la escultura, pensé en 
la posibilidad de que la figura surgiera 
de la tierra hasta la mitad del vientre. 
Me pareció tan emocionante la idea 
de prolongar la figura que empecé 
una nueva escultura. Trabajamos en 
la nueva escultura desde octubre o 
noviembre de 2009 hasta el mes de 
abril de este año, dos horas cada día 
de lunes a viernes. Yo quería que la 
escultura estuviera lo más terminada 
posible, porque tenía que crecer del 
tamaño real al que la estaba mode-
lando, 68.5 centímetros de altura, a 
por lo menos cinco metros de altura, 
es decir, ocho veces mayor. Las formas 
tenían que ser limpias, delicadas y ex-
presivas, como yo las veía en la mujer 
que me servía de modelo…” .

 El resultado final ha sido la obra 
que contemplamos, una mujer hasta 
la mitad del vientre, con los brazos su-
mergidos hasta debajo de los codos, 

ligeramente separados, desnuda, “con 
una desnudez yo diría que sagrada. 
Nos pareció más atractiva, más origi-
nal y decidimos que ésta era la escul-
tura y que debía crecer un poco más, 
hasta los cinco metros y medio” .

La obra ampliada se realizó en Bar-
celona donde se hicieron 44 fragmen-
tos que se trasladaron a la fundición. 
Después se procedió a trabajar la pá-
tina para llevarla terminada a Coslada. 
Con un solo anclaje central en la base, 
la pieza puede girar sobre el granito 
de la rotonda para encontrar la mejor 
posición en relación con la luz solar y 
con el entorno.

“Si es posible me gustaría que 
la pátina, es decir, la coloración de 
la escultura, fuera la del bronce 
mismo, de manera que sea el tiem-
po, la lluvia, el sol, los que terminen 
el carácter de la pátina” .

Así quedó constituida esta escul-
tura, como un medio más para ex-
presar el sentir y vivir humanos. En 
palabras de Brenson, “El ser humano 
creó la pintura y la escultura y hasta 
inventó la fotografía y el cine. Con 
esos dos lenguajes materializó to-
das sus experiencias visuales y tác-
tiles y con ellos representó el mun-
do de modo físico: con la pintura a 
través del significado del color so-
bre un plano, y con la escultura por 
medio de los infinitos planos de la 
forma redonda. Esa es la diferencia. 
Lo pintado es una ficción. Lo escul-
pido es un hecho físico, una mate-
ria, una forma tangible y verdadera 
como cualquier otra forma de la na-
turaleza…” .

La mujer de Coslada está ubicada 
en esta plaza de la localidad. Los ojos 
atentos o indiferentes de los ciudada-
nos contemplarán cada día esta obra, 
mujer que emerge de la tierra que da 
vida y que, cargada de magnificencia 
y grandeza, es ella, a su vez, fuente de 
vida y el origen de la misma. Simbo-
liza tanto esa idea inicial de Antonio 
López, de un grupo escultórico que 
refleja el momento de la creación, 
hasta la vida misma que fue naciendo 
-de manera caótica a veces- en estas 
poblaciones próximas a Madrid y que 
está ahora consolidada formando 
auténticas ciudades dotadas de una 
personalidad propia cada vez mayor 
y más sólida.
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BISERICA ROMÂNĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA

Spaţiu oferit gratuit de “Român în lume” Bisericii Adventiste de ziua a Şaptea din Spania

www.adventist.org; 
www.unionadventista.es; 
www.adventist.ro 

BiSeRicA diN AmoReBietA
Jauregizar 11, bajo. Lonja Babd 
48340, Amorebieta (Bizkaia)
Pastor: Ştefan Albu 
contact: 617626544; stephanalbu@yahoo.com 

BiSeRicA diN AzuquecA
comendador, 17 , 19200 
Azuqueca (Guadalajara) 
Pastor: Gabriel Bîrsan
686475120;  gabriel_birsan@yahoo.es   

BiSeRicA diN BARceLoNA - SAGRAdA FAmiLiA 
Pasaje Gaiolà, 19 
08013 Barcelona
Pastor: Richard Ruszuly
contact: 670611877; richardruszuly@yahoo.es 
 
BiSeRicA diN cASteLLóN – LePANto  
Lepanto, 21 
12006 castellón 
Pastor: Viorel dan
contact: 662493490; danvio@hotmail.com 

BiSeRicA diN cASteLLóN – SPeRANŢA  
dtor. Fleming 11 
12005 castellón 
Pastor: Viorel dan
contact: www.castellonsperanta.com 
662493490; contact@castellonsperanta.com 

BiSeRicA diN mAdRid - ReSuRReccióN 
Austria 2, 28022, madrid
Pastor: Sergiu eduard Gavril
contact: www.adventistsanblas.org 
696145473; contact@adventistsanblas.org 

BiSeRicA diN ALcALá 
carabaña,8.Loc 2,c.Res.Siglo XXi. 
28806 Alcalá de Henares (madrid) 
Pastor: Gabriel Bîrsan
686475120; gabriel_birsan@yahoo.es   

BiSeRicA diN ARGANdA 
maestro chicote, 7, 28500 
ARGANdA deL ReY (madrid) 
Pastor: corneliu dan
contact: 680623316; corneliugeorgetadan@yahoo.
com
  
BiSeRicA diN mAdRid – BeNeFiceNciA  
Beneficencia 18 
28004  madrid
Pastor: corneliu dan
contact: 680623316; corneliugeorgetadan@yahoo.
com
 
BiSeRicA diN coSLAdA – BetANiA  
Av. Príncip.españa.c.com. “La Rambla” 
28820 coslada (madrid) 
Pastor: Pavel Niţă
contact: 699262498; velnita@excite.com 
 
BiSeRicA diN mAdRid – BetLeem  
madridejos, 41 

28026 madrid 
Pastor: Remus Soare 
contact: 647200867; soareremus@yahoo.com;   

