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Luciana ANTOFI

Stimularea la români

strategic pentru Spania

România şi Spania vor semna în curând un parteneriat strategic, după cum au anunţat, la Madrid,
în 19 octombrie, miniştrii de Externe Miguel Angel Moratinos şi Teodor Baconschi.

Cu Bonos Mi País de la Vodafone
Sună în România doar cu…

ROMANUL 101X80.indd 1

20/10/10 16:49

„Limba română”, motiv de judecată

Institutul Limbii
Române, acţionat în
instanţă de profesori
români din Spania
Cealaltă faţă a monedei...
Aşa şi-a început povestea Camelia
Macriş, cadru didactic cu 25 de ani de
experienţă în învăţământ, rezidentă în
Almeria, Andalucia.
pag. 13

CONTACT

2

Instituţii ale statului român în Spania

Românul din Spania
- publicaţie bilunară
gratuită www.romanul.eu
Redacţia/
Redacción:
Felix Damian (Redactor şef)
Luciana Antofi (București)
Anca Panţuru (Ciudad Real)
Adriana Butnariu
(Barcelona)
Mihaela Florea (Castellón)
Marin Pruteanu (Valencia)
Aurica Sîntimbreanu
(Corectură)
Veronica Oprițoiu (Sevilla)
Alin Săcăcean (Madrid)
Ramona Leşeanu (Madrid)

DTP&Pre press:
Românul din Spania
Email:
redactor@romanul.eu
redaccion@elrumano.eu

Publicitate &
Marketing:
Ovidiu Stoica
Tel: 695 159 919
Tel: 91 877 10 12
Fax: 918 770 097
Email:
marketing@elrumano.eu

Distribucion controlada por
PGD
75% reparto directo en mano

Tipărit la
INTEGRAL PRESS
Depósito Legal
TO-542-2009

El Rumano de España
– periodico quincenal
gratuito www.elrumano.eu

Ambasada României în Regatul Spaniei
Avenida de Alfonso XIII nr. 157, Madrid
28016
Telefoane: 0034 913.501.881; 0034
913.597.623; 0034 913.504.436; 0034
913454553; 0034 914137412; 0034
914137425
Ataşat Ministerul Muncii: 0034.913.591.576
Ataşat Ministerul Administraţiei si Internelor
: 0034.913.595.087
Ataşat Ministerul Apărării Naţionale :
0034.913.598.469
Fax: 00 34 913.452.917
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es
Program de lucru: luni-vineri 9:00-14:00 şi
15:00-18:00
Secţia Consulară de la Madrid
La Vaguada-Fuencarral, Avda. Cardenal
Herrera Oria, nr.134, Madrid 28034
Telefon de urgenţă (cazuri de deces sau
accidente rutiere): 0034-649.656.032
Telefoane relatii publice: 0034 917.344.004;
0034 917.340.182; 0034 917.342.993;
0034 917.345.667; 913.720.832; Fax: 0034
914.165.025
E-mail: secretariado@
consuladoderumania.e.telefonica.net
Program de lucru: luni-vineri 9.00 - 17.00
Jurisdicţie: Comunidad de Madrid, Castilla y
León (León, Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Ávila , Segovia),
Insulele Canare.
Consulatul General de la Barcelona
C/San Juan de la Salle 35 bis (08022),
Barcelona
Intrare pentru public: Alcoy 22
Telefon: (0034-93) 4341108; 4341139
Fax: (0034-93) 4341109
E-mail: consuladogeneralenbarcelo@
telefonica.net
Jurisdicţie: Cataluña (Barcelona, Girona,
Lleída, Tarragona), Insulele Baleare.
Consulatul General de la Sevilla
Calle Nicaragua nr. 18, 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
Jurisdicţie: Andalucía (Huelva, Cádiz,
Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada,
Almería, Murcia, Ceuta, Melilla).
Consulatul General de la Bilbao
Contact/Programări email: cgrumaniabilbao@telefonica.net , fax nr. 944 245 405.
Jurisdicţie: Ţara Bascilor, Navarra, La Rioja,
Asturias, Cantabria şi Galicia
Consulatul de la Zaragoza

Poșta redacției:
Scrieţi-ne despre orice
să vă îndrumăm.

Pentru informații consulare, datele de
contact sunt următoarele:
e-mail: secretariat@
crozaragoza.e.telefonica.net , tel.
976.481.429 fax. 976 481 779
Adresa: C/Camino de Las Torres nr. 24
(intrarea prin spatele cladirii, fostul sediu
al INEM), 50008, Zaragoza
Programul de lucru cu publicul este de luni
pana vineri, intre orele 09,00 – 17,00 dupa
cum urmează: - 09,00-14,00 – depunere
solicitări servicii consulare; - 16,30-17,00 –
ridicare documente.
Jurisdicţie: Aragon (Provinciile Zaragoza,
Huesca şi Teruel)
Consulatul de la Castellón de la Plana
Calle Larra No.2, bajo, 12006 – Castellón de
la Plana (Provincia de Castellón)
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
Program de lucru cu publicul de luni până
vineri: - de la 09.00 la 14.00 pentru depunere acte; - de la 16.00 la 17.00 pentru
ridicare acte.
Jurisdicţie: Valencia, Castellón şi Alicante.
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Ofertă de colaborare cu Românul
Căutăm corespondenţi cu experienţă în toate
regiunile Spaniei. Persoanele interesate sunt
rugate să ne scrie la redactor@romanul.eu

Colaboración

Se buscan corresponsales con experiencia en cualquier
region de España para cubrir las noticias de interes para
la comunidad rumana. CV al redaccion@elrumano.eu

Nu ai prins “Românul din Spania”?

Abonează-te 6 luni cu 20 de euro!

Informaţii la tel: 91 877 10 12 (fix),
662 176 738 (mobil)

Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: Calle Mata nr.37, 13004, Ciudad
Real. Telefon: 0034-926.251.751 E-mail:
cruciudadreal@telefonica.net
Jurisdicţie: Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca si Guadalajara)
şi Extremadura (Caceres şi Badajoz).
Institutul Cultural Român - Madrid
Calle Marquez de Urquijo 47 28008 Madrid
Tel: 0034-917.589.566, 0034917.589.288/289; Fax: 0034-915.590.135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Consulatul onorific al României la Murcia
Avenida de los Rectores, nr.3, Edificio Paraninfo, cod 30100
Telefon: 968 879 567, Fax 968 879 568
E-mail: consuladomurcia@xplorasolutions.
com
Consul onorific: dl. Jose David Perez Perez
Consulatul onorific al României la Navarra
Calle Cortes de Navarra nr.5, 5D, cod
31002, Pamplona, Navarra,
Telefon: 948 203 200 Fax: 948 220 512
Consul onorific: dl. Javier Taberna
Oficiul de Turism al României la Madrid
C/Alcántara no 49-50
Tel. 91 401 42 68 Fax. 91 402 71 83
E-mail: oficina@rumaniatour.com

problemă la redactor@romanul.eu şi vom încerca să vă ajutăm sau
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A decedat înainte să
zboare către România
Un cetăţean român a
murit duminică seară, 17
octombrie, în aeroportul
Barajas din Madrid, în
urma unui stop cardiorespirator. Tragedia s-a
petrecut în jurul orei 22, în
timp ce bărbatul se pregătea
să se îmbarce într-un zbor
cu destinaţia România.
Victima avea 56 de ani şi a
simţit o indispoziţie în timp
ce aştepta în terminalul 1 al
aeroportului madrilen.
Potrivit
agenţiei
EFE, serviciul medical al
aeroportului a fost chemat
să intervină, dar se pare că
medicii nu au mai putut
face nimic pentru el.

O firma andaluză
construieşte două
parcuri eoliene în
România
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România devine partener
strategic pentru Spania

Teodor Baconschi

şi

F. Damian

„P

arteneriatul strategic
este rezultatul unor
relaţii excelente între Spania şi
România, datorită legăturilor
şi simpatiei reciproce, dar şi
datorită prezenţei românilor în
Compania
andaluză
Spania”, a declarat ministrul de
Bogaris
intenţionează
externe al Spaniei, Miguel Angel
să înceapă, în 2011,
Moratinos. Acesta a apreciat
construcţia a două parcuri
în mod special rolul pozitiv
eoliene în România, cu
al comunităţii românilor din
o producţie de energie
Spania.
de 120 de megawaţi, şi
Acordul
de
parteneriat
pentru care va investi
prevede cooperare strânsă în
180 de milioane de euro,
toate domeniile de la economie,
informează Europa Press,
la finanţe, investiţii şi schimb
citată de revista Capital.
de informaţii pe linia securităţii
Compania a dezvoltat,
interne. Documentul va fi semnat
de la începutul crizei
cel mai probabil la începutul
economice, 34 de parcuri
anului viitor, când premierul
comerciale, cu investiţii de
spaniol Jose Luis Rodriguez
364 de milioane de euro, şi
Zapatero va merge într-o vizită
prin care a creat 6.000 de
oficială în România.
locuri de muncă directe.
După semnarea acordului de
Directorul
general
colaborare privind funcţionarea
al
companiei,
Manuel
institutelor culturale din cele
Moyano, a amintit că în
două ţări, cei doi miniştri
Spania, Bogaris mai are
de Externe au subliniat, în
de aşteptat până în 2013
conferinţa de presă comună,
pentru noi proiecte, astfel
necesitatea
schimbărilor
în
că s-a decis dezvoltarea de
politica de integrare a romilor
proiecte în afara ţării, aşa
El rumano
BN
260x80
Hh 20/10/10
09:25 P�gina
şi 1 asumarea responsabilităţii
cum
este
cel din
România.
comune.

Composici�n

Miguel Angel Moratinos

„Trebuie să cerem Uniunii
Europene să acorde mai multă
atenţie situaţiei romilor, e
nevoie de o politică europeană
în acest sens şi de o strategie
diferită, lucruri care au fost
discutate, dezbătute la Cordoba,
în timpul preşedinţiei spaniole.
Nu avem probleme în acest
sens şi situaţia din Spania este
rezonabilă, cu excepţia unor
mici incidente, dar în general
din partea guvernului avem, în
mod serios şi angajat, dorinţa şi
voinţa unei mai mari integrări”,
a spus Moratinos.
La rândul său, însă, ministrul
Teodor Baconschi a subliniat
asumarea unei responsabilităţi
comune atât din partea ţărilor de
unde pleacă romii nomazi, cât şi
din partea instituţiilor europene
şi a ţărilor gazdă.
Ulterior, la întâlnirea cu
reprezentanţii
comunităţii,
Teodor Baconschi a declarat
că intenţionează să propună
reducerea taxelor consulare, al
căror cuantum s-a dublat în luna
aprilie a acestui an. De atunci,
ministerul de Externe a redus cu
30 la sută, prin ordin ministerial
comun cu Finanţele, taxele
privind transcrierea actelor de
stare civilă.
C
M
Y
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3

diaCritice

Angelica Parpaluta
si Elsa Pataky
Vorbim despre două românce
care merită toată stima. Angelica
Părpăluţă a reuşit să dezamorseze
printr-un gest absolut normal
şi onorabil, pe care nu ştiu câţi
dintre noi l-ar face, o situaţie
politică în care românii erau din
nou în centrul presei, agitate
de alegerile din Catalunia şi pe
fondul expulzărilor de rromi din
Franţa. Șomeră din Logroño,
aflată de zece ani în Spania,
Angelica a returnat o geantă plină
cu cecuri și bani proprietarului de
drept, care uitase obiectul lângă o
bancă, pe o stradă din oraș. Elsa
Pataky a dovedit că nu îi este
ruşine de ţara de origine a familiei
sale şi a reconfirmat apartenenţa
sa la România în acelaşi moment
dificil, într-un interviu de mare
audienţă la televiziunea spaniolă.
Pataky este una dintre cele
mai bine cotate vedete din Spania
la ora actuală, este o actriţă care
a jucat filme în 4 limbi şi recent
a avut premiera unui film în care
este protagonista principală, sub
bagheta regizorului Bigas Luna „Didi Hollywood”.
Dacă unii dintre noi credeam
că Elsa Pataky este prea vedetă
ca să mai recunoască că este
pe jumătate româncă, m-a
surprins cel puţin pe mine cu
această deschidere şi cred că ne
dă o lecţie de viaţă tuturor celor
care ne simţim apăsaţi de falsa
importanţă a faptului că suntem
români şi de faptul că asta ar fi o
problemă.
De multe ori am remarcat
cu toţii că românii se evidenţiau
mereu, acolo unde emigrau, mai
ales, ca indivizi şi întotdeauna
exista marea întrebare: de ce în
ţară nu sunt la fel de competitivi?
Poate că problema se află în
felul în care ne vedem pe noi
în faţa celorlalţi. Astăzi avem
ocazia să ne considerăm nişte
cetăţeni normali, cu defecte şi
calităţi, la fel ca ceilalţi sau putem
CY CMY

K

Felix Damian

continua să ne autoflagelăm şi
să ne alimentăm acest complex
de inferioritate pentru faptul că
suntem români. Este greu să te
mai şi lauzi că eşti român, când
ţara ta este în mod oficial cea
în care se trăieşte cel mai prost
din UE, dar iată că pe cei care
au drum în viaţă sau un obiectiv
profesional, faptul că vin dintr-o
ţară sau alta nu reprezintă o
problemă. Fiecare răspunde
pentru faptele sale.
Drumul pe care mergem nu e
unul corect, mai ales că în disputa
recentă cu Franţa, România a
ieşit cu fruntea plecată în mod
nemeritat. Şi în timp ce, la Madrid,
ministrul spaniol de Externe
spunea că problema rromilor
este una europeană, ministrul
nostru de Externe, care pare mai
degrabă al Franţei decât al nostru,
susţinea că fiecare ţară trebuie săşi asume responsabilitatea pentru
comunităţile de rromi.
A devenit un obicei în ultimii
ani ca administraţia românească
să se împuşte în picior, în loc să
tragă în aer şi asta nu se ştie dacă
este din cauza incompetenţei
sau a faptului că medalia oferită
de Franţa (Legiunea de onoare,
în grad de comandor!!!), în plin
scandal diplomatic, atârnă prea
greu de pieptul ministrului nostru
de Externe.
Oricare ar fi motivul, în
momentul de faţă, putem spune
că Guvernul care ne reprezintă,
nu o face în interesul nostru.
Aşa că lecţia de onestitate şi de
verticalitate morală, primită de
la două românce, este valabilă
pentru toţi cei care cred că a fi
român e o problemă sau faptul
că mai sunt şi români răi este un
motiv de ruşine. Niciun popor
nu este pur, aşa cum nici noi
nu suntem. Aşa că să nu ne mai
autoincriminăm şi să dăm tot ce
e mai bun din noi ca oameni, aşa
cum fac Angelica şi Elsa. Bravo!
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O româncă a înapoiat Poliţiei spaniole o
geantă cu bani şi cecuri

C

O

Angelica -

întervievată la
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Dreptul de a vota la localele din Spania

După ce a găsit-o pe stradă,

româncă din Logroño
a predat Poliţiei o
servietă cu 3000 de
euro, cecuri şi alte documente.
Femeia, în vârstă de 42 de ani,
a găsit lângă o bancă, pe o stradă
din centrul oraşului Logroño din
La Rioja, o servietă tip diplomat
în care se aflau mai mulţi bani şi
documente.
Românca, pe nume Angelica
Părpăluţă, a anunţat Poliţia
Locală din localitate, care
mai târziu i-a predat servieta
proprietarului, care nu putea să
creadă că şi-a recuperat geanta
şi toate lucrurile care se aflau în
aceasta.
Televiziunea
spaniolă
a intervievat-o în direct pe
româncă, la o oră de maximă
audienţă, în cadrul programului
„La mañana en la 1” de pe TVE.

Nr. 38

TVE

Angelica a spus că a găsit servieta
lângă o bancă şi după ce a vorbit
cu prietenul ei a decis să predea
obiectul poliţiei. Propietarul
servietei i-a promis că se va
revanşa pentru acest gest, care a
fost remarcat de întreaga presă
spaniolă. Întreaga întâmplare
atrage atenţia şi prin faptul că
Angelica se află acum în şomaj
şi cu toate acestea a decis să facă
această faptă onorabilă.

etăţenii români, cu
rezidenţa în Spania,
care au împlinit vârsta
de 18 ani, au dreptul de a vota la
alegerile locale din ţara gazdă, în
calitatea lor de cetăţeni europeni,
cu condiţia de a se înscrie pe
listele
electorale
spaniole,
informează ambasada României
la Madrid.
În vederea viitoarelor alegeri
locale din Spania, de la 22 mai
2011, Biroul Registrului Electoral
spaniol a început o campanie de

informare a cetăţenilor europeni
rezidenţi în Spania, cu drept
de vot, pentru actualizarea şi
completarea listelor electorale.
Cetăţenii români trebuie să
răspundă comunicării scrise
pe care o vor primi la domiciliu
din partea Biroului Registrului
Electoral în decursul lunii
octombrie sau să se prezinte la
Primaria de domiciu în cazul
în care nu vor primi respectiva
comunicare
și
să
solicite
înscrierea în Registrul Electoral.

Expoziţie

Arta vrâncenei Antoaneta Creţu la Barcelona

Adriana Butnariu

C

asa
Romania
de
Catalunya şi Asociaţia
românilor din Parets
del Vallès - Barcelona au
organizat, în data de 5 octombrie,
vernisajul unei expoziţii în cadrul
căreia au putu fi văzute operele
de artă - pictură în acuarelă şi în
ulei, pictură pe sticlă, tapiserie,
sculptură - ale artistei vrâncene,
Antoaneta Creţu, la Real Circulo

Artistico din Barcelona (Strada
Arcs nr.5).
La vernisajul artistei au fost
invitaţi violonistul Mihai Morna,
component al orchestrei Gran
Teatre del Liceu din Barcelona şi
artistul spaniol, Joan de la Cruz,
bun prieten al artistei, care i-a
dedicat un acompaniament de
castaniete pe muzică simfonică.
Evenimentul a fost filmat
de TVR Internaţional şi de
Barcelona TV.

www.romanul.eu

Victor Ponta vine la
Barcelona

Liderul Partidului Social
Democrat din România
participă în 21 octombrie
la Barcelona, la primul
eveniment organizat de
PSD Diaspora. Împreună
cu
socialiştii
catalani,
Victor Ponta va participa la
o întâlnire despre românii
din Catalunia, organizată la
sediul central al Partidului
Socialist Catalan.
Liderul
PSD
avea
programate
întâlniri
cu oficiali din guvernul
regiunii
autonomice
catalane, printre care şi
preşedintele regiunii, Jose
Montilla. Ulterior, Victor
Ponta va susţine un discurs
la evenimentul organizat
împreună cu PSC şi cu
românii care activează în
cadrul
nou
înfiinţatei
organizaţii PSD Diaspora
din Spania.
Consiliul Naţional al
PSD a decis, vineri, 15
octombrie,
constituirea
PSD Diaspora. Preşedintele
PSD, Victor Ponta, a
declarat la sedinta de
constituire a organizaţiei
PSD Diaspora, că votul
românilor din diaspora a
fost mai important decât
cel al celor 11 milioane de
români din ţara.

www.romanul.eu
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MIHAELA TRIMITE
BANI CELOR
1
DRAGI GRATIS
Fa ca ea, vireaza-ti salariul
in Santander si beneficiaza de:
Trimite bani GRATIS1 cu un schimb
valutar bun
Trimite de forma rapida si sigur
In doar 24 de ore 365 zile din an
prin bancomatele 4B2
0€ comision de serviciu3

Daca inca nu esti client de Santander,
trimite-ti banii in Romania cu doar 3€4.

Suna la 900 35 11 93 si cere informatii gratuit, intra pe
site www.santanderenvios.com sau la Sucursalele Santander

(1) Maxim 2.000€/pe luna de client si 3 tranzactii/pe luna de client. Amanunte in sucursalele Santander sau in www.bancosantander.es (2) Doar clientii de Santander. (3) Comisioane nu financiare.
Beneficiu cu caracter no contractual. Consulta rechizitii si amanunte in www.bancosantander.es (4) Tranzactii cu Transfer Rapid, plata in LEI, comision 3€ (cel mult 2.000€), plata in euro, comision 4,70€
(pana in 150€) si 6,90€ (intre 151 si 800€. Tranzactii cu Smith & Smith, plata in euro, comision 4,60€ (pana in 100€), 5,90€ (intre 101 si 400€) si 6,80€ (intre 401 si 1.000€).

ROMANUL_260X328.rumano.indd 1

16/06/10 11:43

COMUNIDAD DE MADRID

6
Teatrul „Gong” de la Sibiu la Madrid

Românii de la Madrid au aplaudat „Legământ”-ul Meşterului Manole
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„Femeia din Coslada” este din bronz şi are 6 metri
înălţime
Oraşul Coslada este a treia
localitate din lume, după Madrid
şi Boston, în care se expune o
sculptură de mari dimensiuni
a maestrului Antonio López.
“La Mujer de Coslada” - Femeia
din Coslada, a fost inaugurată
recent în Coslada, în prezenţa
artistului şi a oficialităţilor locale
şi regionale.
Artistul
a
explicat
că
„sculptura, elaborată din bronz,
reprezintă o femeie care iese din
pâmânt şi are 3 tone”.
Sculptura se află în mijlocul
rotondei de la intersecţia
străzilor José Gárate şi Avenida
de la Constitución de La Rambla
din Coslada.
Sculptura „priveşte” spre
est pentru a saluta primele
raze ale Soarelui. Din cauza
dimensiunilor, sculptura a fost
adusă cu un transport special de
la Arganda del Rey unde a fost

Fotografie

de familie cu actori, regizor, autor şi membri ai

Turneul Teatrului „Gong”
Sibiu şi al Companiei S-Baroc,
organizat de Casa de Rumania
de España în Madrid şi
diferite localităţi din provincia
Madridului a fost foarte bine
primit de românii din regiune
care nu au mai avut demult
ocazia să vadă teatru românesc.
Proiectul a fost derulat şi

Casei

cu sprijinul primăriei Getafe
prin Plan Local de Inmigracion,
Teatro Federico Garcia Lorca,
Asociacion de Rumanos de
Mostoles şi Casa de Extremadura
de Getafe. Teatrul pentru Copii
şi Tineret „Gong” din Sibiu s-a
aflat într-un turneu de câteva
zile în Spania cu spectacolul
„Legământ”, în regia lui Gabriel

de

Rumania

Martin.
De la premiera de acum patru
ani a spectacolului „Legământ”,
acesta se joacă cu un mare succes
la public. Povestea de dragoste
dintre meşterul Manole şi soţia
sa Ana, inspirată din cunoscuta
baladă românească, constituie
tema unui spectacol tulburător şi
emoţionant.

www.romanul.eu

creată.
Primarul oraşului Coslada,
Ángel Viveros, a remarcat că este
„o onoare şi un privilegiu faptul
că există o operă semnată de
Antonio López, instalată în oraş.
Sculptura se transformă astfel
într-un omagiu adus tuturor
femeilor şi egalităţii dintre sexe”.
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Analista medioambiental
+
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+
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Electricista
Cocinero
Estilista
Gestor de nóminas
Auxiliar de laboratorio
Analista de sistemas informáticos
Ayudante de geriatría
Gestión de personal
Mecánico
Maquetista de artes gráﬁcas
Instalador de gas

Y muchos cursos más.

14.000

200.000

230

MILLONES DE EUROS

CURSOS
PLAZAS
INVERTIDOS EN FORMACIÓN
para mejorar tus oportunidades de acceso al mercado laboral o mejorar en tu trabajo.
Infórmate en:

www.madrid.org
oﬁcinas de empleo

A El Rumano 260x322.indd 1
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CASTELLON

8
Castellon

3.000 de euro în dar ca să-ţi faci cumpărăturile
În Castellon sunt înregistraţi
24.218 români, fiecare dintre
aceştia putând câştiga premiul
cel mare. Nu ar fi prima dată când
un conaţional ar fi norocosul
care se alege cu cei 3.000 de euro
oferiţi în cadrul unui program
care sprijină comerţul local,
românul Marian Pop (40 de ani)
fiind câştigătorul tragerii la sorţi
organizate în Alcala de Henares
în decembrie 2009.
Având motto-ul „Pentru că ai
cumpărat îţi oferim 3.000 de euro
pentru cumpărături”, campania
iniţiată de primăria oraşului
Castellon se va desfăşura între
15 octombrie şi 15 noiembrie
în peste 350 de magazine.
Fiecare client care va achiziţiona
produse în valoare de cel puţin
10 euro de la magazinele aflate în
partea de sud şi de vest a oraşului
are şansa să fie câştigătorul unei
trageri la sorţi care îi va aduce
un cadou de 3.000 de euro, bani

pe care trebuie apoi să îi cheltuie
în cel puţin 10 magazine care fac
parte din promoţie. Vor fi doi
câştigători, unul în zona de sud
a oraşului, iar celălalt în zona de
vest.
La cumpărarea produsului,
vânzătorul va înmâna şi un bilet
de loterie, în total urmând a fi
distribuite 15.000 de bilete. O
persoană poate achiziţiona mai
multe bilete, sporindu-şi şansele
de câştig. Până pe 17 noiembrie,
tichetele trebuie depuse la sediile
primăriei (alcaldia) din zonele
de vest şi de sud ale oraşului.
Tragerea la sorţi este
programată pentru data de
2 decembrie, la ora 12.00,
pentru zona de vest, şi pentru
3 decembrie pentru zona de
sud. Câştigătorii vor trebui să-şi
cheltuiască banii pe produsele
dorite pe 16 decembrie în zona de
vest, respectiv pe 17 decembrie în
zona de sud.

Expertul român al Muzeului Metropolitan
din New York, la Castellon
Florica
Zaharia,
şeful
Departamentului de conservare
de la Muzeul Metropolitan
de Artă din New York, a fost
invitată de Institutul Valencian
de Conservare şi Restaurare
pentru a susţine un curs la
Castellon, tema fiind metodele
de restaurare şi conservare a
ţesăturilor. Acesta a avut loc la
Muzeul de Arte Frumoase din
oraş, între 18 şi 20 octombrie.
Nu este prima dată când Florica
Zaharia vine în Castellon, ea
fiind prezentă şi în august 2009
pentru a preda un alt curs. La
începutul lunii octombrie, ea
a avut o întâlnire la New York
cu Carmen Perez, omoloaga
sa de la Institutul Valencian.
Au
asistat
conservatori,
restauratori şi studenţi din
Spania care au dorit să participe
la un schimb de experienţă.
Florica Zaharia s-a născut în 1954,
în comuna Băiţa. Este absolventă

a Liceului Pedagogic din Deva,
promoţia 1974. Se formează ca
artist plastic la Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti, Secţia TapiţerieContextură. După absolvirea
facultăţii, ajunge asistent de
creaţie costume la Centrul
Cinematografic Buftea şi, în anul
1988 începe să lucreze la “The
Metropolitan Museum of Art”
din New York, Departamentul
Conservare Textile. Teza de
doctorat a profesoarei are tema
„Materiale textile tradiţionale
şi procesul lor tehnologic în
Transilvania”, teză publicată
recent şi în România. În prezent,
este şefa Departamentului de
Conservare al prestigiosului
muzeu de artă din New York şi
autoarea a numeroase studii de
specialitate, mare parte din ele
legate de tradiţiile din domeniul
artei textile în aşezări din zona
Hunedoarei.
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Artiştii Dan şi Lia Perjovschi expun în Castellon
Prima expoziţie din Spania
a celor doi artişti români este
deschisă publicului larg între
15 octombrie şi 26 decembrie,
în Castellon, la El Espai d’Art
Contemporani
de
Castelló.
Dan Perjovschi a devenit foarte
cunoscut în România în anul
1991, prin desenele politice
pe care le-a realizat pentru
„Revista 22”. Astăzi, arta sa
este recunoscută în întreaga
lume
prin
caracteristicile
unice –desene la scară mare,
care tratează cu mult umor
socialul, politicul şi culturalul.
Multe dintre lucrările sale sunt
realizate pe pereţi, cu cărbune, la
dimensiuni mari. Dan Perjovschi
a realizat numeroase expoziţii şi
proiecte în întreaga lume, în 2010
fiind prezent la Universitatea
din Kansas, la Bucureşti, la San
Francisco, Novi Sad sau Toronto,
în luna octombrie fiind invitat
la Castellon pentru a expune
alături de soţia sa, Lia Perjovschi.

Intitulată „Time Specific &
Knowledge Museum”, expoziţia
surprinde dezvoltarea şi evoluţia
artei experimentale în Europa
de Est, începând din anii 80.
Lucrările lui Dan şi ale Liei
Perjovschi tratează teme precum
criza, schimbările şi perfecţiunea
ce depăşesc sfera subiectivului
în efortul de integrare în lume
şi care îndeamnă spectatorii săşi trăiască viaţa cu mult curaj.
Desenele lui Dan Perjovschi sunt
pline de umor şi spontaneitate,
fiind realizate cu minimum de
elemente. Operele prezentate
de Lia Perjovschi fac parte
din şapte arii bine definite:
pământul, corpul, arta, ştiinţa,

universul, cultura şi conştiinţa.
De asemenea, vizitatorii pot
viziona un film documentar
de 60 de minute, în care
pot descoperi lucrările şi
prezentările de Performance Art,
realizate de cei doi expozanţi
români din 1987 până în 2007.
Dintre operele de Performance
Art prezentate de Lia Perjovschi
se regăseşte şi „I am fighting
for my right to be different”,
în care artista foloseşte o
păpuşă de dimensiuni mari,
manevrând-o astfel încât să îşi
reflecte propriul limbaj corporal.
Arta celor doi români încearcă
să-i determine pe cei care
o admiră să gândească, să
simtă şi să zâmbească, o
combinaţie unică şi vitală întrun mediu politic şi cultural
în care libertatea, autonomia,
cunoştinţele şi necesitatea de a
înfrunta realitatea cu uşurinţă
sunt, de fiecare dată, tot mai greu
de atins.