BiSeRicA diN coSLAdA – mARANAtHA 
San Pablo, 28, n6, 28820 
28026, coslada 
Pastor: marius Niţă
contact: 677621862; mariusnita@hotmail.com 

BiSeRicA diN mAdRid - cALAtRAVA 
calatrava 25, 28005 madrid
Pastor: mihail Butoiu
contact: 661957970; mihailbutoiu@yahoo.es

BiSeRicA diN mAdRid – eBeN-ezeR 
Rusia, 11, 28022 madrid 
Pastor: Sergiu eduard Gavril
contact: www.7adventist.com  
696145473; contact@7adventist.com  

BiSeRicA diN mAdRid – edÉN 
Prolong.de transf.6, local 1 
28514 NueVo BAztAN (madrid) 
Pastor: mihai Brasov
contact: 627794658; mihaibrasov@yahoo.com 

BiSeRicA diN mAdRid – eFeS  
Alejandro Sánchez,49 
28019 madrid 
Pastor: mihai Brasov
contact: www.efes-azs.es  
627794658; efesmadrid@yahoo.es 

BiSeRicA diN mAdRid – emAuS  
Rusia, 11, 28022 madrid 
Pastor: cornel Şerban
contact: www.azsemaus.org 
670466085; contact@azsemaus.org  

BiSeRicA diN toRReJóN – SioN 
calle de La cruz, 21,28850 
torrejón de Ardoz (madrid) 
Pastor: Remus Soare 
contact: www.azstorrejonsion.org 
647200867; soareremus@yahoo.com;  

BiSeRicA diN RoquetAS de mAR 
La molina, 94. Bajo. 
04740 Roquetas de mar (Almeria) 
Pastor: daniel eugen Brindușe
contact: 626477660; daeugin@gmail.com

BiSeRicA diN VALeNciA – BeteL  
José Benlliure, 220 
46011 Valencia 
Pastor: constantinescu mircea
contact: 657784168; constantmir
@yahoo.com

BiSeRicA diN zARAGozA – GLoRiA domiNi 
San Lázaro, 11 
50014 zaragoza 
Pastor: titi Gidea
contact: 675730621; titigidea@terra.es 

Biserica din zaragoza – LAudeS  domiNi 
mariano Supervia, 54 
50006 zaragoza

Pastor: titi Gidea
contact: 675730621; titigidea@terra.es

BiSeRicA diN PoYALeS deL HoYo
calle Santiago, 10 A
Poyales del Hoyo, Avila
Pastor: Pavel Niţă
contact: 699262498; velnita@excite.com

BiSeRicA diN cueNcA
cardenal Gil de Albornoz 4, 4º dcha. 
16002, cuenca 

BiSeRicA diN eLcHe – mARANAtHA  
José Gómez mompeán, 12. Bajo 
03206, elche 
Pastor: comanescu ciceroni
contact: 630059091; ciceronicomanescu@yahoo.com

BiSeRicA diN eStePoNA
Avda. Fuerzas Armadas, 6 
29680 estepona (málaga) 

BiSeRicA diN iBi
mas de la Senia, 10. 
03802,  Alcoi (Alicante) 