Săptămâna interculturală în Castellon a ajuns la ediţia a VI-a
De pe 18 şi până pe 23
octombrie, Castellon celebrează
a VI-a ediţie anuală a Săptămânii
Interculturale.
Oraşul
are
180.000 de locuitori dintre care
aproape 38.000 sunt străini,
majoritatea
acestora
fiind
români - 24.219 persoane.
Săptămâna
Interculturală
este un proiect care face
parte din Planul de Imigraţie
şi Convieţuire Socială. În
timpul acestei săptămâni se
organizează activităţi diverse
precum degustări de mâncăruri
specifice ţărilor din care provin
străinii din Castellon (participă
România, Maroc, China şi mai

multe ţări latino-americane şi
africane), expoziţii de pictură şi
de sculptură, ateliere de lucru
ludice pentru copii, dar şi pentru
adulţi. De asemenea vor avea loc
şi convorbiri pe teme de educaţie
rutieră şi un turneu de fotbal în
7.
Festivitatea de închidere se
va desfăşura pe 23 octombrie la
sediul asociaţiei „Columbia ne

uneşte”, unde vor fi organizate
activităţi de teatru, expoziţii şi
demonstraţii folclorice, degustări
gastronomice şi ateliere pentru
copii şi adulţi. Ansamblul de
dans popular „Primăvara” va
fi prezent sâmbătă, cu câteva
cântece româneşti şi dansuri
tradiţionale.
Săptămâna
Interculturală
este un proiect al primăriei
desfăşurat prin intermediul
Asociaţiei
pentru
Mediere,
Integrare şi Convieţuire Socială
(AMICS)
care
desfăşoară
numeroase programe destinate
imigranţilor din Comunitatea
Valenciană.
Pagină realizată de Mihaela Florea
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Spitalul viitorului se inaugurează în noiembrie la Valencia

V

alencia
va
avea,
începând cu luna
noiembrie, cel mai
modern și mai complex spital din
Comunitate, Nuevo La Fe. Acesta
a fost deja cotat prin valoarea
investiției (300 milioane de
euro) și anvergura proiectului
ca fiind între cele mai bune 50
de spitale din Europa. Pe lângă
dimensiuni și dotări (80 de
ascensoare, 35 săli de chirurgie
dintre care 6 supertehnologizate,
saloane
individuale
pentru
pacienți, 195 cabinete și 116 săli
de explorări speciale) spitalul se
va remarca prin rolul important
pe care îl acordă ultimelor
tehnologii. Exemple privind
introducerea acestora sunt de la
cele mai „banale” până la cele
mai sofisticate.
Pacienții vor purta o brățară
inteligentă cu localizator și
posibilitatea de a se asocia
acestei brățări istoria clinică
și
tratamentul.
Simplele
cărucioare ale infirmierilor vor
avea calculatoare cu ecran tactil,
scanere de radiofrecvență și de
coduri de bare și imprimante de
etichete.
Spitalul va avea și o parte
docentă și de cercetare unde
se vor dezvolta noi tehnologii
sanitare. Pregătirea medicilor se
va face, înainte de a trata pacienți
reali, pe roboți care tușesc,

Puterea iubirii probată în Albacete

“S

sîngerează, plâng, tremură, li
se schimbă culoarea pielii, au
puls și li se poate lua presiunea
arterială.
Va dispune de asemenea de
propriul laborator farmaceutic,
o sală în care se vor fabrica
citostatice și compoziții sterile
precum și anumite produse
pediatrice și antidoturi care
nu apar pe piață deoarece
nu sunt profitabile pentru
industria
farmaceutică.
Chirurgia vasculară va deține
o sală de chirurgie hibridă,
adaptabilă atât pentru chirurgie
directă, videochirurgie cât și
radiochirurgie.
În fine, se va implementa
un nou sistem de gestiune a
pacienților numit Orion Clinic
care deja a fost probat în Spitalul
Doctor Peset. Orion Clinic va

permite, pe lângă acesul la
istoriile clinice ale pacienților,
gestionarea alertelor, obținerea
de probe online, gestionarea
integrată a tratamentelor și
acțiunilor terapeutice asupra
pacientului,
schimb
de
documente cu dispensarele.
Se vor dezvolta serviciile de
spitalizare acasă și ambulatorii.
Va exista o unitate de spitalizare
doar pe timpul zilei, o unitate de
chirurgie fără spitalizare și se
va pune un accent important pe
telemedicină.
Comunitatea
Valenciană
dispune de cele mai performante
dotări în materie de sănătate
publică, alături de Madrid,
Andalucia y Cataluña. Cel
mai puțin dotate sunt Galicia,
Extremadura, Castilla y Leon și
Castilla-La Mancha.

9

ă ne vindecăm
iertând”
este
numele
unui
program de consiliere spirituală
și socială inițiat în Albacete și
Valencia de părintele Sebastian
Cătălin Hogea și soția acestuia.
Rolul programului este de a
conștientiza enoriașii asupra
efectelor benefice pe care le au
aplicarea preceptelor morale
creștine în relațiile interumane.
„Agitația, uneori nejustificată,
pentru grija zilei de mâine, are
ca efect pe termen scurt, mediu
și lung, deteriorarea factorului
uman la interior și la exterior.
Prima consecință vizibilă, este
aceea că iubirea și iertarea
reciprocă nu reușesc să facă
împreună casă bună” se spune
în prezentarea programului.
Pe 17 octombrie a avut loc
la parohia „Sfântul Dionisie
Exiguul” din Albacete primul

seminar.
În următoarele 6
săptămâni credincioșii împreună
cu preotul vor medita și asupra
altor valențe ale iubirii și
iertării în “dialogul inimilor”.
Proiectul se desfășoară cu
binecuvântarea Înaltpresfințitul
Iosif,
mitropolitul
Europei
Occidentale și Meridionale și
Preasfințitul Timotei, episcopul
Spaniei și Portugaliei. Aceștia
vor fi prezenți în Valencia pe data
de 7 noiembrie la parohia „Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil” din
Valencia cu ocazia sărbătoririi
hramului acestei. Urmează ca
pe 14 noiembrie, Presfințitul
Timotei să participe la slujba
de la biserica din Albacete.
Programul „Să ne vindecăm
iertând” se va termina pe 21
noiembrie când Maica Siluana
Vlad va vorbi credincioșilor
din Valencia și Albacete despre
„Liturghia iertării”.
Pagină realizată de Marin Pruteanu
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CASTILLA LA MANCHA

Americanii se dau în vânt după vinurile spaniole

N

umai
în
statul
american
Florida
există 6,8 milioane
de consumatori constanţi de vin,
dintre care 21% preferă vinul
spaniol. Pornind de la aceste
date, producătorii de vin din
Castilla la Mancha au considerat
oportună extinderea reţelei de
distribuţie a vinurilor din ţara
lui Don Quijote către America.
Astfel, cu doar câteva zile în
urmă, la Feria Iberwine din
Miami, mai mulţi producători
spanioli de vin şi reprezentanţii
Fundaţiei „Castilla la Mancha
tierra de viñedos” au semnat
un contract cu americanii prin
care se stipulează exportarea în
cursul anului următor a peste
100.000 de litri de vin spaniol.
Au fost selecţionate, în urma
degustărilor efectuate, nouă
mărci de vin din regiune ce

vor lua calea Americii: “Yugo”
Rosado, “Yugo” Tinto, “Quixote”
Tinto, “Dominio de Ontur”
Tinto, “Patre” Tinto, “Señorío
de Fuenteálamo” Blanco, “Yema
Nueva” Tinto, “Finca La Sabina”
Tinto şi “Higueruela” Tinto.
Producătorii spanioli nu se
opresc însă aici. Ei spun că de
anul trecut, de când a fost pus în
funcţiune „programul Quixote”
cu obiectivul de a promova
comercializarea vinurilor din
Spania lui Don Quijote pe pieţe
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10% din familiile din CLM au rămas fără venituri
cu un mare potenţial de creştere
internă, rezultatele nu au
întârziat să apară. Ba mai mult,
ultima provocare ce îi pune la
încercare pe producătorii de vin
din Castilla la Mancha este aceea
de a realiza adaptarea produselor
lor la cerinţele şi gusturile
consumatorului nord-american.
Iar acest lucru se obţine doar
în urma cercetării şi analizării
vinurilor cel mai frecvent
consumate în Statele Unite,
pentru a determina care sunt
principalele lor caracteristici,
precum: gradul de aciditate,
nivelul zahărului în produs,
concentraţia de alcool. Pentru că,
precizează producătorii de vin
spaniol, pornind de la anumite
date şi caracteristici, în regiune
„dispunem
de
tehnologia
necesară pentru a elabora
practic orice tip de vin”.

Asociaţia
întreprinderilor
de muncă temporară (AGETT),
citând date furnizate de EPA
(Encuesta de Poblacion Activa),
arată că 1.308.415 familii din
Castilla la Mancha nu obţin
momentan nici un fel de venit
din muncă salariată. Aceste cifre
corespund unui procent de 10%
din totalul familiilor care au
cel puţin un membru activ, ce
realizează o muncă salariată. Cu
un indice de şomaj de 22,4% la

finele celui de-al doilea trimestru
al anului în curs, Castilla la
Mancha se situează cu 205.593
de persoane peste media
înregistrată la nivel naţional.
Trei provincii depăşesc media
regională în ceea ce priveşte
rata şomajului: Toledo (23,8%),
Albacete (23,6%) şi Ciudad Real
(22,8%), în timp ce celelalte
două provincii înregistrează
cifre mai mici: Cuenca (17,2%) şi
Guadalajara (19,8%).

La Tomelloso

Curs gratuit de şofer de autobuz pentru femei

Cercetările medicale din Castilla la Mancha au ecou pe plan mondial
Cercetările a doi medici de la
Spitalul La Mancha Centro din
Alcazar de San Juan au fost citate
recent în publicaţii internaţionale
de specialitate de mare prestigiu,
pentru a putea fi cunoscute de
către doctorii şi cercetătorii din
întreaga lume. Este vorba despre
rezultatele unui studiu relaţionat
cu otorinolaringologia şi altul
despre sistemele de eliberare
automatizată a medicamentelor
în unităţile spitaliceşti.
Şeful Serviciului ORL de la
Spitalul General La Mancha
Centro din Alcazar de San Juan,
Jesús Cabra, a prezentat recent
teoriile sale despre care ar fi cel
mai indicat tip de ţesut pentru
a putea fi refăcută membrana
timpanică perforată, prezentă în
cazul pacienţilor ce suferă de otită

medie cronicizată. Până acum
se oscila între două tipuri de
ţesut, iar în urma investigaţiilor
realizate pe o durată de 5 ani, pe
numeorase cazuri de acest tip,
doctorul Cabra a demonstrat
că materialul ideal pentru
refacerea timpanului perforat
este cartilagiul. Investigaţiile
sale au fost recunoscute în
primul rând pe plan naţional,
unde a primit calificativul de
„sobresaliente cum laude” la teza

doctorală susţinută pe această
temă la Universitatea Autonomă
din Madrid. Ulterior, prin
publicarea rezultatelor studiului
în revista americană „Otology &
Nerotology”, munca medicului
a fost recunoscută şi pe plan
mondial, putând beneficia de
descoperirile sale specialişti în
ORL de pe întreaga planetă.
În acelaşi timp, revista
europeană de farmacie „Hospital
Pharmacy
Europe”
redă
rezultatele unui studiu iniţiat
de supervizorul serviciului de
farmacie al Spitalului La Mancha
Centro, Angel Atanasio, în
colaborare cu alţi profesionali
ai spitalului, despre utilizarea
sistemului de eliberare automată
de medicamente (SADME) în
cadrul Serviciului de Urgenţe.
Pagină realizată de Anca Panţuru

În
cadrul
programului
„Promueve” iniţiat de autorităţile
din Ciudad Real, la Centrul
pentru Femei din Tomelloso se
va desfăşura un curs de şofer
pentru vehiculele din clasa D
(autobuze), destinat în special
femeilor şi tinerilor. Cursul va
avea o durată de 445 de ore, iar
participanţii vor beneficia de
2 luni de practică remunerată,
pe perioada cărora vor primi o
bursă de 399 de euro pe lună, ce
vor corespunde realizării unei
zile de lucru complete de 7 ore.
Cerinţele ce trebuie îndeplinite
de către orice solicitant pentru

SALON

înscrierea la curs sunt: să fie
în şomaj ori să aibă un card de
îmbunătăţire a muncii, să aibă
cel puţin vârsta de 21 de ani şi
să fie deţinătorul carnetului de
conducere tipul B. Solicitările pot
fi depuse la Centrul pentru Femei
din Tomelloso până la sfârşitul
lunii octombrie. De menţionat
că în urma realizării acestui
curs, participanţii vor avea
formarea teoretică ţi practică
necesară pentru a se prezenta cu
mari şanse de succes la probele
stabilite de Direcţia Generală
de Trafic pentru obţinerea
permisului de conducere clasa D.

ROMÂNESC

MARIANA
ORGANIZEAZA REVELION
DE NEUITAT 2010-2011
CU FORMATIA

CONECT-LIVE
PE DATA DE

31 - 12 - 2010
LA ORELE

20:00 H.

PRET: 60 €/pers.
V A A S T E P TA M
Ctra. Toledo-Mora, km. 5,300
(Vía de Servicio)
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Interviu cu pictorul român Augustin Ghebaru

„Vis flamenco” - triumful unui designer român în Spania
Un artist complex - aşa îl putem defini pe Augustin Ghebaru, adept al artei abstracte, decorator şi designer vestimentar. Drumul parcurs de el, de la obţinerea licenţei în
Arte Plastice şi Decorative, în 1998, şi până la crearea de modă „pret-a-porter” şi „haute couture” de rochii flamenco a fost unul sinuos, plin de urcuşuri şi de coborâşuri, însă
românul nu s-a dat bătut şi a depăşit, de fiecare dată, obstacolele.
Mihaela Florea
- Când ai decis să
părăseşti România pentru a
te stabili în altă ţară?
- În 1999 am plecat din
România cu destinaţia Paris,
însă, după doar câteva luni,
m-am îndreptat spre Barcelona,
stabilindu-mă în final în oraşul
Castellon de la Plana. La început,
am deschis două restaurante cu
galerii de artă, în Castellon şi în
Benicasim, totul mergând bine
cam cinci ani. Apoi, pentru că nu
era ceea ce-mi doream, am cedat
afacerea care îmi înghiţea cam
15 ore pe zi şi am început să mă
concentrez mai mult în domeniul
meu, arta. În următorii patru ani
am expus de opt ori în Castellon,
majoritatea expoziţiilor fiind
organizate de primăria oraşului.
În 2007-2008, am lucrat un an
ca profesor de arte plastice şi
decorative în Teruel. Tot în 2007,
am realizat câteva lucrări de artă
rupestră în cadrul Spitalului
Provincial din Castellon, iar în
2008 am obţinut binecuvântarea
episcopului din Teruel pentru
a decora câteva biserici catolice
cu artă bizantină, arta religioasă
tipică cultului ortodox şi
tradiţională pentru noi, românii .
- Ce ne poţi spune despre
colecţia „Ocean” ?
- Oceanul a fost şi va rămâne
pentru mine o reală şi infinită
sursă de inspiraţie. În iulie 2010,
am expus o colecţie de 12 tablouri
la Planetariul din Castellon,
unde am putut oferi publicului
un spectacol performance art
(manechine care au recreat
misterioasa viaţă marină prin
coregrafie şi bodypainting),
alături de picturile abstracte.
Din 4 octombrie, colecţia se află
la Valencia, la palatul Pineda,
unde va rămâne expusă până
pe 5 noiembrie. Tablourile
sunt inspirate din spectacolul
oceanic:
anemone,
corali,
transparenţe sau reflexe ale apei
oceanului. Forma tablourilor este
romboidală, de dimensiuni mari,
iar modul de realizare este ulei
pe pânză şi fac parte din curentul
artistic numit expresionism
abstract. Voi prezenta colecţia şi
la Barcelona, iar apoi pregătesc
o
nouă
colecţie
„Ocean”
pentru Madrid, Alcorcon, în
februarie 2011. În general, în
afară de vernisajul propriu-zis,
colecţiile mele sunt însoţite de
un spectacol performance art si
bodypainting, este o formă de
expresie personală, probabil este

o influenţă din lumea pasarelei
de modă, tradusă într-o formă
mai pură vis-a-vis de artă.
Din 2007, am început să pictez
tablouri de inspiraţie oceanică, în
prezent ajungând la peste 100 de
opere. O colecţie de aproximativ
15 tablouri mi-a fost evaluată de
critici la aproximativ 40.000 de
euro, însă eu am vândut-o cu
9.000 de euro unui colecţionar
spaniol din Villareal care şi-a
dorit foarte mult picturile mele
pentru a decora un hotel.
- Cum ai ajuns să creezi
rochii tradiţionale spaniole
în stilul flamenco?
- Este o poveste foarte
interesantă şi, mai ales, inedită.
Totul a pornit de la un tablou
comandat de un colecţionar de
artă. Acesta îşi dorea o pictură
a fiicei sale, în mărime naturală.
Fata trebuia să fie îmbrăcată
ca o seviliană. Am căutat la
cunoştinţele mele o rochie din
Andalucia. Întâmplarea a făcut
ca rochiile pe care le-am văzut să
fie realizate din materiale ieftine,
fără nimic deosebit. Pentru
mine, o rochie flamenco de
paradă trebuie să fie o bijuterie.
Negăsind nimic care să ne placă,
eu şi cu soţia mea, Camelia, am
decis să ne facem rochia singuri.
Voiam o rochie mulată pe corp