ADRESE BISERICI





1 noiembrie, 2010
N⁰ 131Informaţii utile20

Preasfinţitul Părinte Timotei
ps.timotei@mitropolia.eu

ALCALÁ DE HENARES
Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
(23 apr), Biserica: Paseo de la Estación 17,
28806, Alcalá de Henares, Pr. Proiereu
Adrian Pintea, Calle Torres de la Alameda
nr. 6, 6°-C, 28806, Alcalá de Henares,
mobil: 666 949 885, 911 572 449, E-mail:
valerianpintea@yahoo.es;
alcala@mitropolia.eu.
ALCANIZ
Parohia: Zămislirea Sfântului Ioan
Botezătorul (23 sept), Biserica: San
Francisco, Plaza San Francisco, s/n, 44600
Alcaniz, Pr. Marius Pârvulescu, E-mail:
pr.mariuspirvulescu@yahoo.es, mobil: 627
243 639, Av. Zaragoza, 28-1LL, Alcaniz
(Teruel).
ALMENDRALEJO
Parohie în formare, Calle Monsalud, nr. 5
capela spitalului, Almendralejo, Contact:
secretariatul episcopiei: E-mail: episcopia.
spaniei.portugaliei@mitropolia.eu.
AMPOSTA
Parohia Sfânta Parascheva (14 oct),
Biserica: Calle Santa Fe, s/n, Pr. Andrei
Marandiuc, E-mail amposta@mitropolia.
eu, Parintele Andrei@email.md, Avenida
La Rapita 76 4B, 43780 Amposta
(Tarragona), mobil: 670 784 044.
ARGANDA DEL REY
Parohia Sfântul Apostol Andrei (30 nov),
Biserica: Calle de la Cuesta nr. 15 (Centro
paroquial), 28500 Arganda del Rey, Email:
parohia.arganda@personal.ro,
arganda@ mitropolia.eu, Preot Ciprian
Ioan Fărcaş, Calle Jacinto Benavente nr. 1
- bajo C, 28500 Arganda del Rey, mobil:
617 712 589; 666 792 873.
AVILA
Parohia Ortodoxă Română “Sfântul
Arhidiacon Ştefan” din Avila. Sfânta
Liturghie se oficiază în Biserica San Juan
de la Cruz, c/Huerta de San Andres nr. 19,
zona: San Andres. Preot paroh: Paraschiv
Sorinel. Telefon: 697 649 182.
BARCELONA
Parohia Sfântul Gheorghe (23 apr),
Biserica: Gran Via 406, 08015 Barcelona,
Viitoarea biserică: Calle Capella no. 29,
Barcelona, Pr. Proiereu Aurel Bundă,
Calle Torent de les Roses n° 20, 08034
Barcelona, tel: 932 525 268, mobil: 650 318
404, E-mail: a_bunda@hotmail.com,
barcelona@ mitropolia.eu.
BENIDORM
Parohia Naşterea Maicii Domnului (8
sep), Biserica : “El Buen Pastor”, Puig
Campana 6, Benidorm – Alicante, Pr.
Cristian Chiorescu, Avenida de Noruega,
4 Gemelos 8, Torre 2A, 17H, 03502
Benidorm – Alicante, fax: 966 874 393
mobil: 687 165 206, E-mail:
chiorescucristian@yahoo.com,
benidorm@mitropolia.eu.
BILBAO
Parohia Tuturor Sfinţilor, Biserica: San
Cristobal, Plasa Zeroetxe no. 4 Derio,
48160 Derio, Bizkaia, E-mail:
parohia_bilbao@yahoo.es, bilbao@
mitropolia.eu, petrudavid@hotmail.com,
Pr. Petru David, Gernikako Arvola no. 72
Piso 7-F, 48902 Barakaldo, tel: 944 378 262,
620 072 827.
BURGOS
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (29
iun), Biserica: San Vincente de Villayuda,
Barrio de Villayuda, 09007 Burgos, Pr.
Alexandru Bodea, Calle Marques de
Berlanga, Nr.10, 4b, 09006 Burgos, mobil:
663 268 105, E-mail: ninabodea@yahoo.
com, burgos@mitropolia.eu.
CALATAYUD
Parohia Sfântul Ioan Românul (5 aug),
Biserica: Sediul Asoc. Pro Romania, C.
Sancho y Gil, no. 19, et. II (deasupra
Bibliotecii), Pr. Florin Ioan Datcu, tel: 0034
634 22 50 52, E-mail: pr.florin_datcu@
yahoo.com, catalayud@mitropolia.eu
CASTELLÓN DE LA PLANA
Parohia Sfântul Ierarh Nicolae (6 dec),
Calle Benicarló nr. 22, Bajo, 12003
Castellón de la Plana, E-mail: parohia
ortodoxacastellon@yahoo.es,
castellon@mitropolia.eu, Protosinghel
Arsenie (Nicodim), mobil: 667 971 258.
CIUDAD REAL (TOMELLOSO)
Ciudad Real (Tomelloso-Alcazar), Parohia
Sf. Mare Mucenic Mina (11 nov), Biserica:
c/San Roque 179, Tomelloso. Filia Alcazar
de San Juan, Centro Social c/Porvenir.
Preot Alexandru Cotoraci, tel. 926 551
409, mobil 677 340 583, 617 771 788,
E-mail: cotoracia@yahoo.com,
ciudadreal@mitropolia.eu.
CORDOBA
Parohia ortodoxă română, Pr. Sorin
Munteanu, tel. 671413868
COSLADA
Parohia Sfântul Ierarh Nectarie
Taumaturgul (9 nov), Biserica: Calle Chile
s.n. (în imobilul parohiei catolice „Santa
Cruz”), 28820 Coslada, E-mail:
parohiasfnectarie_coslada@yahoo.com,
coslada@mitropolia.eu, gcimpoca@
yahoo.com, site:
http://www.sfnectariecoslada.ro. Pr.