în partea de sus, iar în partea de
jos să fie „o explozie de petale”,
adică de volane. Am pictat
aşadar această rochie, lucrând
pe contraste reci, cu nuanţe de
albastru şi de violet. Acasă, în
atelier, Camelia a croit prototipul
şi a transformat în realitate rochia
pe care ne-am imaginat-o. Ea
îmi înţelege foarte bine viziunea
şi, în plus, este şi o foarte bună
profesionistă. După ce am pictat
tabloul, nişte prieteni andaluzi
mi-au cumpărat imediat rochia
şi de aici ne-a venit ideea să
creăm rochii flamenco pentru
pasarela de modă. Am realizat
30 de rochii, dintre care 15 foarte
sofisticate şi având un design
destul de complex. Prezentarea
colecţiei flamenco a avut loc
în Castellón de la Plana, la
sfârşitul lunii martie 2009, la
Hotelul Intur, unde au participat
peste 500 de persoane. A doua

prezentare a colecţiei „Vis
Flamenco” a fost pe 5 iunie,
la Barcelona. De această dată,
am inclus în colecţie fuziunea
dintre vestimentaţia flamenco
şi bodypainting. Bodypaintingul s-a dovedit o idee genială,
imediat primind invitaţia să
particip la concursul naţional
de bodypainting din Barcelona,
unde m-am prezentat cu 3 creaţii
şi am fost declarat câştigătorul
concursului
din
2009.
Încununarea muncii noastre a
fost invitaţia pe care am primit-o
de la organizatorii festivalului
MAF de modă flamenco din
Lepe, Huelva, unde colecţia
noastră „Vis flamenco” a avut
onoarea să deschidă pasarela
MAF 2010. Fiind pentru prima
dată în istoria modei flamenco
când designerii români prezintă
colecţii flamenco, alături de cei
mai buni creatori spanioli. Au
reînnoit invitaţia şi pentru 2011
şi sperăm să putem fi acolo.
- Ce oferă casa de modă
„Augustin&Came” ?
- Am lucrat mult timp ca
designer vestimentar şi de
accesorii, inclusiv în România,
creând pentru multe mărci de
renume. Apoi mi-am dat seama
că, lucrând pentru alte firme,
nu mă aleg cu nimic, deoarece

Tabloul

care stă la baza colecţiei de
rochii flamenco

obişnuiau să nu respecte
clauzele contractuale, aşa că
am renunţat şi mi-am lansat
propria marcă. Ceea ce oferim
noi, eu şi Camelia, sunt produse
„haute-couture”
şi
„pret-aporter”, modă urbană, realizate
din materiale exclusiviste, bine
finisate, de calitate, însă la
preţuri infinit mai mici decât cele
ale concurenţei. Folosim piele
de piton, ren, iguana, crocodil,
anaconda şi accesorii de cea mai
bună calitate pentru a realiza
genţile sau jachetele. Preţurile
sunt de zece ori mai mici ca ale
firmelor de renume, pentru că
cea mai bună reclamă pentru noi
este atunci când o femeie pune pe
umăr o geanta „Augustin&Came”
şi iese în oraş.
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„Limba română”, motiv de judecată

Institutul Limbii Române, acţionat în instanţă de profesori români din Spania
Camelia Macriș şi multe alte colege au fost anunţate de Institutul Limbii Române (ILR) că nu mai sunt eligibile să facă parte din proiectul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie
Românească, deşi încă nu apucaseră să predea nici măcar o singură oră. Trei dintre profesoare, unele care fuseseră la catedră doar două luni, au decis să treacă la fapte şi să
dea ILR-ul în judecată pentru prejudicii. Iată povestea a două dintre profesoarele care cer să li se facă dreptate.

Î

Mihaela Florea

n anul şcolar 20072008, 21 de profesori
au făcut parte din
proiectul-pilot
al
cursului de Limbă, Cultură
şi Civilizaţie Românească în
Spania. În 2008, ILR a anunţat că
proiectul a fost un succes şi că s-a
decis extinderea sa. Astfel, cursul
a început cu 86 de profesori. Deşi
108 cadre didactice primiseră
repartiţie, acordurile românospaniole au întârziat sau nu au
fost încheiate. Astfel, unii dintre
profesorii români nu au putut
preda. Mai mult chiar, o mare
parte dintre inspectorii şcolari
spanioli nici nu ştiau de existenţa
acestui proiect. În comunităţile
în care proiectul se derulase şi
în anul anterior nu au fost mari
probleme.
În cel de-al treilea an, 20092010, numărul profesorilor a fost
redus, primind repartiţie doar 42
de cadre didactice.
La sfârşitul anului şcolar
2008-2009, după ce cadrele
didactice primiseră calificativele
de sfârşit de an, ILR a dat
asigurări că toţi cei care au
obţinut „bine” şi „foarte bine”
vor continua să predea în anul
următor, conform metodologiei
aflate în vigoare în acel moment.
De specificat că mulţi dintre cei
care predaseră fuseseră notaţi
cu „bine”, deşi anul anterior,
pentru acelaşi curs, primiseră
„foarte bine”. Profesorii care
au sunat pentru a se asigura că,
într-adevăr, calificativul „bine” le
permite continuitatea la catedră
au fost convinşi să nu depună
contestaţie.
În septembrie 2009, cadrele
didactice au aflat că s-a adoptat o
nouă Metodologie şi că, potrivit

Profesoara Camelia Macriș

nu a putut

preda nicio oră de limba română

acesteia, toţi cei care au obţinut
„bine” în anul şcolar precedent
sunt eliminaţi din sistem, fără a
avea drept de predare în 20092010. De asemenea, profesorii
care nu reuşiseră să predea
deloc, deşi nu din vina lor, au fost
declaraţi respinşi.
„Am predat două luni, după
alte şapte de aşteptare”
Oana
Loredana
Drăgoi
locuieşte în localitatea Adra,
din Andalucia. În 2008, a fost
admisă la concursul organizat de
ILR. Însă era doar la începutul
unui drum plin de amărăciune
şi de umilire: „La repartiţie
s-au alocat orele pe localităţi,
deşi în contractul de colaborare
trebuiau numite şcolile în care
să predăm. Am ales numărul
maxim de ore, 18 pe săptămână.
Eu şi celelalte trei fete din
Andalucia am fost îndrumate
să ne adresăm Inspectoratului
Şcolar General din Almeria, dar,
pe 15 septembrie, autorităţile
spaniole nu ştiau nimic de
niciun proiect şi ne-au plimbat
din birou în birou. Ne-au spus
să aşteptăm că ne vor anunţa
ei imediat ce au noutăţi. În
februarie 2009, încă nu avea
nimeni niciun răspuns pentru
noi: nici românii, nici spaniolii.
Am auzit că o colegă, cea
din Huelva, a insistat atât de

mult pe la directorii şcolilor şi
la inspectoratul şcolar încât,
în cele din urmă, a reuşit să
intre în câteva şcoli, deşi încă
nu exista niciun acord semnat
între Ambasada României şi
autorităţile din Andalucia. Am
decis să-i urmez exemplul. După
multe, multe zile de insistenţe
şi de bătut coridoarele, am
reuşit,
cu
ajutorul
unor
inspectori şcolari, să-mi formez
grupele, deşi nu prea aveam ce
documente oficiale să le arăt
pentru a prezenta credibilitate.
Doar o adeverinţă că sunt
autorizată să predau la cursul
despre care nu ştia nimeni
nimic... dar redactată în limba
română. Noroc cu domnul Aurel
Mailat de la Ambasadă care
mi-a trimis, la cererea mea, o
traducere cu antetul Ambasadei.
Era deja început de aprilie.”
„I-am dat în judecată pentru
că nu vreau să scape nepedepsiţi”
„Nu am avut manuale
pentru elevi, deşi s-a declarat
oficial că s-au tipărit 10.000 de
cărţi pentru 6.000 de elevi, iar
email-urile mele către ILR au
rămas fără răspuns”, ne spune
în continuare Oana Loredana
Drăgoi.
„În
iulie,
am
primit
calificativul „bine”, ca şi foarte
mulţi alţi colegi de ai mei, dar
ni s-a spus că vom continua.
Am luat legătura cu şcolile şi
cu părinţii elevilor. A căzut
ca un trăsnet vestea că de
la 1 octombrie nu mai am
dreptul să predau, conform
noii Metodologii. Era prea
târziu pentru contestaţii, aşa
că am contactat un avocat din
Bucureşti. Iniţial eram vreo 30
de profesori, dar suma de 450
de euro care trebuia plătită
i-a dat pe mulţi înapoi. După

Loredana Drăgoi

se pregăteşte pentru a

treia înfăţişare la tribunal

plângerea pe care trebuia să
o fac obligatoriu către ILR,
conform contractului, i-am
acţionat în instanţă. Voi avea
a treia înfăţişare în noiembrie.
Avocatul mi-a spus clar că m-au
dat afară după o metodologie
care nu era în vigoare când
s-au încheiat contractele, iar
autorităţile din Andalucia au
eliberat o adeverinţă prin care
se precizează că ei au recunoscut
acest curs abia în ianuarie 2010,
nu în 2008, când am fost eu
trimisă să predau. Mai sunt încă
două colege care au pornit pe
drumul acţionării în instanţă a
ILR-ului”.
„Se
apreciază
calităţile
profesionale, dar metodologia
nu permite reînscrierea în
program”
Cazul Cameliei Macriş se
remarcă
printr-o experienţa
cu atât mai bizară întrucât
profesoara a fost înlăturată din
sistem înainte de a putea să
predea măcar o singură oră.
„Pentru anul şcolar 20082009, apărea un număr mare
de ore în Andalucia. Am crezut
în posibilitatea reală de a-mi
exercita
profesia,
într-un
program a cărui seriozitate
era garantată de Mnisterul
Educaţiei, de Institutul Limbii
Române,
de
Ambasada

României în Spania şi de
înţelegeri semnate cu Ministerul
Educaţiei din Spania. Totul
dădea impresia de seriozitate
şi de bune intenţii. După
repartiţia de la Madrid, am
fost bine primită de directorii
şcolilor, dar, pentru că nu exista
acordul oficial, nu am primit
permisiunea de a preda. La
finalul anului şcolar, am cerut
la ILR reînnoirea contractului,
dar mi s-a răspuns că <<se
apreciază efortul şi calităţile
profesionale, dar metodologia
nu permite reînscrierea în
program>>”, ne precizează
Camelia Macriş.
„Nimeni nu vorbeşte despre
umilirea profesorilor din proiect”
„Acesta a fost momentul în
care mi-am dat seama că eu
si mulţi alţi profesori am fost
folosiţi pentru ca instituţiile
române implicate să raporteze
extinderea
programului,
succesul şi amploarea deosebită.
Rapoartele elogioase ale ILRului şi articolele festiviste din
presă nu spun nimic despre
neregularităţi, despre zecile
de istorii de eşec, dezamăgire
şi frustrare pe care le-au trăit
profesorii,
despre
capcana
administrativă în care au fost
prinşi sau despre cum s-au
simţit folosiţi şi înşelaţi.
Am adresat o scrisoare ILRului, dar nu mi-au răspuns.
Am hotărât să apelez la calea
juridică şi să solicit despăgubiri.
Până acum am prezentat
plângerea prealabilă obligatorie
către ILR, la care aştept un
răspuns, iar apoi avocatul meu
va deschide procesul „, ne-a
mai spus Camelia Macriş, unul
dintre profesorii din Spania
nemulţumiţi de modul de
derulare a proiectului LCCR.

14

SPANIA

Prima ediţie

Românii din Spania pot participa la concursul „Afirmarea
identităţii naţionale şi promovarea valorilor culturale „
Uniunea
Muncitorilor
Români (UMR) din Spania
organizează în această perioadă,
un important concurs de poezie,
pictură şi sculptură, la care
sunt invitaţi artiştii români din
Spania. Concursul se numeşte
„Afirmarea identităţii naţionale
şi
promovarea
valorilor
culturale” şi este o acţiune
finanţată cu sprijinul Guvernului
României, prin Departamentul
Români de Pretutindeni în cadrul
programului de finanţare pentru
cultură „Constantin Brâncuşi „.
Scopul
concursului
este
afirmarea identităţii naţionale şi
valorilor culturale româneşti.
UMR a deschis deja perioada
de înscriere la acest concurs
care va oferi premii în cadrul a
trei secţiuni: poezie, pictură şi
sculptură. „Aşteptăm lucrările
participanţilor până la data de
20 noiembrie. Pentru aceasta
solicităm tuturor să ne trimită
fotografii sau texte pe email.
Ne aşteptăm să fie un număr
important de români care vor
participa la acest concurs,
mai ales că este pentru prima
dată când se organizează
un eveniment de asemenea
anvergură”,
ne-a
precizat

Diana Gudumac, reprezentant
al Uniunii Muncitorilor Români
din Spania.
Lucrările trimise de românii
din Spania vor fi evaluate
de un juriu de specialişti la
fiecare categorie, iar într-o
proporţie destul de mare va
conta şi votul publicului larg.
„După ce vom primi lucrările
vom crea şi posibilitatea ca
românii să poată vota lucrările
prezentate, în aşa fel încât la
momentul decernării premiilor
să avem atât avizul favorabil al
specialiştilor în domeniu, cât şi
pe cel al publicului în general”,
a mai adăugat Diana Gudumac,
care ne-a precizat că premiile vor
fi acordate în cadrul unei gale, ce
va fi organizată în oraşul Alcalá
de Henares (Madrid).

„Dorinţa noastră este aceea
de a-i evidenţia pe acei artişti
români din Spania, despre care
nu se ştie nimic şi care doresc să
aibă o carieră. Noi vom încerca
să-i sprijinim, tocmai pentru
a promova valorile noastre
culturale şi apartenenţa la
cultura românească”, mai spune
Diana Gudumac.
Perioada de înscriere a
participanţilor a început deja,
iar solicitarea de participare la
concursul „Afirmarea identităţii
naţionale
şi
promovarea
valorilor culturale” poate fi
trimisă prin email la info@
trabajadoresrumanos.com. De
asemenea, Uniunea Muncitorilor
Români oferă informaţii despre
concurs prin telefon la numerele
692 027 381, 692 214 463.
Uniunea
Muncitorilor
Români din Spania este o
organizaţie tânără, fondată pe
principii moderne, dar care are ca
bază fundamentală – promovarea
identităţii naţionale. Organizaţia
şi-a propus să desfăşoare o serie
de activităţi pentru identificarea
valorilor româneşti de peste
hotare şi promovarea acestora
prin organizarea de evenimente
culturale.
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Ezquerra Repulicana şi-a prezentat candidatul
la preşedinţia regiunii

Adriana Butnariu

P

e
19
octombrie,
la
Universitatea
Pompeu
Fabra
Campus
Comunicació-Poble
Nou, Edificiul Roc Boronat din Barcelona a avut actul de
prezentare al noului canditat
de Esquerra la preşedinţia
Generalităţii din Catalunia, Joan
Puigcercós.
Oriol Amorós, secretar pentru
Imigraţie în cadrul Guvernului
cataln, a făcut o scurtă prezentare
a canditatului şi a specificat că
„în acest moment generaţia de
tineri imigranţi poate juca un

rol important pentru viitorul
Cataluniei. E bine să se ţină cont
şi de ceea ce pot aporta ei, pentru
că doar aşa se poate facilita
integrarea lor, scopul final fiind
acelaşi pentru toţi: o mai bună
participare în proiectul comun
al ţării de a depăşi dificultăţile
actuale”.
La acest eveniment au fost
invitate să participe comunităţile
de imigranţi din Catalunia
pentru că s-a dorit ca actul să fie
şi un prilej la care cei prezenţi
să poată lua parte la dezbatere
şi să schimbe opinii în legătură
cu alegerile care vor avea loc în
scurt timp.
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Mai multă putere pentru
producătorii de lapte

ȘTIRI DIN ROMÂNIA
A cincea zguduire a guvernului Boc 5
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Profesorii care îşi meditează elevii ar putea fi
excluşi din învăţământ

S

Aceasta este o promisiune
făcută de comisarul european
pentru
Agricultură,
Dacian
Cioloş, ce intenţionează să
propună un pachet legislativ
pentru sectorul laptelui, care
să ducă la creşterea puterii de
negociere a producătorilor în
raport cu procesatorii.
Comisarul
propune
ca
producătorii de lapte să poată
negocia preţuri în comun până
la un nivel care să nu afecteze
regulile concurenţei: „Vrem
să propunem elemente pentru
un contract-tip care să poată fi
utilizat în negocieri şi să putem
asigura o transparenţă a datelor
de piaţă. Astfel, atunci când se
negociază cantităţi şi preţuri, să
existe un contact cu realitatea”,
a declarat Cioloş, adăugând că
urmează să fie îmbunătăţite şi
normele de comercializare a
produselor alimentare.
În Uniunea Europană sunt
5.400 de procesatori de lapte şi
950.000 de producători.

Noi criterii pentru
concursul de rezidenţiat

Anul viitor, concursul de
rezidenţiat va fi organizat
după noi criterii. În premieră,
universităţile vor pune la punct
subiectele pentru examene, care
vor avea la bază aceeaşi tematică
şi o metodologie unică.
Începând din 2011, centrele
universitare vor fi responsabile
de formarea medicală de
specialitate.
Subiectele
de
examen vor fi proprii pentru
fiecare universitate, iar pentru
anul
viitor,
metodologia,
bibliografia şi noua curriculă
pentru specialitătile la care
perioada de rezidenţiat a fost deja
scurtată vor fi realizate de către
reprezentanţii universităţilor de
medicină şi farmacie până cel
târziu în data de 1 decembrie a
acestui an.
Anul
acesta,
consursul
de rezidenţiat va avea loc
pe 21 noiembrie, conform
metodologiei de până acum.
Absolvenţii universitătilor de
medicină şi farmacie vor putea
concura pentru trei mii de locuri
şi peste cinci sute de posturi.

Guvernul Emil Boc se
confruntă cu o nouă moţiune de
cenzură, a cincea după alegerile
parlamentare din 2008. Primele
două moţiuni au fost respinse,
dar în octombrie 2009 cea de-a
treia moţiune de cenzură a fost
adoptată în Parlament şi a dus la
demiterea Cabinetului Boc de la
acea vreme. Înainte de vacanţa
parlamentară şi de remaniere,
cel de-al patrulea guvern Boc s-a
mai confruntat cu o moţiune de
cenzură, care nu a avut sorţi de
izbândă.
Moţiunea depusă la începutul
acestei săptămâni a fost iniţiată
de PSD şi PC şi este susţinută
de PNL. În textul acesteia sunt
menţionate zece motive pentru
care guvernul ar trebui să cadă,
cele mai multe fiind de natură
economică. Moţiunea a fost citită
în plen pe 20 octombrie şi va fi
votată o săptămână mai târziu,
pe 27 octombrie.
Semnatarii
moţiunii
de
cenzură spun că aceasta este
de fapt o moţiune populară,
semnată de aproape trei milioane
de persoane. Mai mult, ea nu
este o moţiune ideologică de

stânga sau de dreapta, ci este mai
mult un document politic care
sancţionează activitatea actualei
puteri. Parlamentarii PSD, PC
şi PNL susţin în textul moţiunii
de cenzură că actuala guvernare
trebuie să plece, întrucât
distruge cei doi piloni pe care
se construieşte orice societate
liberă şi prosperă, economia
şi
instituţiile
fundamentale
ale statului de drept. PSD, PC
şi PNL doresc renegocierea
angajamentelor cu FMI şi Banca
Mondială, revenirea asupra
reducerii cu 25% a salariilor
bugetarilor sau neimpozitarea
pensiilor sub plafonul de o mie
de lei.
Cele trei partide de opoziţie
propun,
în
cazul
trecerii
moţiunii, un executiv de criză
cu două obiective: stabilizarea
societăţii şi organizarea de
alegeri anticipate în maxim şase
luni. Birourile Permanente ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor
au decis ca pe 28 octombrie, în
condiţiile în care moţiunea de
cenzură nu va fi votată, guvernul
actual să-şi asume răspunderea
pe legea educaţiei.

Procese mai scurte în instanţele româneşti
Procesele în instanţă vor dura
mai puţin, iar magistraţii vor fi
obligaţi să fixeze termene chiar
de la o zi la alta. Sunt două dintre
prevederile din legea privind
accelerarea proceselor în justiţie,
adoptată în această săptămână
de deputaţii români.
Mica reformă în justiţie, cum
i s-a mai spus acestui proiect de
lege, a fost cerută şi de ultimul
raport pe justiţie al Comisiei
Europene, ca o garanţie a
funcţionării justiţiei în România.
Legea încearcă să reaşeze
competenţele între instanţele
sistemului judiciar şi scurtează
termenele
procedurale.
Ministrul
justiţiei,
Cătălin
Predoiu, a vorbit şi despre un
alt scop, la fel de important al
acestei legi: degrevarea Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, astfel
încât această curte să-şi exercite

rolul său firesc de unificare a
jurisprudenţei.
Proiectul
privind
mica
reformă a justiţiei a fost lansat
în dezbatere publică în luna
aprilie. Asociaţiile magistraţilor
au criticat proiectul, considerând
că multe dintre modificările
propuse se regăsesc deja
în alte acte normative care
reglementează mersul justiţiei.
Reprezentanţii partidelor de
opoziţie consideră această lege
inoportună şi inutilă, anticipând
că va produce deservicii mari
sistemului judiciar, accelerarea
actului de justiţie urmând să
afecteze calitatea acestuia.
Legea urmează să intre în
vigoare, dacă actul normativ
nu va fi contestat la Curtea
Constituţională, iar şeful statului
nu o va trimite în parlament
pentru reexaminare.

enatorii din Comisia
de Educaţie au votat
în unanimitate un
amendament la Legea Educaţiei,
prin care li se interzice dascălilor
să pregătească suplimentar
şi contra cost şcolarii pe care
îi instruiesc în unităţile de
învăţământ. Prevederea a fost
propusă de senatorul PSD
Ecaterina Andronescu şi va intra
în vigoare dacă Legea Educaţiei
va fi aprobată.
„Nu poţi interzice cu totul
meditaţiile, pentru că încalci
dreptul la muncă al profesorilor.
Însă,
se
poate
restrânge
fenomenul prin faptul că îl
împiedici pe profesor să dea

meditaţii elevilor cărora le predă
la clasă, caz în care suspiciunea
creşte. Atunci când meditezi
elevul de la clasa ta, riscul de a
deveni subiectiv este mare. Chiar
dacă elevul doreşte acest lucru,
profesorul poate să îl mediteze,
dar nu contra cost”, a declarat
Ecaterina Andronescu.

Taxe pe cupoane
Guvernul de la Bucureşti a
decis impozitarea cupoanelor
acordate gratuit consumatorilor
de către firme şi magazine sub
forma bonurilor de valoare.
Aceeaşi soartă o vor avea şi
tichetele de carburanţi acordate
angajaţilor pe lângă salariu,
care intrau totuşi în calculul
beneficiilor salariale, pentru care
se plăteau impozite şi contribuţii.
Guvernul vrea să modifice Codul
Fiscal astfel încât aceste venituri
să fie considerate impozabile,
respectiv să fie impozitate cu
16%.
Cuponul de valoare este un
instrument de promovare a
vânzarilor unei firme, constând
într-un bon de valoare care
dă posesorului dreptul să
beneficieze de o reducere de preţ
la cumpărarea unui produs în
toate punctele de vânzare unde
se găseşte produsul sau numai
în magazinele cu promoţii.
Cupoanele erau folosite pentru
achiziţionarea de produse şi
servicii la un preţ redus şi făceau
parte din categoria veniturilor
neimpozabile.
Contravaloarea

cupoanelor sub formă de bonuri
de valoare acordate gratuit
persoanelor fizice reprezintă
venituri
neimpozabile.
Cupoanele pot fi acordate
direct la casa magazinului sau
primite în cutiile poştale, prin
intermediul presei specializate,
prin mailing sau odată cu
ambalajul produsului.
Şi cuponul de motorină, care
oferă o reducere de un leu pe
litru, în limita a 39 de litri pe
hectar, ar putea fi impozitat.
Aceastea ar putea fi câteva
dintre noile modificări ale
Codului Fiscal care vizează
includerea unor venituri în
categoria
celor
impozabile,
după ce, în urmă cu câteva luni,
Executivul a hotărât ca tichetele
cadou, de masă, de vacanţă şi
cele de creşă să fie impozitate cu
16%.

45 de euro pentru arenda unui hectar de teren

R

omânii îşi vor putea
arenda terenurile pe
o perioadă de 5 până
la 45 de ani, contra unei sume de
45 de euro pentru fiecare hectar,
a declarat ministrul Agriculturii,
Valeriu Tabără.
Autorităţile
pregătesc un program de
stimulare a arendării terenurilor
pentru a rezolva problema
celor trei milioane de hectare
necultivate.
Ministrul Agriculturii spune
că, în statele unde a fost aplicat
acest sistem, suprafaţa fermelor
a crescut, în decurs de 10 ani, de
la 10-15 hectare la 150 de hectare.
Şi comisarul Dacian Cioloş
spune că a discutat cu ministrul
Agriculturii despre posibilitatea

acordării unor prime pentru
închirierea terenului, după ce,
până în această toamnă, se punea
problema unor amenzi de 50-60
de euro pentru fermierii careşi ţin terenurile necurăţate sau
nelucrate, adică aceeaşi sumă pe
care o primesc de la UE pentru
cultivarea suprafeţelor agricole.
Ministrul Agriculturii, Valeriu
Tabără, a anunţat că ministerul
a elaborat deja actul normativ
pentru introducerea unei taxe
de penalizare a proprietarilor de
terenuri care îşi lasă suprafeţele
agricole în paragină, subliniind,
la rândul său, că valoarea acestor
amenzi este comparabilă cu
valoarea subvenţiei pe hectar
acordate.
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Portal românesc de
produse ecologice

I

nstituţiile
care
vor
să cumpere produse
ecologice se pot baza
de acum pe portalul „Cumpără
verde” la adresa de internet
www.achizitiiverzi.ro . Portalul a
fost lansat de Fundaţia „Terra
Mileniul III” şi va cuprinde
producători
şi
distribuitori
care vând produse ecologice.
Companiile pot înregistra cel
mult cinci produse sau servicii
ecologice, pentru fiecare produs
în plus urmând să plătească 20
de euro. Pe acest portal există
şi o secţiune de legislaţie în
domeniu.
Portalul a fost conceput
ca o platformă de dialog între
companii, ONG-uri de mediu
şi instituţii publice, pentru
a convinge populaţia din
România să se orienteze către un
comportament de consum eco.
Până acum, pe site s-au înscris
aproximativ 70 de companii.
Site-ul este unul extrem de util,
având în vedere că România
are, anul acesta, obligaţia de a
îndeplini o ţintă de 50% privind
achiziţiile publice ecologice.

Film românesc în
preselecţie pentru Oscar

Pelicula românească „Eu
când vreau să fluier, fluier” a lui
Florin Şerban a fost inclus oficial
în preselecţia pentru Premiul
Oscar pentru cel mai bun film
într-o limbă străină. Pe lista
Academiei Americane de Film
se mai află încă 64 de filme din
toată lumea, din care vor alege,
la începutul anului viitor, doar
cinci care vor fi nominalizate la
Oscar.
Filmul regizorului Florin
Şerban a câştigat Ursul de Argint
la Festivalul de la Berlin.
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Românii care derulează proiecte europene pot
renegocia condiţiile de finanţare
Mulţi dintre cei care au avut
aprobate proiecte agricole pe
fonduri europene în 2008, când
nu se cerea din partea băncilor
scrisoare de sau declaraţie pe
proprie răspundere cu privire la
asigurarea sursele de finanţare,
nu mai au capacitatea de a le
duce la bun sfârşit. Premierul
Emil Boc a discutat cu băncile
câteva modalităţi de sprijinire
a celor aflaţi în impas financiar
pentru continuarea proiectelor
şi prevenirea unor situaţii
asemănătoare pe viitor. „Acolo
unde există un minim de
bancabilitate a proiectului, el va
fi continuat. Acolo unde nu sunt
îndeplinite condiţiile minimale
cerute de bancă pentru un
proiect, acel proiect se va rezilia.
Noi ca ţară nu ne mai putem
permite să mai stăm în acestă
situaţie în care să aşteptăm ani
şi ani de zile pentru a vedea dacă
unii merg sau nu la bancă să
obţină credite pentru că pierdem
bani europeni. Acolo unde se
vine cu asigurarea cofinanţării
să mergem mai departe, unde
nu există această posibilitatea
trebuie stabilit un termen în care
proiectul să fie reziliat, astfel
încât să utilizăm banii europeni

pe viitor şi să nu-i pierdem”, a
declarat Emil Boc.
Noile sesiuni de proiecte
care vor fi angajate împreună
cu Fondul Agricol şi cu băncile
prevăd ca în evaluarea unui
proiect să se ţină cont de existenţa
unei scrisori de bancabilitate
neangajantă. De la aprobarea
proiectului şi până la semanrea
contractului,
beneficiarul
proiectului are posibilitatea de
a veni cu o scrisoare de confort
angajantă.
Ministerul Agriculturii a
fost mandatat să facă, în 30
de zile, o evaluare a tuturor
proiectelor aflate în derulare,
cu fonduri europene, pentru
a decide dacă şi care dintre
ele mai pot fi continuate sau
dacă vor fi reziliate, şi banii
redistribuiţi către alte proiecte,
care sunt bancabile; asta, în
condiţiile în care secretarul de
stat în Ministerul Agriculturii,
Barna Tanczos, declara că circa
40% din proiectele aflate deja în
derulare - deci, practic, aprobate
- să poată beneficia de finanţare
europeană, au probleme cu
bancabilitatea, adică nu îşi pot
asigura cofinanţarea, prin credite
de la bănci.