George Cimpoca, Coslada-Madrid, 28820,
Calle de Uruguay 35, 2A, tel: 911 560 940,
mobil: 677 275 236.
ELCHE
Parohia Acoperământul Maicii Domnului
(1 oct), Biserica: San Crispin en Poligono
Industrial Carrus, Preot Cristian Toderici,
mobil: 0034 670 671 725, E-mail:
prtoderici@yahoo.com, elche@
mitropolia.eu, Ieromonah Macarie
(Amoros), tel: 965 204 649, mobil: 696 100
423, E-mail: hieromakarios@ yahoo.es.
FIGUERES
Parohia Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena (21 mai), Biserica: Calle Sardana no.
24, 17600 Figueres, Pr. Laurenţiu Rezeanu,
Llado, Carrer Nou no. 1, 17745 Poble
Nou, mobil: 629 961 638; 678 004 034,
E-mail: figueres@mitropolia.eu,
GANDESA
Parohia Naşterea Maicii Domnului (8
sept), Biserica Placa Esglesia 9, 43780
Gandesa, *Filia LA SENIA, Biserica C.
Santander, Instituto D’enseniament
secundari, nr. 62, La Senia, Pr. Simeon
Bojinescu, Calle Aragon no. 16 piso 2,
43780 Gandesa, mobil: 671 217 479,
E-mail: simionbojinescu@gmail.com.
GANDIA/OLIVA
Parohia Sfântul Dimitrie şi Sfinţii Doctori
Cosma şi Damian (26 oct), Biserica
Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel,
C/la Rioja, (Plaza del Temple) Gandia,
*Filia AIELO DE MALFERIT (la 40 de km
Biserica La Ermita San Joachin), Pr.
Emanuel Pop, E-mail: emanuel_pop@
yahoo.com, oliva@mitroplia.eu, Pintor
Velazquez no.28, puerta 16, 46100
Burjassot, Valencia, Tel: 961 828 081;
mobil 667 929 117.
GIJÓN-OVIEDO
Parohia Sfântul Dimitrie cel Mare (17 ian),
Biserica: Calle Cabrales n.37, Gijon
Pr. Nicolae Florin Goia, E-mail: gijon@
mitropolia.eu, padreflo75@yahoo.com,
Calle Maria Elvira Muñiz, nr. 2, piso 2 G,
Gijon, C.P 33211, Tel: 985 160 723, mobil
600 278 871.
GIRONA
Parohia Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
(20 iul), Biserica: C/Doctor Ferran, no. 34 -
Salt 17190 (Girona), (Parroquia de Sant
Cugat), E-mail: parohiagirona@yahoo.es,
girona@mitropolia.eu, mihai_solomon@
hotmail.com, Pr. Mihai Solomon, C/Angel
Guimera no 74, 2/4, 17190 Salt (Girona),
tel: 972 236 740, mobil: 696 062 693,
Diacon Sorin Munteanu.
GUADALAJARA
Parohie în formare, Avenida Venezuela
nr.9, Goadacoge – Casa Nazaret,
Guadalajara, Pr. Emilian Geabana, Mobil:
634 720 393.
HUESCA
Parohia Zămilslirea Maicii Domnului (9
dec), Pr. Florin Răducu, Tel. 637 719 535;
E-mail: florinraducu@yahoo.es.
IBIZA
Parohia Sfinţii Trei Ierarhi (30 ian),
Biserica: San Pablo, Casas Baratas, 07800
Ibiza, E-mail: parohiaibizapr@yahoo.es,
ibiza@mitropolia.eu, www.parohiaibiza.e,
Pr. Mihai Seman, Via Púnica, nr 2, Planta
6, Puerta B, 08700 Ibiza (Baleares), tel: 971
300 926.
LLEIDA (LERIDA)
Parohia Nașterea Sfântului Ioan
Botezătorul (24 iunie), Biserica: Rambla
Ferran n.31, 25002 Leida, Pr. Daniel
Șimon, tel: 973 237 129, mobil: 671 161
045, E-mail: prdanielsimon@yahoo.com,
lleida@mitropolia.eu.
LOGROÑO
Parohia Sfânta Treime, Biserica: Calle
Avenida del Prior, n. 6 Logroño, La Rioja
Pr. Vasile Magnet, Doctores Castroviejo
nr: 38, 4B, 26001 Logroño, tel/fax: 941 238
429, mobil: 659 226 360, E-mail:
vasile_magnet@yahoo.es,
logrono@mitropolia.eu.
MADRID
Parohia Prea Sfânta Fecioară Maria (21
nov), Biserica: Calle Nicasio Gallego n°
24, 28010 Madrid, E-mail: madrid@
mitropolia.eu, Protoiereu Teofil
Moldovan, Calle Bustamante n° 2, 28045
Madrid, tel/fax: 91 530 15 60, E-mail:
teoylu@orange.es.
MÁLAGA
Parohia Sfântul Ioan Botezătorul (7 ian),
Biserica: Capilla Nuestra Señora de
Fatima, Calle San Valentin s.n., Mijas-
Costa, Málaga, E-mail: parohiamalaga@
hotmail.com, malaga@mitropolia.eu, Pr.
Dimitrie-Mugurel Onica, C/ Mirlo nr. 3,
29649 Mijas Costa, Málaga, E-mail:
eurobucovina@hotmail.com, mobil: 670
891 805.
MOTRIL
Parohia Pogorârea Sfântului Duh,
Biserica: Calle Miguel Fernandez no. 4,
18600 Motril, Pr. Proiereu Ioan Poştoi,
Calle Miguel Fernandez nr. 4, 18600
Motril, mobil: 670 716 938, E-mail:
motril@mitropolia.eu,
ioanpostoi@ yahoo.com.
MURCIA-ALICANTE
Parohia Înălţarea Sfintei Cruci (14 sep),
Biserica Nuestra Señora Estrella, Santiago
el Mayor, Calle Pio XII nr. 1 (centrul
parohial), Murcia, Filia Pilar de la