Româncă ucisă la Roma

M

aricica Hăhăianu, o
asistentă medicală
în vârstă de 32 de
ani, a fost bătută pe 8 octombrie
în staţia de metrou Anagnina
din Roma de italianul Alessio
Burtone, în vârstă de 20 de
ani. După un schimb dur de
replici în legătură cu prioritatea
la rând pentru procurarea
biletelor de călătorie, românca
l-a împins pe italian iar italianul
i-a răspuns cu un pumn care a
trântit-o la pământ. Femeia a
fost transportată de urgenţă la
Spitalul Casilino din Roma şi
a fost supusă unei intervenţii
chirurgicale. Deşi a ieşit la un
moment dat din comă, ea a fost
diagnosticată cu „edem cerebral
grav”, iar pe 15 octombrie a
murit.
Primăria
Romei
va
suporta toate cheltuielile de
înmormântare, a anunţat edilul
Romei, Gianni Alemanno. ”Acest
act de violenţă gravă trebuie să ne
facă să reflectăm. Nu se vorbeşte
de un act de intoleranţă sau de
violenţă pe stradă, ci de violenţă
a unei persoane care, de la o
ceartă banală, ajunge să rănească
cu o agresiune de negândit o
femeie. Trebuie să reflectăm,
deoarece între noi sunt mulţi
imigranţi care lucrează, care
sunt integraţi şi adesea violenţa
poate veni din partea italienilor”,
a declarat primarul Romei, care
a ameninţat chiar ca îi va da

în judecată pe trecătorii care
nu s-au oprit să acorde primul
ajutor.
Agresorul, Alessio Burtone,
este recidivist şi a fost arestat,
riscând până la 18 ani de detenţie
pentru omor prin imprudenţă.
Agenţii carabinierilor care s-au
deplasat la locuinţa tânărului
pentru a-l duce la închisoare au
fost întâmpinaţi de aproximativ
200 de tineri prieteni ai lui Alessio
Burtone, care l-au aplaudat pe
suspect şi au cerut eliberarea
lui. Susţinătorii agresorului
l-au acuzat pe primarul Romei,
Gianni Alemanno, că sprijină
comunitatea
românilor
în
defavoarea italienilor.
De
profesie
asistentă
medicală, Maricica Hăhăianu,
mama unui băieţel de 3 ani,
lucra din iunie ca infirmieră în
Italia. Ea va fi înmormântatâ
la sfârşitul acestei săptămâni
în satul Oreavu, comuna
Valea Râmnicului, o localitate
buzoiană aflată la trei kilometri
de Râmnicu Sărat.
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Stimularea la români

A fost nevoie de o criză
economică mondială ca săşi dea şi românul seama cine
este. Românul care munceşte,
zic. Sau care merge la serviciu.
Oricum, în câmpul muncii,
la numărat ieşim de obicei
mult mai mulţi. Adunaţi fie pe
capete, fie după contribuţii, fie
după salarii, românii muncesc
din greu şi sunt prost plătiţi.
Nu acelaşi lucru se întâmplă
şi cu veniturile lor. Fie că
munceşte la stat, fie că slujeşte
în ograda patronului, românul
se află într-o permanentă
lamentare în legătură cu
nivelul veniturilor. În realitate,
musca îi apasă prea greu pe
căciula de inspiraţie rusească
cu urechi lungi, care-i acoperă
cu grijă organele auzului,
protejându-le de propunerile
indecente ale şefului, pe care
le consimte fără a fi nevoie să
le accepte formal, şi cu blana
bine dublată pe frunte, cât să
acopere fluturaşul de salariu,
ăla neoficialu’, de privirile
iscoditoare ale vreunui coleg
ce-i suflă în ceafă la coadă la
chenzină.
În timp ce salariatul din
privat munceşte de rupe,
câte douăsprezece ceasuri în
fiecare zi, chiar şi la sfârşit de
săptămână, în virtutea unor
venituri şi avantaje atent
negociate cu angajatorul (în aşa
fel încât să nu se întâlnească
prea des cu litera legii,
dinadins elaborată astfel încât
toată lumea să o ocolească),
mizând pe eterna lui putere
de a munci şi punându-se la
adăpost de neputinţele viitoare
prin contribuţii constante la
fonduri de pensii şi asigurări
private, angajatul de la stat
aşteaptă mereu. Mai mult şi
mai bine. De la buget, adică de
la toţi ceilalţi.
Nici măcar nu are vreo
vină imputabilă. Aşa a fost
dintotdeauna sistemul în care
a intrat, plătind de la început
cu tot ce-a avut mai de preţ
(onoare, voturi sau chiar
sume serioase de bani) numai
pentru accederea în sistem.
Şi comportându-se mai apoi
faţă de acesta ca un beneficiar
al nenumăratelor privilegii
pe care ştia că le poate oferi,
care să-i amortizeze investiţia
morală sau financiară şi să-l
asigure că a meritat osteneala.
Şi nimic nu ar fi ieşit la iveală,
dacă n-ar fi venit nenorocita
asta de criză.

Se împlineşte o săptămână
de la revolta, spontană sau
nu, a angajaţilor din sistemul
financiar din România. Şi
tot o săptămână de când
această situaţie a pus pe
masa
dezbaterii
publice,
pentru prima oară după
’89, problema stimulentelor
acordate angajaţilor în diferite
sectoare bugetare. Şi-n timp
ce trâmbiţează salarii mai
mici decât salariul minim pe
economie, ameninţând în
faţa camerelor cu fluturaşi de
câteva sute de lei, salariaţi ai
diverselor instituţii financiare,
altfel justificat revoltaţi faţă
de un sistem în care au fost
obişnuiţi să primească fără a
da ceva în schimb, nemâncaţi,
nedormiţi şi obosiţi realmente
de atâta revoltă, încep să se
bâlbâie în faţa reporterilor
când vine vorba de totalul
veniturilor pe care le încasau
înainte de măsurile de
austeritate. O frică îngrozitoare
ca nu cumva să afle vecinii de
la televizor cât câştigau până
acum, o teamă permanentă
faţă de alte categorii de salariaţi
care le-ar putea sări în cap şi
multă lipsă de stimulare, care
se vede cu ochiul liber din lipsa
cvasitotală de chef de muncă
pe care o afişează. Ei nu vor
stimulente ca să muncească
eficient şi să producă ceva util
pentru ei şi pentru societate, ei
nu vor criterii de performanţă,
ei au nevoie să fie stimulaţi
doar ca să muncească. Sau
să meargă la serviciu. Pentru
că sistemul aşa i-a învăţat. Şi
pentru că şefii sistemului, de
la director la ministru, de la
premier la preşedintele ţării,
de la parlamentarii puterii la
zgomotoşii lideri ai opoziţiei,
se fac că abia cum au aflat.
Cum facem cu toţii. Deşi
sunt lucruri pe care le ştim
dintotdeauna, le tolerăm,
ne obişnuim şi mergem mai
departe. Trăim ca surzii şi ca
orbii, ascunşi în permanenţă
sub căciulile noastre ruseşti,
fiecare în rezervaţia lui
de neputincioşi sau de
privilegiaţi, care, dacă n-are un
defect ocupaţional sau socioprofesional vizibil, măcar să
nu intre în conflict cu alte
categorii de salariaţi.
Cea mai bună propunere în
aceste momente de cumpănă
mi se pare instituirea de
stimulente pentru ruperea
tăcerii.
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ANUNTURI & SERVICII

„Românul” caută agenţi comerciali cu experienţă.
Cautăm persoane dinamice cu spirit de muncă
în echipă şi buni cunoscători ai limbii spaniole.
Trimite CV la marketing@elrumano.eu sau
diana.g@elrumano.eu
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GRATUIT ANUNŢURI în
Vrei să-ţi apară anunţul în ediţia tipărită
şi pe pagina web www.romanul.eu?
Trimite-ne anunţul tău prin:
TEL: 91 877 10 12; SMS: 662 359 141;
FAX: 91 877 00 97;
EMAIL: publicidad@elrumano.eu
şi va fi văzut de 100.000 de români lunar!

OFERTE

urge trabajo fijo o por horas, Campo Real,
Arganda del Rey, Madrid y alrededores ofertas
serias. Tel: 634782450, 642856807.

Se caută jurnalişti români cu experienţă pentru colaborări radio. CV-urile se pot trimite la
email: radioromanul@gmail.com (Comunidad
de Madrid).

Romanca de 20 de ani, mama unui copil de 4
luni, imi caut de munca ca si camarera, incepand cu orice zi. Nr de contact: 692780771
- MIHAELA.

Caut urgent bucatareasa cu experienta,
meniul zilei si raciones. Cer si ofer maxima seriozitate, conditii foarte bune de munca. Zona
Arganda-Rivas. Informatii: 642. 713. 200.

Caut de munca cu ora in zona Ciudad Lineal
(Madrid) sau imprejurimi. Fata serioasa si responsabila, daca se poate lunea si miercurea
dupa amiaza. Va multumesc. Pot fi contactata
la nr de telefon 662433563 sau pe email trifvioletafelicia@yahoo.com

MUNCĂ

Firma de constructii cauta urgent 5 sudori tig,
mig si electrod si 2 tubulatori pentru zona
Bizkaia. Indispensabil experienta. Persoanele
interesate sunt rugate sa trimita cv-urile pe
adresa metalion2007@yahoo.es sau sa sune la
nr. tlf. 0034 944060789/
0034 667806109.
Empresa de construcción busca urgentemente 5 soldadores-tig; mig y electrodo y 2
tuboladores para la zona Bizcaia (pais basco).
indenspensable esperencia. Las personas interesadas pueden mandar su curiclum al siguiente correo electronico:
o pueden llamar al: 0034/944.060.789;
0034/667. 806.109.

Señora rumana, 55 años, con referencias,
busco trabajo en limpieza y/o cuidar niños y
gente mayor. Busco trabajo como limpiadora
de casa, cuidadora de dia o de noche en recidencias, casas o hospital. Experiencia. Soy una
persona responsable y equilibrada que sabe
organizar sus tareas. No tengo vicios. Email:
licamirzea@yahoo.es
Caut de munca ca vinzatoare intrun magazin
sau intr-o fabrica. Am experienta in România
si Spania. Sunt serioasa si muncitoare - zona
Madridului, Torrejon de Ardoz, Valdemoro.
Email: ersiliaolivia@yahoo.com.

Caut urgent camarera cu experienta, responsabila, draguta in tratarea clientilor. Cer disponibilitate si maxima seriozitate. Preferabil
zona madrid (Rivas). Informatii: 617 166 961.

Caut de munca ca externa. Am experienta la calcat, curatenie sau intr-o fabrica
(nave). Sunt serioasa si am experienta. Tel:
692150326.

Se cauta bucatar (de preferat barbat) cu experienta in activitatea de cantina (comedor)
si preparare de mancare spaniola pentru zona
Alcobendas (Madrid). Se cere pricepere, seriozitate si responsabilitate. Interviu si perioada
de proba. Doar pentru persoanele care intrunesc conditiile cerute. Tel: 663 650 664.

Doamna serioasa de 50 de ani caut de munca
ca externa sau interna sau cu ora in casa sau
intr-o nava pentru ambalat. Va rog sunati la nr
de telefon 692 150 326. Va multumesc. Daca
se poate prin zona Madridului.

Ziarul “Românul” caută agenţi comerciali în
toate regiunile Spaniei. În special Madrid, Toledo şi Corredor de Henares (Madrid). Condiţii
de salarizare avantajoase. Informaţii la 91 877
1012 şi CV la email: marketing@elrumano.eu

Sunt un baiat din Madrid, de 7 ani in Spania.
Vorbesc bine spaniola, caut de munca in orice
domeniu construcţii, aer condiţionat. Cer
multa seriozitate. Pot fi contactat la telefon
697895420.

IMOBILIARE
CERERI
Barbat, 46 de ani, roman, caut de munca in
zootehnie pe termen lung am cunostinte de
muls si ingrijit animale oi cai vaci - gaboristvan67@yahoo.com
Am 46 de ani experienta 24 de ani ca zidar
in placari marmura si piatra aparenta garduri
case si orice domeniul de constructie. Contact: nicumeleanca@yahoo.com
Tanar 30 de ani caut de lucru in domeniul
constructiilor si finisaje interioare ofer si rog
seriozitate. Tel: 663692202.
Matrimoniu, cautam de munca ca interni, in
orice domeniu si in orice zona a Spaniei. Tel:
642 630 533.
Croitor cu multi ani de experienta, in orice
tip de modificari si confectionari pentru
dame si barbati, experienta demostrabila,
caut de munca in domeniu - telf. 677387626
678327486 Gelu.
Sastre con muchos años de experiencias en
todo tipos de areglos y en confeccionar tanto
para hombres como para mujeres trajes y
vestidos busco trabajo de sastre experiencia
demostrada - telf 678327486 - 677387626 Gelu.
Tanar 23 ani, caut de lucru ca sofer categoria
BE; CE plus ADR. Experienta 4 ani. Tel 642
756 588.
Doamna serioasa, caut de munca in domeniul
curateniei – menaj sau interna, sau orice
meserie intr-un bar. De preferat, Alcala de
Henares si Madrid. Telefon 62 77 32 796.
Ma numesc Ramona am 20 de ani si caut de
munca in serviciu domestic. Accept orice orar
si in orice zona. Disponibilitate imediata.
Telefon -642826495
Femeie serioasa 31 ani, romanca caut loc
de munca in Irun sau imprejurimi. Tel.
687109787.
Señora rumana muy seria, trabajadora y responsable con mucha gana de trabajar busco

ÎNCHIRIERI
Ofer spre inchiriere camera in Alcorcon la 7
minute de tren autobuz si metrou. La pret
de 180 euro fara cheltuieli incluse. Telefon
663429713.
Se inchiriaza camera pentru o pereche in Alcala de Henares, aproape de Avenida Juan de
Austria si Continental, din octombrie, in apartament cu 4 camere si 2 bai. Conditii bune,
incalzirea nu se plateste. Pret: 210 euro. Tel:
667 203 448 / 600 629 578 / 617 123 721.
Inchiriez camera mobilata pentru una sau
doua persoane serioase (prefer doamne sau
un cuplu) in Madrid, Miguel Hernandez linea
1 de metro a 20 min. de Atocha si 10 min. de
Centru Comercial La Gavia. Nr. telefon: 666
259 081.
Inchiriez camera pentru o doamna sau domnisoara intr-o zona linistita aproape de linia
de metro Nueva Numancia si bine comunicada
cu autobuzele liniilor 24. 10. 310. 11 etc.
Incepind cu data de 1 noiembrie puteti suna
ptr mai multe informatii la nr 616228798,
638003528.
Inchiriez camera pentru o doamna sau domnisoara incepind cu data 1 noiembrie intr-o
zona buna si linistita pentru mai multe detalii
puteti suna la nr. 616228798, 638003528.
Se inchiriaza o camera in Leganes intr-un
apartament foarte curat si linistit, conditii
foarte bune, doar 2 persoane in apartament,
caldura si apa de la comunidad, internet si tv
programe romanesti, cu 1 noiembrie pentru
o fata serioasa, curata si de incredere. 200 €
luna -627 19 66 79
Ma poate ajuta cineva sa inchiriez un apartament, duplex, garsionera ceva suma pina in
400 sau 500 in Madrid sau si in Rivas. Va rog
frumos cine ma poate ajuta pot fi contactat
la numarul de telefon 697895420 sau pe mail
aionutflorin@yahoo.com
Inchiriez camera pentru 1 persoana, in
Mostoles, incepand cu data de 01 noiembrie.
Pret 210 euro luna. Apa calda, rece si caldura

platite de Comunidad. Telefon 661172046.
Inchiriez camera in zona Moratalaz, linia 9 de
metrou. Suntem o famile linistita, nu fumatoare, crestinii AZS. Pentru relatii 699608959
sau binoiu@yahoo.com Suntem originari din
zona Giurgiu.
Inchiriez o camera in Valencia unei perechi
sau doamne/domnisoare, binenteles care sa
aiba loc de munca. Tel: 655809012.
Suntem un cuplu de români, cautam un
apartament micut pina in 400 - 500 de euro in
Madrid, zona Rivas, Ciudad Lineal, San Blas,
Avenida de America. Toata zona asta. Telf
697895420.
Inchiriez o camera aproape de metro puerta
del sur (linia 10 de metro) pentru o persoana, in apartament linistit si curat, recent
reformat,conditii bune. Apa si caldura nu se
platesc. Telefoane de contact: 697330751 si
664044695.
VÂNZĂRI
Vendo en Transilvania 1oo hectarios de bosque
y 1500 ha de terreno por el precio de 900€/
ha, en la estacion turística de Brasov vendo
60ha - 35€/mp, cerca de Dracula Park, Castillo
Bran vendo 31000 mp por 15€/mp.
En el centro de la ciudad Brasov vendo clinica
medical, superficie útil 2400mp; P+5 plantas,
espacio comercial SPA - 400 m2, espacio
comercial en el centro antiguo de la ciudad
- planta baja de 500m2; Planta I - 200m2;
Planta 2 - 150m2; Buhardilla - 100m2.
A 8 km de brasov vendo tereno intravilano
de 4,5 ha con agua, gas, electricidad con
potencia de 380kw, inmueble antigua fabrica
con planta baja + 2 plantas – superficie
útil de 3000m2. Tiene todas las utilidades,
electricidad 120kw/h. En Bucarest vendo
terreno de 110. 000 m2 – antigua fabrica con
todas las utilidades - precio 300.000 €. Tel:
696 226 827.
Vindem o casa mostenita de la parinti cu acte
in regula in stare foarte buna, se poate locui
in ea, are 5 camere si anexe. Acces la strada,
energie electrica, apa la fantana din curte,
incalzirea in sobe de teracota cu lemne. Casa
se afla asezata in zona de munte linistita,
judetul Mures, sat Casva. Pretul 25000 eur,
telefon 0040365415853.
Vand apartament cu 2 camere in centrul
istoric al orasului Baia Mare, plata se poate
face si in rate pe o perioada anumita, apartamentul este de constructie noua. Relatii:
626314522 sau 0763401457.

MATRIMONIALE
Ea caută...
Tanara 31 de ani fire vesela caut prieten intre
30 si 40 de anii sa fie dragut si inalt rog seriozitate. Tel. 662295031 (din zona Madrid).
Sunt Gabriela, am 45 de ani, 1, 65 inaltime
si 70 de kg. Caut prieten, un domn sincer
cu care sa imi impart timpul liber. Contact:
662020471.
Doamna serioasa, vaduva, 55 de ani, placuta,
inaltime 1, 63, 60 kg, draguta, din Madrid
doresc sa cunosc domn de varsta apropiata
pentru o relatie serioasa. Tel 656. 371. 201
Daca esti un domn divortat, sincer, romantic,
sentimental, ti-e dor sa iubesti si sa fii iubit,
cauta-ma la telefon 637 994 110. Am 46 de
ani, divortata si locuiesc in Comunitatea de
Madrid.
Tanara de 20 de ani, 1,70 doresc sa cunosc
baiat intre 20-27 de ani in Madrid. Email:
alexa_nicol85@yahoo.es
Domnisoara 20 ani draguta, simpatica, amabila, foarte frumoasa. Caut baiat (20 si 26 ani)
dragut, cuminte, frumos, pentru prietenie sau
relatie serioasa. Tel: 625437420.
El caută...
Empresario español, busca señora, culta,
educada, sincera. Edad entre 40 años – 50
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años estatura alrededor de 1,60 kg y peso 60
kg – llamar al teléfono en el horario: 16 - 19
horas. Telefono - 652045557.
Me llamo Carlos, ojos azules, 38 años, no
fumo ni bebo, poliglota. Me gusta el tantrayoga, la naturaleza, yoga, meditación, ving
tsun, masaje, ecologia, powerlifting, correr,
fitness, Taoismo. Soy ovolacteovegetariano
por el momento. Quisiera conocer una chica
de ojos azules que le guste algo de lo que me
gusta a mi y quiera vivir en Galicia. Móvil:
686840098 - e-mail:lyubov_2003@hotmail.
com.
Om de 52 de ani, caut o doamna de varsta
apropiata pentru o relatie serioasa, nu beau
alcool, imi place sa ne respectam reciproc
si doresc sa imi petrec tot restul vietii langa
tine, in armonie si intelegere, rog seriozitate,
aventurierele sa se abtina. Comunitatea de
Madrid – tel: 697726258.
Tanar de 31 ani din madrid, fara obligatii caut
o fata din zona Madridului pentru o relatie
de prietenie-casatorie. Cine doreste sa ma
cunoasca poate suna la nr. 627119235.
Am 25 de ani doresc sa cunosc o fata din
madrid cu virsta intre 25 si 35 de ani pentru o
relatie serioasa cele cu sub virsta de 25 sa se
abtina, doresc sa public acest anunt pentru
cele serioase cele cu capu pe sus sa se abtina
doresc sa intilnesc o fata populara sa stie ce
e gluma si gind sa vrb seriosok te astept cu
drag joan din madrid. joan.adina@yahoo.com
Ma numesc Mineru sunt din Madrid, am 25 de
ani, singur, singurel, dragut, atragator, inalt,
restul las sa descoperiti. As dori sa cunosc
o fata din Madrid cu virsta de... pina in 34
de ani din Madrid, atragatoare, plinuta sau
slabuta nu conteaza daca este din alta tara
spaniola, ecuadorianca pentru mine nu conteaza, sa fie românca sau alta natie serioasa
vreau să fii, te astept pe mail mineru_85@
hotmail.com
Español, 38 años, soltero, educado y cariñoso
busca una mujer cariñosa para relación íntima seria y estable en un clima de comprensión, cariño y complicidad mutua.
Tel. 626. 312. 129. Madrid y Toledo.
Caut o tanara cu virsta intre 24 si 28 ani,
pentru relatie serioasa si de lunga durata.
email: tis-cesar@hotmail.com
Tanar 26 ani caut o fata serioasa, sincera si
fara obligatii, nu mai inalta de 170 cm daca
te gasesti in aceste conditii cauta-ma tel:
697828329 - Costel. Eu sunt asa cum imi doresc, serios, sincer, fara obligatii, simpatic, o
persoană vesela, inaltime 174 cm, 65kg, ochii
caprui, par castaniu. Numai din Madrid.
Domn, 38 de ani, 1, 80 caut o doamna sau
domnisoara cu varsta curpinsa intre 28 - 35
de ani fara obligatii, la randul eu nu am nici o
obligatie, pentru o relatie serioasa, eventual
casatorie, Comunidad de Madrid. Sunati la
numarul de telefon: 642 250 071.
Tanar 35 de ani, 1. 70, serios, doresc sa

Teia Viajes

21 octombrie - 3 noiembrie 2010

cunosc o tanara pentru prietenie eventual
casatorie, Madrid. Tel : 663 505 924
Barbat 29 de ani, caut relatie serioasa cu o
fata da varsta apropiata. Tel: 673 770 289.
Vivo en Espana en La Rabita (Granada), tengo
41 anos. Busco mujer 37-47 anos, para una
relacion. Puede ser de la provincia Granada Almeria. Soy sincero no me gusta la mentiras.
Tel: 690186157.
Soy Gabriela, tengo 45 años y busco un amigo
para compartir mis momentos de soledad.
Me gustaría conocer a una persona sincera,
sencilla y cariñosa. Si deseas conocerme,
llamame al 662020471.
Ma numesc Gabriela, am 45 de ani, 1, 65 si 70
de kg. As dori sa intalnesc un domn de varsta
apropiata de a mea, sincer, cu care sa imi impart momentele de singuratate. Daca doresti
sa ma cunosti, suna-ma la 662020471.
Buna ma numesc Gina si cel mai mare dusman
al meu este singuratatea. Sunt vaduvă
locuiesc si muncesc in Burgos si doresc o
relatie de prietenie cu un barbat, bazata pe
sinceritate. Tel contact: 642293158.
Tanar 33 de ani, fara obligatii, caut o fata,
in zona Barcelona, pentru prietenie sau mai
mult. Tel: 647 221 602.
Bărbat de 35 de ani, brunet, 1.85 m, din Insulele Caribe, lucrez în domeniul turismului,
caut o fată româncă pentru prietenie sau
căsătorie. Tel: 0053 53 14 0250.
Am 34 ani, arat bine fizic, buna situatie, cu
lucru stabil. Caut o femeie de varsta apropiata, pentru prietenie si daca se poate pentru o
relatie serioasa, Vitoria. Adresa de messenger
este gabryele@hotmail.es.
Tînăr român de 38 ani, locuiesc în VALENCIA
caut de muncă în domeniile; petrol, pază,
pădure e.t.c.. Nr. tlf. 642237561
Sunt tânar de 25 de ani din Madrid caut o fata
educata sincera fara vicii ca si mine pentru o
relatie serioasa, fara responsabilitati.
Pot fi contatat pe email gurita.2008@yahoo.
com.
Sunt din Madrid, am 25 de ani, inalt, caut o
fată pentru o relatie de prietenie sa fie educata, fara vicii. Nu refuz o aventura. Pot fi
contactat pe email joan07091985@yahoo.com
Tanar 34 de ani, doresc sa cunosc o fata de
varsta apropiata pentru prietenie, casatorie,
fara copii. Telefon 673 97 72 15.

ANUNTURI & SERVICII
AUTO
Vendo Mercedes Benz, desde 2010, clase E270 CDi, color negro, convertidor, radiador,
alternador, menos de 10. 000km. Todas las
revisiones en taller Mercedes. Precio de
venta 15. 500 €. Telefono de contacto 610071121.
Cambio VW Golf IV (año 2000, 140. 000
km, 1. 9Tdi, 90CV, 5 puertas, 5 marchas
manuales, climastar, elevalunas electricas,
llantas aleacion, radio CD c/ tarjeta memoria
y manos libres/bluetooth) por una furgoneta
tipo Berlingo o Jumpy (cualquier marca) con
caracteristicas similares. Tlf. : 666 738 248
E-mail: georgedorin. ariton@yahoo.es

DIVERSE
Se realizeaza servicii transport de marfa si
obiecte personale (mobilier, electronice,
electrocasnice…etc) atat in Spania cat si
in Europa, la preturi avantajoase. Informatii
si tarife fara compromis la telefon: 615 624
457.
Barbat cu furgoneta proprie din Valencia
cauta sa faca orice fel de transport (mudanza, materiale de reforma si constructii,
escombro, mobila, translado la autogara,
aeroport, sau port). Tel: 697 787 635 sau
e-mail tomatiberiu00@yahoo. com
Conoce 4life: un estilo de vida diferente. Si
estas buscando alternativas para mejorar
tus ingresos. Si quieres desarrollar tu propio
negocio. Si buscas equilibrio entre tu tiempo
libre y tus ingresos. Tenemos todo para
ayudarte a conseguirlo con exito. Ponte en
contacto conmigo en: d.vieriu@gmail.com o
658 702 426.
REFLEXOTERAPIE - Profilaxie si rezolvarea
unor probleme de sanatate deja existente,
prin masajul punctelor reflexogene ale corpului. Arganda del Rey-Madrid. Tel: 642 260 872.
Reprezentant comercial CRISTIAN LAY, caut
persoane cu atitudine pozitiva, abilitati in
comunicare si energie pentru a dezvolta un
proiect de distributie produse, ale acestei
companii. Castigurile vor reflecta activitatea
din sistem. Comunitatea de Madrid. Telf: 658
702 426

Sunt din Madrid, am 29 ani si caut o fata intre
24 si 32 ani. Tel: 627738422.

REPARAMOS ORDENADORES - Instalacion
de Windows, configuracion de drivers y
programas basico. Instalacion y configuracion
de redes informaticas. Locut. BLA BLA BLA
918702878 / 610 306 902.

Băiat serios, simpatic, fara obligatii si fara
vicii caut o fata pentru o relatie stabila. Rog
seriozitate. Tel: 657277572.

Filmez şi fotografiez nunţi şi botezuri. Ofer
profesionalism şi preţuri accesibile. Tel: 663
795 470.

Вarbаt sеrios, cu bun simt, muncitor si fara
nici o fata dе nimeni, cаut o femeie pentru
relаtie stаbila. Tel: 651399378.

Executăm cărţi de vizită, invitaţii, prezentări, flyere, afişe. Profesionalism şi preţuri
accesibile. Tel: 663 795 470.

Bilete de avion la
cel mai bun preţ

Traduceri, împuterniciri,
legalizări, procuri speciale, apostilă de la Haga
şi orice act notarial la
urgenţă.

Tel: 91 877 10 12

Tel: 91 877 10 12 / 687 642 201
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Echivalări de
studii şi omologări
de diplome
Tel: 687 642 201

FOTO VIDEO
Filmăm nunţi, botezuri
şi orice eveniment la
preţuri accesibile!
Tel: 663 795 470

PUBLICITATE
EFICIENTĂ
LA PREŢURI
ACCESIBILE

Pe timp de criză ocaziile sunt puţine, iar noi vă
ajutăm să nu le pierdeţi. Echipa de marketing de la
Românul vă ajută să treceţi de criză şi să vă măriţi
numărul de clienţi.
Sunaţi-ne la 91 877 10 12 sau scrieţi-ne la marketing@
elrumano.eu.

SEVILLA
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TIMP LIBER
Rebus
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TOAMNA SE NUMARA BOBOCII
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Sudoku

Soluţii Integrame
nr. 37 (Fructe)

ORIZONTAL: 1. Petrecerea bobocilor (pl.) - Operator român,
semnatarul imaginii filmului de scurtmetraj „Toamna se numără
bobocii”, un film de Mircea Mureşan (Nicu). 2. Autorul tabloului
„Ţărancă ducând o raţă” (Theodor) - Boboci sub arme (înv.). 3.
Ocupate de boboci în bănci, la şcoală - Anason (reg.). 4. Orăşel în
Haiti - Bună de prins piciorul fracturat. 5. San Marino, în codificaţia
automobilistică - „... bobocilor”, un film de Mircea Moldovan, cu Draga
Olteanu Matei în rolul principal. 6. Ca un boboc (dim.) - A se înrăi
(înv.). 7. Primii boboci! - Pe boboci încă nu-i ajută la zbor. 8. Negri,
africani (pop.) - Râu în Ethiopia. 9. Una cu boboci pe lac- Strigarea
bobocilor. 10. Indicată cu degetul- Pe scurt, a doua luna de vară. 11. O
zicală românească spune că „Toamna se ... bobocii” - A face pui (var.).
VERTICAL: 1. Paradisul bobocilor - Acestui prozator român îi
aparţine titlul „Balul bobocilor” (Vasile). 2. Dragoste - Actor român,
protagonist în filmul „Iarna bobocilor” (Marin). 3. Un alt paradis al
bobocilor (pl.) - Nume masculin armenesc. 4. Primul număr- A coborî
spre asfinţit. 5. Pline cu boboci primavara - Coadă de lăcar! 6. Din
pirita! - Ultimii puiuţi! - Raţă care şi-a pierdut capul! 7. În urma
boboceilor! - Hrana... bobocilor. 8. Bobocii de la şcoală. 9. Boboc
(fem.) - Se dă la boboci ca să mănânce. 10. Puţini la boboci - Boboc de
om... - Pui... cu peşte! 11. Care se află într-o cantitate nedeterminată
(pop.) - În volumul „Hai sa fim prieteni” a inclus şi povestirea „Puii de
raţă”... (DICŢIONAR: ONIS, TRU, RSM, RAUI, UEL, PUIA, ATAM,
IRIT, LALA)

C - R - P - B - O - ANA
- PEPENEGALBEN - MAPARA - PUT - ETILIC
- TU - JET- CRITICA PANA - NUCA - CANAR
- U - ARDEI - INA - FL CIREASA - IMUNO - LATE
- STAROSTE - IO - ARI URATEL.