Horadada, Biserica: Capela Torre de la
Horadada, calle Salar, Pr. Ovidiu
Hordoan, Calle Jupiter no.13. sc.9b, ap.1,
San Pedro del Pinatar (Murcia), mobil:
600 282 544, E-mail: hordoan_ovidiu@
yahoo.es, murcia@mitropolia.eu.
PALMA DEL MALLORCA
Parohia Sfântul Evanghelist Luca (18 oct),
Biserica: M-rea Congregaţiei,
Augustinelor, calle de la Concepción 7, Pr.
Niculiţă Doboş, Calle Miguel Marques,
nr. 7, 07005 Palma de Mallorca, tel: 971
467 731, mobil: 666 295 606,
E-mail: parohiamallorca@yahoo.es,
palma@mitropolia.eu.
PAMPLONA
Parohia Minunea Sf. Arhanghel Mihail
din Colose (6 sept), Adresa bisericii:
Pueblo Viejo de Barañain 23, 31010, Pr.
Ion Răducu, E-mail:prraducu@yahoo.com;
parohiaortodoxapamplona@yahoo.es.
PUERTO DE SAGUNTO
Parohia Soborul Maicii Domnului (1 oct),
Biserica: Nuestra Señora de Begona, Calle
Avd. 9 de Octubre nr 1, Plaza Alamenda,
Preot Liviu Mihoc-Petaca, mobil: 637 230
349, E-mail: puertodesagunto@
mitropolia.eu.
ROQUETAS DE MAR
Parohia Botezul Domnului (6 ian),
Biserica: Calle Seneca nr. 13, 04740
Roquetas de Mar, Preot Emil-Ioan
Șomodean, Plaza Doctor Marin No 11,
piso 3C, 04740 Roquetas de Mar, mobil:
6100 81 243, E-mail: esomodean@
yahoo.es, roquetasdemar@ mitropolia.eu.
SANTANDER
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (29
iun), Biserica: Calle General Davila nr. 57,
39006 Santander, Pr. Sorin Tomuţiu,
mobil: 647 111 536, E-mail: santander@
mitropolia.eu.
TALAVERA DE LA REINA
Parohia Pogorârea Sfântului Duh,
Biserica: Callejon de Santo Domingo nr 6,
45600 Talavera de la Reina, Pr. Cristian
Suciu, tel/fax: 925 054 844, mobil: 66 11
777 22, E-mail: ms77duh@yahoo.ca,
talavera@mitropolia.eu.
TARANCON
Parohia Naşterea Maicii Domnului (8
sept), Biserica: Calle Murillo n°8, 16400
Tarancon (Cuenca), Pr. Gavrilă Ciunterei,
Calle Contitución, nr 18-1, 16400 Tarancon
(Cuenca), tel: 0034 969 326 152, mobil: 677
078 486, E-mail: ciunterei.personal@
yahoo.com, taracon@mitropolia.eu.
TARRAGONA
Parohia Sfântul Calinic și Sfântul
Fructuosus (11 apr și 21 ian), Biserica:
Calle Portal del Carro no. 13, Pr.Vasile
Băltăreţu, Urbanizacio Icomar bloque A6,
esc. 1 1°-2°, 43006 Tarragona, tel: 977 556
727, mobil: 677 136 510, E-mail:
prvasile@hotmail.com,
taragona@mitropolia.eu.
TERUEL
Parohia Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul
Nichifor Mărturisitorul, Pr. Octavian
Dicu, C/ Dolores Romero no. 39, Teruel,
mobil: 663 752 780; 671 357 657, E-mail:
sfandreinichifor@yahoo.es,
teruel@ mitropolia.eu.
TOLEDO
Parohia Acoperământul Maicii Domnului
(1 oct), Biserica: Capilla Del Cemeterio
Municipal, Avda Toledo, nr. 10, Toledo,
E-mail: toledo@mitropolia.eu,
sf_acoperamant@yahoo.co.uk. Pr. Florin
Voinea, Tel. 925 377 429; mobil: 634 702
052, E-mail: pr77fl@yahoo.com.
TORREJON DE ARDOZ
Parohia ortodoxă română Sf. Mare
Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon,
C/Solana, nr. 13 (autobuz Circular 1),
Preot Paroh Mihai Cătălin Savu
tel: 697 77 03 63.
VALENCIA
Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil (8 nov), Biserica: Calle Rosales nr.
7, 46025 Valencia, tel: 963 296 608, E-mail:
parohiavalencia@yahoo.es,
parohiavalencia@gmail.com, site:
www.parohiavalencia.go.ro, Pr. Dumitru
Daniel Toadere, tel/fax: 963 155 405,
mobil: 687 263 145.
VILLARREAL
Parohia Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur
(13 nov), Biserica: Calle Calvario nr. 90B,
Villarreal, Pr. Aurelian Stoica, Calle
Miguel Perisy Segarra no. 20m,
Benicasim, tel/fax: 607 154 169, mobil: 663
681 476, E-mail: villareal@mitropolia.eu,
VINAROS
Parohia Sfântul Haralambie, Pr Viorel
Popa, Mobil: 664 236 767; 00 40 722 184
503.
VITORIA-GASTEIZ
Parohia Sfinţii Doctori fără de arginţi
Cosma şi Damian (1 iul), Biserica: Calle
Florida No. 94, Vitoria-Gasteiz, Pr. Radu
Ursu, Calle Polvorin Viejo no. 2 - 3-
derecha, 01003 Vitoria-Gasteiz, tel: 678
867 245, 677 122 372, E-mail: dursu25@
yahoo.com, vitoria@ mitropolia.eu.
ZARAGOZA
Parohia Adormirea Maicii Domnului (15
aug), Biserica: Calle Florentino
Ballestreros nr. 23, 50013, Zaragoza, Pr.
Aurel Nae,
E-mail: zaragoza@mitropolia.eu.
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Alegeri locAle 2011
Dreptul la vot al cetăţenilor din Uniunea Europeană cu rezidenţa în Spania

Formarea listelor de alegători ai cetăţenilor Uniunii Europene
Listele de alegători se formează pe baza registrelor municipale.
Toate persoanele sunt obligate să se înscrie în Registrul localităţii în 
care locuiesc (el padron). În plus, pentru a putea vota la alegerile locale, 
cetăţenii din Uniunea Europeană trebuie să îşi manifeste dorinţa de a îşi 
exercita acest drept în Spania. Pentru facilitarea acestei proceduri în vede-
rea alegerilor locale din mai 2011, Biroul Registrului Electoral va trimite o 
înştiinţare în primele zile ale lunii octombrie 2010 persoanelor cărora nu li 
s-a adresat cu ocazia precedentelor alegeri locale şi care nu şi-au exprimat 
dorinţa de a vota la alegerile locale din 2007. Înştiinţarea conţine un model 
de declaraţie formală prin care interesatul să îşi poată exprima dorinţa de a 
vota sau de a nu vota la alegerile locale. Alegătorul trebuie să completeze 
şi să semneze declaraţia formală şi să o retrimită Delegaţiei Provinciale 
a Biroului Registrului Electoral din provincia sa, în plicul care însoţeşte 
declaraţia şi care nu are nevoie de timbru.

Totodată, persoanele care au certificat de cetăţean comunitar, fiind 
înscrise în registrul Oficiului pentru Străini, vor putea să îşi manifeste 
dorinţa de a vota prin intermediul internetului, accesând pagina web a 
Institului Naţional de Statistică: www.sede.ine.gob.es. Aceste formulare 
sunt disponibile şi la primării. Cetăţenii Uniunii Europene care au putut 
să voteze la alegerile municipale din 2007 şi care continuă să fie înscrişi în 
Registrul local (padron), rămân pe listele de alegători şi nu au nevoie să 
repete procedura.

Persoanele care vor răspunde în mod afirmativ, împreună cu persoane-
le deja înscrise vor figura pe listele de alegători şi îşi vor putea exercita 
drepul la vot în Spania.

Recomandări pentru cetăţenii Uniunii Europene
1. Să vă inscrieţi în Registrul localităţii în care locuiţi, în cazul în care nu 

sunteti deja nscris (el padrón).
2. Dacă primiţi o înştiinţare de la Biroul Electoral, răspundeţi în timpul 

cel mai scurt.
3. Dacă anterior nu v-aţi manifestat dorinţa de a vota la alegerile locale 

şi, la sfârşitul lunii octombrie 2010, nu aţi primit respectiva înştiinţare, 
consultaţi Primăria sau Delegaţia Provincială

a Biroului Electoral din provincia dvs. (telefon: 901.101.900).
Pentru detalii suplimentare se poate consulta pagina dedicată elegeri-

lor locale din 2011:
http://www.ine.es/oficina_censo/elecmun2011/elecmun2011_fce_

intro.htm

Mistagogia liturgică în mistica bizantină, este un dialog al iubirii dintre 
Dumnezeu şi om, pe care teologul Nicolae Cabasila îl subliniază foarte 
expresiv: „O adâncul bunătăţii! Nu numai că Dumnezeu ne iubeşte peste 
măsură ca un îndrăgostit, ci crede că atât de mult preţuieşte dragostea 
noastră dată de El, încât ar face orice numai să ne-o câştige. Pentru 
cine a făcut oare cerul şi pământul, soarele şi toată lumea văzută şi cea 
nevăzută, dacă nu pentru ca să atragă lumea spre El şi ca să se facă iubit 
de ea?” Nicolae Cabasilas, Despre viaţa în Hristos, 175. Celebrarea liturgică 
este o invitaţie pentru om din partea lui Dumnezeu pentru ca să descopere 
frumuseţea harului divin care se comunică în mod inefabil în economia 
mîntuirii prin opera Fiului şi ne manifestă familiaritatea divină în Spiritul 
Sfânt. Creştinul din Biserica greco-catolică din diasporă şi nu numai, este 
chemat la o intensă viaţă spirituală, sacaramentală şi eclezială, conservănd 
identitatea şi tradiţia specifică Bisericii noastre şi în acelaşi timp să trăiască 
în armonie cu pluralismul social, cultural şi religios din Occident. Doar prin 
cunoaştere reciprocă, respect şi dragoste poate să se realizeze o fecundă şi 
sinergică întâlnire între Orient şi Occident.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie se celebrează în fiecare Duminică 
pentru credincioşii catolici de rit oriental la orele 12,30 în Madrid, str. Ra-
fael de Riego nr. 16 la Biserica Nuestra Señora de las Angustias aproape 
de Atocha Renfe. Pentru mai multe informaţii se poate consulta:  

http://grecocatolicamadrid.blogspot.com/
http://www.grecocatolicamadrid.webs.com/

Pr. Dr. Vasile BuDa

Biserica greco-catolică 
din Madrid



ZARAGOZA
Parohia Adormirea Maicii Domnului (15
aug), Biserica: Calle Florentino
Ballestreros nr. 23, 50013, Zaragoza, Pr.
Aurel Nae,
E-mail: zaragoza@mitropolia.eu.
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Motivat de faptul că în 1976, doi 
consăteni  au devenit campioni  
mondiali, a plecat din Deltă în martie 
1967, luând calea Bucureştiului 
deoarece în Tulcea nu exista un 
centru de pregătire. Aici,  la recoman-
darea celor doi a fost primit la clubul 
Dinamo, unde a început pregătirea 
sub îndrumarea antrenorilor Radu 
Huţan şi Simion Ismailciuc. Înzestrat 
cu calităţi fizice deosebite, dobân-
dite încă din perioada adolescenţei 
, trece uşor peste preselecţia 
organizată şi este legitimat la secţia 
de kaiac-canoe. După câteva luni de 
antrenamente cucereşte  titlul de 
vicecampion naţional la juniori,  iar în 
toamna aceluiaşi an este cooptat în 
lotul olimpic.

După un an şi jumătate de muncă 
asiduă în baza sportivă de la lacul 
Snagov a venit şi hotărârea tehnicie-
nilor de a-l arunca în focul unei mari 
competiţii , Jocurile Olimpice de vara- 
Mexico 1968. Dacă în prima finală la 
simplu a ocupat locul şapte, dupa ce 
a condus mai bine de jumătate din 
cursa, el şi-a luat revansa  în proba de 
C2- 1000m, cucerind alături de co-
legul său, Serghei Covaliov, medalia 
de aur.

Era începutul  pe plan 
internaţional al unei cariere sportive 
în care,  timp de peste 16 ani, Ivan 
Patzaichin şi-a înscris numele cu litere 
de aur  urcând de nenumărate ori 
pe podiumul  celor mai importante 
competiţii majore. 

Necunoscut în lumea sportului 
cu pagaia la momentul “ Mexico 
1968 “, el îşi  va confirma indiscutabil 
statutul de mare campion la cea de-a 
doua participare la o Olimpiadă. La 
Munchen, în 1972, va cuceri pentru 
a doua oara un titlu olimpic în proba 
de canoe simplu 1000m. Această 
medalie a avut însă o semnificaţie 
aparte , ea fiind obţinută în urma 
unei întâmplări care a rămas în 
memoria acelor jocuri. În serii, pagaia 
lui Patzaichin s-a rupt în timpul cursei 
şi a fost nevoit să vâslească peste 500 
de metri în aceste condiţii , ter-
minând cursa pe ultimul loc. Deşi în 
buletinul oficial arbitri au consemnat  
că a abandonat, în urma contestaţiei 
depuse a fost reprimit în concurs. 
Intrat în recalificări  a trecut mai de-
parte în semifinale,  pentru a ajunge 
apoi în finala pe care a câştigat-o. Tot 
la această Olimpiadă a mai cucerit o 
medalie de argint împreuna cu Serg-

Legendele sportului românesc

hei Covaliov în proba de C2-1000 m. 
În 1976 a avut loc un moment fe-

ricit în viaţa personală a marelui spor-
tiv, căsătoria cu Georgiana,  împreună 
cu care va avea o fiică, Ivona.  Pe plan 
sportiv,  în acest an va intra pentru o 
scurtă perioada de timp într-un con 
de umbră.  Jocurile Olimpice de la 
Montreal  au rămas o amintire mai 
puţin plăcută deoarece s-a intors fără 
nicio medalie.