Soluţii Sudoku Nr. 37

Glume
Un cuplu căsătorit are un
accident în urma căruia fata
femeii rămâne foarte arsă.
Doctorul îi spune soţului că nu
poate lua piele de pe corpul ei,
pentru că este prea slabă. Prin
urmare, soţul se oferă să doneze
piele de la el.
Dar singura parte a corpului
pe care doctorul o considera
adecvată este fundul. Cei doi se
hotărăsc să nu spună nimanui de
unde au luat pielea şi i-au cerut
şi doctorului să păstreze secretul.
După operaţie, toată lumea se
mira cât de frumoasă era femeia
şi cât de tânără arăta. Într-o zi,
soţia se emoţioneaza şi-i spune
soţului:
- Dragul meu, vreau să-ţi
mulţumesc pentru tot ce ai facut
pentru mine. Nu ştiu cum aş
putea să mă revanşez vreodată.
- Iubito, răspunde el, nu
te mai gândi la asta. Sunt
supermulţumit când o văd pe

soacra-mea că te sărută pe obraz.
- Aş dori să-i ridic un
monument funerar soacrei mele.
Dumnezeu s-o ierte! A fost totuşi
femeie de treabă, nu cum se
spune. Şi mi-a lăsat moştenire
apartamentul, deşi nevastă-mea
nu mai trăieşte de mult. Dar să
nu fie prea scump.
- Păcat, uite, am o piesă
excepţională. Clientul a dat
faliment şi n-a mai luat-o. Dar,
din nefericire, e gravat pe el alt
nume, şi destul de adânc...
- Nu face nimic. Biata femeie
nu ştia să citească!
Ginerele aduce doi pepeni
acasă şi spune către soacra sa:
- Mamă soacră, te-am auzit
ieri spunând că ai da jumătate de
viaţa pentru un pepene. Ţi-am
adus doi...
La tribunal:

- Eşti acuzat că ţi-ai omorât
soacra cu sânge rece. De ce ai
facut-o?
- Nevastă-mea mi-a zis...
-Cum poti să spui aşa ceva?
Soţia ta îşi iubea foarte mult
mama!
- Aşa e, dar înainte de a
pleca, în ziua respectivă, mi-a
zis: „Marcele, dacă în timp
ce doarme, o deranjează vreo
muscă, n-o trezi, omoar-o!”
Un vânator pleacă într-un
safari cu soacră-sa şi cu soţia.
Într-o seară prin junglă, soacra
se rătăceşte şi vânătorul şi soţia
pleacă să o caute. Într-un tufiş
o găsesc împietrită de groază în
faţa unui leu care răgea din toti
rărunchii. Văzând asta soţia zice
vânătorului:
- Ce facem acuma?
- Nimic, răspunde vânătorul,
leul s-a băgat singur în treaba
asta… Lasă-l să se descurce...
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BOX

“Mister KO” nu cedează centura
Pugiliştii romani Jo Jo Dan,
Adrian Diaconu şi Lucian Bute,
au câştigat partidele pe care leau disputat în 15 octombrie, la
Bell Centre din Montreal. În
deschiderea galei, Jo Jo Dan
a reuşit o victorie la limită, în
repriza a patra a meciului cu
argentinianul Andreas Pablo
Villafane, la categoria welter,
succes care vine după singurul
eşec din cariera sa profesionistă,
în faţa turcului Selcuk Aydin,
pentru titlul WBC Silver.
În ring a urcat apoi românul
Adrian Diaconu (32 de ani), care
s-a impus la categoria semigrea
în faţa americanului Omar
Sheika, prin decizie unanimă
la puncte (98-91, 97-92, 9892), într-un meci pe durata a
10 reprize. Diaconu a fost pus
în dificultate în runda a doua,
când o lovitură puternică a
lui Sheika l-a prins descoperit
şi ‚’Rechinul’’ a fost forţat să
îngenuncheze. Diaconu a trecut
cu bine acest moment greu şi a
recuperat punct cu punct în faţa
unui adversar valoros, tenace,
adjudecându-şi în cele din urmă
victoria, în mod meritat. Aceasta
a fost a 27-a victorie (15 prin KO)
obţinută de Adrian Diaconu în
cele 29 disputate până acum,
fiind învins doar de două ori.
Capul de afiş însă l-a ţinut
Lucian Bute care şi-a apărat
cu succes, pentru a şasea oară
titlul mondial IBF la categoria
supermijlocie, după ce l-a învins
prin KO în repriza a noua pe
americanul Jesse Brinkley (34
de ani), într-un meci disputat la
Centre Bell din Montreal. Lucian
Bute (30 de ani) acumulează, în
felul acesta, 27 de victorii din 27

Selecţionata
Under 21 ratează
calificarea la
europene
Reprezentativa
de
tineret a României a ratat
calificarea la turneul final al
Campionatului European
din Danemarca, după ce a
terminat la egalitate, scor
0-0, partida susţinută,
la Botoşani, în compania
Angliei, în returul play-offului. Selecţionerul echipei
de tineret a României, Emil
Săndoi, a declarat că i s-a
propus să rămână în această
funcţie, dar nu poate da un
răspuns deocamdată. În
tur, reprezentativa Angliei
s-a impus cu scorul de 2-1.
În urma acestui rezultat,
echipa de tineret a Angliei
s-a calificat la turneul final
din 2011 ce va avea loc în
Danemarca.

Şanse minime de calificare la Euro 2012

E

de meciuri (22 prin KO).
Gălăţeanul a rămas fidel
propriului stil, mai exact,
atacul cu directe şi upercut-uri.
Brinkley, deşi cunoştea strategia
românului, nu a putut evita
asaltul adversarului său, mult
mai puternic şi mai încrezător
în forţele proprii. Bute şi-a pus
rivalul la podea în trei rânduri
şi dacă americanul nu ar fi
încercat în mod insistent să stea
departe de loviturile nimicitoare
ale găţăţeanului, meciul s-ar fi
încheiat cu mult înainte de runda
a noua. În repriza a cincea, Bute
l-a doborât pe Brinkley, acesta
fiind salvat de compatriotul său,
arbitrul de ring, care l-a numărat,
dându-i în felul acesta şansa de a
ajunge la finalul rundei. Brinkley
a fost numărat şi în repriza a
opta, când a avut nevoie de
prezenţa medicului deoarece
sângera la arcada dreaptă.
Victoria cu Brinkley înseamnă
noi oportunităţi pentru Bute.
Canalul HBO a promis că în
martie anul viitor îi va aranja fie
o unificare de centură, cu Dimitri
Sartison (campion interimar
WBA) sau Robert Stieglitz
(WBO), fie un meci mare.
Variantele ar fi Bernard Hopkins,
dacă americanul va câştiga
meciul de pe 18 decembrie cu
Jean Pascal, care va avea ca miză
centura de campion mondial
WBC la semigrea. Kelly Pavlik şi
Danny Green sunt şi ei pe listă.

chipa de fotbal a
României avea ocazia
să dea lovitura în
Franţa, însă aceasta a fost învinsă,
sâmbătă, 9 octombrie, pe Stade
de France, cu scorul de 2-0 (0-0),
de reprezentativa Franţei, întrun meci contând pentru etapa a
3 - a a grupei D a preliminariilor
Campionatului European din
2012. La meci au asistat peste
72.000 de spectatori, din care,
aproximativ 1.000, susţinători
ai echipei naţionale a României.
România a avut o prestaţie
bună şi o atitudine pozitivă, însă
lucrul acesta nu i-a fost suficient
cu o selecţionată care a reuşit
să învingă abia spre sfârşitul

partidei şi doar practicând un
joc pe contre. Introdus pe teren
în minutul 68, Loic Remy, plecat
din offside, a reuşit să marcheze
în minutul 83, cu un şut la colţul
lung. În prelungirile partidei, a
înscris şi Gourcuff, un alt jucător
trimis pe teren în repriza a doua
de către antrenorul Laurent
Blanc. După etapa a III-a a
preliminariilor,
clasamentul
grupei D este următorul: 1.
Franţa - 6 puncte, 2. Albania - 5
puncte, 3. Belarus - 5 puncte, 4.
Bosnia - 4 puncte, 5. România - 2
puncte, 6. Luxemburg - 1 punct.
România va întâlni selecţionata
Bosniei-Herţegovina, în etapa
a 4-a a grupei D de calificare la

Euro 2012, care va avea loc pe 26
martie 2011.
În timp ce selecţionata
noastră a eşuat, cea a Spaniei
nu şi-a decepţionat suporterii în
cele două partide jucate. Vineri,
8 octombrie, echipa condusă
de Vicente del Bosque a învins
Lituania, cu scorul de 3-1, într-o
partidă disputată la Salamanca şi
care a fost dominată de iberici,
golurile spaniolilor fiind marcate
de Fernando Llorente (min.47,
56) şi David Silva (min.79), iar
marţi, 12 octombrie, s-a impus
cu 3-2, la Glasgow, în faţa Scoţiei,
golurile spaniolilor fiind marcate
de Villa (min.43, penalti), Iniesta
(min.55) şi Llorente (min.79).

CFR Cluj îi dă o mână de ajutor vicecampioanei Europei

C

a m p i o a n a
României, CFR Cluj,
a pierdut, marţi,
19 octombrie, în
deplasare, cu scorul de 3-2 (21), meciul susţinut în compania
vicecampioanei Europei, Bayern
Munchen, în etapa a III-a grupei
E a Ligii Campionilor, partidă
în care clujenii au marcat patru
goluri, iar nemţii unul. Nemţilor
le-a fost suficient să înscrie
doar un gol, celelalte două, în
contul gazdelor, marcândule chiar ardelenii în propria
poartă. Meciul de pe Allianz
Arena, urmărit de 66.000 de
spectatori, din care 300 clujeni,
a fost dominat de Bayern, însă
se poate spune că românii s-au
bătut singuri, marcând două

autogoluri în decursul a doar
6 minute. Prima mare ocazie
a meciului au avut-o nemţii
în minutul 21: Felice Piccolo
reia mult peste poartă. Totuşi
primul gol avea să-l marcheze
CFR. În minutul 28, De Zerbi
execută o lovitură liberă în careu
şi Cadu reia în poartă cu capul.
Şase minute mai târziu, acelaşi
Cadu deviază în propria poartă
un şut al lui Kroos: 1-1. După
alte şase minute, nemţii preiau
conducerea în urma executării
unui corner deviat în propria
poartă de către Panin. După o
perioadă de calm, în prelungirile
primei reprize, Lacina Traore
recuperează excelent un balon,
scapă singur, dar şutează în bara
porţii! Repriza secundă începe

avându-i pe ceferişti la timonă
prin Culio, însă curând gazdele
se fac stăpâne pe joc. Pe fondul
acestei dominări, în minutul 77,
Mario Gomez marchează golul
al treilea pentru bavarezi. Cu 2
minute înainte de final, Culio
stabileşte rezultatul final printrun şut din central careului.
Era totuşi pera târziu, clujenii
nedipunând de suficient timp
pentru a egala. Pentru CFR Cluj
această este a doua înfrângere
consecutivă, după ce a pierdut
şi partida cu AS Roma, scor 1-2,
din etapa precedentă. În urma
disputării celei de-a III-a etape,
clasamentul grupei E se prezintă
astfel: 1. Bayern Munchen 9
puncte; 2. CFR Cluj 3p; 3. FC
Basel 3p; 4. AS Roma 3p.
Pagină realizată de Alin Săcăcean
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Opinión

La Asociación
Cultural
„Juan Ramón
Jiménez y Lucian
Blaga”
tiene el gusto de
invitarles
a la conferencia

Hace tiempo que no escribía sobre el tema, por falta de tiempo básicamente, pero ahora vuelvo a tener motivos, porque la crisis
económica y la actitud del gobierno ZP afecta y mucho a los rumanos residentes a España. Todos tenemos amigos o conocidos que están
en paro por culpa de la incompetencia del presidente de este gobierno que alarga demasiado su agonía. Por desgracia, hoy entre los
rumanos se da esta situación: mujer, trabajando en servicio doméstico y hombre en paro. El cabeza de familia suele ser la mujer, que es
la que mantiene a la familia, mientras que el hombre se desespera por encontrar un trabajo. Es triste, pero es la realidad. Hay pocos casos
que son la excepción de esta regla.

GRAMÁTICA
CÓSMICA,
GRAMÁTICA
HUMANA.
HACIA UNA
SEMIOSIS
DE LA
REVELACIÓN.
que el prof. Dr.

Christian Tămaş
de la Universidad
“Alexandru Ioan
Cuza” de Iaşi
(Rumanía)
e IBC Cambridge
(Inglaterra)
dictará
el viernes, 22 de
octubre de 2010,
a las 18.00 horas
en la
Facultad de
Filosofía y Letras
Aula 2 - Edificio
Málaga
(c/ Colegios, s/n Alcalá de Henares).

El acto tiene el
apoyo institucional
de la
Facultad de
Filosofía y Letras
y del Centro de
Lenguas Extranjeras
de la UAH

El gobierno de ZP vuelve a discriminar a los rumanos

Pero, a pesar de la mala
gestión de la crisis del
gobierno socialista y la falta de
oportunidades para encontrar
un trabajo, los datos nos enseñan
que hay más rumanos que viven
en España. Yo creo que nos
encontramos con una nueva ola
de inmigración rumana hacia
España, teniendo en cuenta
que las cosas no van muy bien
en Rumanía. Los que estamos
ya aquí, intentamos aguantar
un poco más apretándonos el
cinturón, mientras que los que
vienen porque tienen algún
conocido aquí intentan buscarse
otro comienzo hacia una vida
mejor. Pero no es suficiente
lo que sufrimos por culpa de
estos incompetentes socialistas
que nos gobiernan. Ahora nos
discriminan por enésima vez: el
gobierno socialista ha tomado la
decisión arbitraria y sin sentido
de no censar a todos los rumanos
para las próximas elecciones
municipales de España. Este
mes, el Instituto Nacional de
Estadística (INE) mediante
su Oficina Electoral Central
(OCE) ha mandado unas cartas
a los ciudadanos europeos para
que éstos contestando a ella,
se censen y puedan votar en
las elecciones municipales de

MARIUS IOAN - Miembro del PP y
Ayuntamiento de
Torrejon de Ardoz

director de Inmigración

España del 2011. Pero, de hecho
enviaron las cartas sólo a los
europeos que lleven residiendo
en España desde 2007. A los que
residían antes y no se censaron
en 2007 cuando recibieron una
carta similar, no se les volverá
a mandar la carta. Aunque
la medida afecta a todos los
ciudadanos comunitarios, me
refiero principalmente a los
rumanos porque somos los
principales afectados al ser más
de 830.000 empadronados. Es
decir que habrá unos 350.000
rumanos que no recibirán la carta
del INE, justo la diferencia entre
el padrón 2007 y 2010. Ellos
tendrán que ir al departamento de
Estadística de su ayuntamiento

para hacer este trámite. De esta
forma el gobierno socialista nos
recorta un derecho fundamental
en cualquier democracia: el
de votar. ¿Por qué? Muy fácil:
porque le tienen miedo al voto
rumano, porque saben que no
le es favorable a la izquierda
española. ¿Cómo lo recorta?
Pues utilizando una artimaña
burocrática, la Oficina Electoral
Central, organismo que depende
del gobierno español, que ha
decido NO ENVIAR las cartas
para que nos censemos a los que
nos mandaron anteriormente en
el 2007. Han eliminado de un
plumazo unos cuantos cientos
de miles de rumanos al quitarles
esa posibilidad de censarse para
posteriormente poder votar.
Muchos
rumanos
llevamos
años de residencia en España.
¿Cuántos de nosotros hemos
prestado atención a las cartas
enviadas en el 2007? ¿Cuántos
de nosotros sabíamos en esas
fechas para qué eran esas cartas?
Ya os lo digo yo: muy pocos, por
lo que la gran mayoría de ellas
se quedaron sin contestación.
Os puedo asegurar que no se
nos dijo en 2007 cual era el
procedimiento para poder votar.
¿Qué más se inventará en el
futuro este gobierno en contra de

los rumanos? ¿Será que nosotros
nunca seremos bien tratados en
este país que tiene una gente
excelente pero resulta que en
los últimos años unos pésimos
gobernantes? ¿Y por qué no
protestan las asociaciones y
federaciones rumanas, para
denunciar estos hechos? Estoy
seguro que el rumano sabrá
contestar a esta nueva muestra
de trato discriminatorio, yendo
el mismo al ayuntamiento a
inscribirse en el censo electoral.
Vamos a demostrarles que nos
interesa el municipio donde
vivimos,
donde
pagamos
nuestros impuestos y donde
nuestros niños van al cole. Sólo
unidos podemos demostrar que
somos una fuerza digna de tomar
en consideración. Queremos que
nuestro alcalde nos escuche y nos
haga caso, que decidamos como
se distribuyen los presupuestos
municipales y que se destine
dinero para nuestra integración
o para nuestro Día Nacional,
pues entonces: vayamos todos
a censarnos para poder votar
en 2011. Por nosotros y por
el futuro de nuestros hijos,
seamos decididos y estemos
unidos de una vez por todas.
¡CÉNSATE Y VOTA! ¡TU VOTO
ES IMPORTANTE!
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Bonos Mi País

Auzi “Bună, fata mea!”
de câte ori vrei!
Apeluri în România de la 7 centi/minut
Cu Bono Mi País de la Vodafone poti apela orice număr de fix
sau mobil, fără taxă de stabilire a apelului. Contracteaza-l la orice
punct de vanzare Vodafone sau apelând *142#
Esti Vodafone?
Informeaza-te pe www.vodafone.es/bonosmipais
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