Patru ani mai tarziu, în 1980 la 
Jocurile Olimpice de la Moscova , 
într-o nouă formulă la canoe dublu 
cu bunul său prieten Toma Simionov 
vor urca pe cea mai înalta treaptă a 
podiumului în proba de C2-1000m. 
Cei doi vor cuceri şi o medalie de 
argint în proba de C2-500m.

La ediţia din 1984 a Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles , ultima 
la care a participat, salba de medalii 
olimpice va fi îmbogăţită cu doua 
noi medalii, una de aur în proba de 
C2-1000m şi una de argint în proba 
de C2-500 alături de acelaşi partener, 
Toma Simionov. 

Socotit unul dintre cei mai mari 
canoişti ai tuturor timpurilor , Ivan 
Patzaichin a mai adăugat  la vitrina 
cu trofee un număr de 22 de medalii 
obţinute la Campionatele Mondia-
le, din care 9 aur-4 argint -9 bronz, 
câştigate fie la simplu, fie  alături de 
parteneri ca Serghei Covaliov, Petre 
Capusta sau Toma Simionov.

Bilanţul său strălucitor are în 
palmares şi 27 de titluri de campion 
naţional şi alte numeroase trofee 
obţinute în regatele internaţionale la 
care a luat parte.

Dupa retragerea din activitatea 
competiţionala a rămas alături de 
sportul care l-a consacrat, activând ca 
antrenor în cadrul clubului Dinamo, 
pentru ca din 1995 până în 2009 să 
fie numit antrenorul  lotului olimpic 
şi naţional la kaiac-canoe.

Cel mai prodigios sportiv român 
supranumit şi “Prinţul din Deltă” sau 
în rândul colegilor “ Amiralul flotilei 
româneşti”  a fost distins de către 
însuşi preşedintele Comitetului 
Internaţional Olimpic de la aceea 
vreme , Joao Havelange, cu Ordinul 
Olimpic “ Colanul de platină” .

În anul 1975, a absolvit Institu-
tul de Educaţie Fizică şi Sport din 
Bucuresti,  iar în 2004 a fost înaintat 
la gradul de general de brigadă 
în rezervă în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor.

În semn de recunotinţă a unei ca-
riere de prestigiu la baza căreia stau 

Iv

an Patzaichin

Amiralul flotilei româneşti

Ivan Patzaichin s-a născut la 26 noiembrie 1949, 
în satul Mila 23, din judeţul Tulcea. Provine dintr-o 
familie de ruşi lipoveni, tatăl său fiind un cunoscut 
pescar,  iar mama sa, casnică, se ocupa cu croitoria.    
Şi-a petrecut copilăria în ţinutul Deltei, în satul na-
tal, printre pescari, bunicul său fiind cel care îl lua 
des cu barca pe cele trei braţe ale Dunării. După ter-
minarea şcolii, tânărul Patzaichin a lucrat alături 
de tatăl său ca ajutor de pescar.

mărturie cele 30 de medalii olimpice 
şi mondiale, clubul sportiv  Dinamo a 
dezvelit în anul 2002 în faţa parcului 
sportiv din cadrul complexului o sta-
tuie,  pentru a păstra vie  în amintirea 
urmaşilor imaginea inegalabilului 
sportiv Ivan Patzaichin.
Ioan Boancă

Nici o şansă la titlu

Preşedintele Stelei, Helmuth 
Duckadam, consideră că, după 
modul în care a evoluat la 
Bistriţa, formaţia din Ghencea 
nu are nici o şansă la căştigarea 
campionatului. 

A fost greu pentru toată 
lumea, nu doar pentru jucători. 
Ei trebuie să se remonteze, noi 
nu putem. Jucătorii au toate 
condiţiile, la ei e problema. Tra-
gere mai proastă era dacă jucam 
la Bistriţa... Băieţii sunt conştienţi 
că sunt două meciuri importan-
te, care ne pot ţine în cursă. E o 
dezamăgire ce se întâmplă. Am 
vrea şi noi să ne bucurăm după 
mai multe meciuri. Când intră-n 
teren, totul depinde de jucători. 
Noi nu mai putem face nimic.

Avem trei jocuri în care 
putem merge mai departe pe 
toate planurile sau mai putem 
să le ratăm pe toate. Suntem 
într-o perioadă nu prea plăcută. 
Noi aveam obiectiv câştigarea 
campionatului, nu să terminăm 
în primele 6. La felul cum am 
jucat la Bistriţa, n-avem nicio 
şansă la titlu. E prea devreme ca 
să discutăm aceste probleme. 
Trebuie să vedem unde ne aflăm 
la finalul turului şi atunci se vor 
trage anumite concluzii”, a spus 
Duckadam.

În acest moment, Steaua 
ocupă locul 6 în Ligă 1, cu 21 
de puncte, opt mai puţin decât 
liderul Oţelul Galaţi.

Campionatele Mondiale 
de scrimă

Preşedintele Federaţiei Române 
de Scrimă, Ana Pascu, a declarat, 
luni, ca obiectivul delegaţiei 
române care va participa la 
Campionatele Mondiale de la 
Paris, programate în perioada 
4-13 noiembrie, este cucerirea 
unei medalii. 

“La sabie băieţi, proba este 
extraordinar de grea, iar dacă 
nu îl ai pe cel mai bun, este 
foarte greu să ai aşteptări. La 
individual este posibil absolut 
orice. Obiectivul nostru stabilit 
este câstigarea unei medalii şi 
cred că o putem aduce la proba 
de spadă feminin, pe echipe. 
Personal, m-aş bucura foarte 
mult să aducem două. Cred că 
mai important este să se întoarcă 
toţi sănătoşi. Orice accident 
poate însemna mari probleme 
în ceea ce priveşte calificarea la 
Jocurile Olimpice de la Londra”, 
a spus Ana Pascu. Preşedintele 
FR Scrimă a mai precizat că lotul 
României este afectat şi de faptul 
că sabrerul Rareş Dumitrescu 
şi spadasina Ana Maria Brânză 
nu s-au refăcut complet după 
operaţiile suferite. “Vrem cât mai 
multe medalii, dar vom vedea ce 
vom reuşi să facem. Avem şi mici 
necazuri acum, pentru că unii 
dintre sportivi nu sunt complet 
refăcuţi după operaţiile pe care 
le-au avut. De pregătit, s-au 
pregătit foarte bine, i-am văzut 
şi totul pare să fie bine. Totuşi, 
încă nu au făcut eforturi cu 
sută la sută din capacitate, s-au 
menajat. Vreau să văd dacă vor fi 
în stare pe planşă să facă efortul 
maxim care li se cere. 
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Cea de a 42-a ediţie  a Cam-
pionatelor Mondiale de 
gimnastică a avut loc la Ro-
tterdam (Olanda) între 16 
şi 24 octombrie 2010. Cu 
această ocazie, gimnastele 
din România au revenit în 
elita mondială cucerind o 
medalie de aur şi una de ar-
gint . Ana Porgras a obţinut 
o performanţă răsunătoare  
devenind  campioana 
mondială la bârnă  după un 
exerciţiu foarte bun la finalul 
căruia a primit nota 15,366, 
devansându-le în clasament  
pe Rebecca Bross (SUA) -
15.233 şi Linlin Deng(China)- 
15.233. Este prima medalie 
de aur obţinută de gimnas-
tica feminină  după o pauză 
de nouă ani. În finala de la 
sol,  Diana Chelaru a încheiat  
pe locul doi cu un punctaj 
de 14,766, intrând în posesia meda-
liei de argint.

Celelalte rezultate obţinute de 
gimnastele românce  la această 
ediţie au fost:  echipa feminină - lo-
cul 4 în finala pe echipe,  Ana Por-
gras- locul 4 şi Raluca Haidu - locul 
9 în finala la individual-compus, iar 
în finalele pe aparate  Ana Porgras 
- locul 5  la paralele, Diana Chelaru 
- locul 7 la sărituri, Sandra Izbaşa 
–locul 7 la sol. Din păcate, echipa 

Ana Porgras, medalie de aur la 
Campionatele Mondiale de gimnastică

masculină de gimnastică s-a prezen-
tat modest,  ratând prezenţa pe po-
dium. Bilanţul  obţinut de gimnaşti a 
fost : echipa masculină nu s-a calificat 
în finală, iar singurul gimnast român 
prezent  în trei finale,  Flavius Koczi,  
s-a clasat pe  locul 16  la individual-
compus, pe  locul 6  la sol şi  locul cinci 
la sărituri. La încheierea concursului,  
în clasamentul pe medalii,  România a 
ocupat locul trei la feminin  cu două 
medalii.

Chiar dacă Răzvan Lucescu a evitat să vorbească despre revenirea 
lui Mutu la naţională, lăsând să se înţeleagă că aceasta nu se va produ-
ce, directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu, anunţa deja că atacantul 
Fiorentinei va fi convocat. Iată aici care este sfatul lui Mircea Sandu pen-
tru Adrian Mutu.

“Mi-a plăcut cum a jucat, dar se vede ca e doar la 75-80% din ca-
pacitate. Trebuie să doarmă doua zile după meciul de la Catania!”, 
a spus Mircea Sandu.

La rândul său, directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu, spune că 
Mutu va reveni curând la naţională. “Mutu are o valoare incontestabilă. 
Dacă el va fi din nou cel pe care îl ştiam, cu siguranţă va fi chemat şi 
va juca din nou la naţională”, a comentat Lupescu. Adrian Mutu a fost 
integralist în partida cu Catania, terminată la egalitate, scor 0-0. Mutu a 
avut evoluţie bună, fiind cel mai periculos om al toscanilor.

Mutu, reprimit la naţională peste capul lui Lucescu

Antrenorul Stelei, Marius Lăcătuş, 
a admis că ar putea fi înlocuit din 
funcţie din cauza rezultatelor sla-
be înregistrate de la venirea sa în 
Ghencea. Vezi aici care sunt primele 

Lăcătuş se teme că va fi demis
nume vehiculate pentru inlocuirea lui 
Lăcătuş. 

“Viitorul meu la Steaua? Este 
posibil orice, poate nu mă prinde 
paltonul în Ghencea. Nu ştiu...”, a 
spus Lăcătuş.

În cele patru partide disputate în 
campionat, Lăcătuş a înregistrat două 
victorii şi douăînfrangeri.

Lăcătuş este al patrulea antre-
nor al Stelei din acest sezon, după 
Victor Piţurca, Ilie Dumitrescu şi Edi 
Iordănescu.

Principalele nume vehiculate pen-
tru o posibilă înlocuire a lui Lăcătuş 
sunt Mihai Stoichiţă şi Oleg Protasov, 
ambii cu probleme la echipele lor de 
club.

România, umilită 
de Spania

România a suferit o nouă înfrangere în 
preliminariile pentru Campionatul Eu-
ropean din 2021. Naţionala masculină 
de handbal a fost înfrântă la Oradea, 
scor 20-35, de Spania. Aceasta este a 
doua înfrangere suferită de români, la 
Karlovac, tricolorii au cedat cu 22-34 
în faţa Croaţiei.Preliminariile CE din 
2012 programează doar aceste doua 
etape în 2010, celelalte partide ur-
mând a se disputa anul viitor, în 9-10 
şi 12-13 martie, respectiv 8-9 şi 11-12 
iunie.Primele doua clasate din fiecare 
din cele şapte grupe de calificare se 
vor califica la turneul final al CE din 
2012, programat în Serbia, între 17 si 
28 ianuarie.

AV.




	roman03
	roman05
	roman06
	roman07
	roman08
	roman09
	roman11
	roman12
	roman13
	roman14
	roman15
	roman16
	roman17
	roman18
	roman19
	roman21
	roman22
	roman23
	roman24



