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ĚǺŲĐǺČĚ

ȘŲŘMǾŇŤĚŘ ȘǺ PĚŲŘ ĐǺŇȘ Ŀ’ĚǺŲ

MǺŘİĚ-FŘǺŇČĚ ĿÉĢĚŘ
ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Vǻįňčřě șǻ pěųř đě ŀ’ěǻų, č’ěșť pǿșșįbŀě, ňǿųș ǻșșųřě Éŀįșě Ģǻųđěťťě, přǿfěșșěųřě đě ňǻťǻťįǿň, qųį ǻ čřéé ěň 2009 ŀ’éčǿŀě đ’ǻčťįvįťéș ǻqųǻťįqųěș ĚǺŲđǻčě,
pǿųř pěřměťťřě à đěș ǻđųŀťěș đě pǻșșěř ěňfįň pǻř-đěșșųș ŀěųř čřǻįňťě đě ŀ’įmměřșįǿň.

Ťįťųŀǻįřě đ’ųň pěřmįș đě șǻųvěťěųșě ňǻťįǿňǻŀě, ěť ǻňčįěňňěměňť přǿfěșșěųřě đě ňǻťǻťįǿň ǻvěč ŀǻ Čřǿįx-Řǿųģě, M  Ģǻųđěťťě ǻ čǿňșťǻťé pǻř ŀě pǻșșé qųě
ŀěș ǻđųŀťěș ňě pěřșévèřěňť pǻș běǻųčǿųp đǻňș ŀě přǿģřǻmmě đ’ǻppřěňťįșșǻģě ťřǻđįťįǿňňěŀ.

mě

Ěŀŀě ǻ đǿňč đéčįđé đě mǿđįfįěř șǿň ǻppřǿčħě, ěň ǻŀŀǻňť čħěřčħěř đě ŀ’ěxpěřťįșě ěň Fřǻňčě. Đě řěťǿųř à Mǿňťřéǻŀ, ěŀŀě ǻ čřéé șǿň čǿųřș. « Ǿň ŀ’ǻ ǻppěŀé
Șųřmǿňťěř șǻ pěųř đǻňș ŀ’ěǻų ěť ňǿň "đě ŀ’ěǻų". Ŀ’ǿbjěčťįf, č’ěșť qųě ŀěș ģěňș ș’ǻffřǻňčħįșșěňť đě ŀěųř pěųř čǿmpŀèťěměňť ěť șǿįěňť čǻpǻbŀěș đ’ǻșșųřěř ŀěųř
șéčųřįťé ěň pǻřťįě přǿfǿňđě. »

Ŀěș mǿťįfș đěș pǻřťįčįpǻňťș șǿňť vǻřįéș : pǿųř vǻįňčřě ųň ťřǻųmǻťįșmě đ’ěňfǻňčě, đǿmįňěř ųňě čřǻįňťě řépǻňđųě ǻų șěįň đě șǻ fǻmįŀŀě ǿų ěňčǿřě pǿųř
pǿųvǿįř ǻččǿmpǻģňěř șěș přǿpřěș ěňfǻňťș đǻňș ŀ’ěǻų.

mě

http://plus.lapresse.ca/


Čǿmmě đǻňș ŀě čǿųřș đě Ģỳm ŀįqųįđě ěxťřêmě à ŀ’ŲQǺM, M  Ģǻųđěťťě șě șěřť đ’ųňě čǻģě đǻňș ŀ’ěǻų. Mǻįș ŀà ș’ǻřřêťě ŀǻ čǿmpǻřǻįșǿň. Ǻŀǿřș qųě ŀǻ
čǻģě pǿųř ŀěș éťųđįǻňťș ųňįvěřșįťǻįřěș șěřť ǻųx ěxěřčįčěș đě mųșčųŀǻťįǿň, įčį, ŀěș pỳŀôňěș đě PVČ ǻșșųřěňť ěň přěmįěř ŀįěų ŀǻ șéčųřįťé đěș pǻřťįčįpǻňťș.

mě

Ŀǻ čǻģě ěșť đépǿșéě ǻų fǿňđ đě ŀǻ pǻřťįě přǿfǿňđě, ěť ŀěș ňǻģěųřș ș’ǻģřįppěňť ǻųx șěčťįǿňș ěň șųřfǻčě ǻvěč ŀěųřș mǻįňș ěť ŀěųřș pįěđș đě mǻňįèřě à
ěxpéřįměňťěř ŀǻ pǻřťįě přǿfǿňđě đě fǻçǿň șéčųřįťǻįřě.

« Ŀě ģǻįň péđǻģǿģįqųě ěșť įmpǿřťǻňť. Ŀǻ pǻřťįě pěų přǿfǿňđě đěvįěňť ťřèș vįťě čǿňfǿřťǻbŀě ǻpřèș. » — Éŀįșě Ģǻųđěťťě

Ěň qųěŀqųěș mǿįș, ǻșșųřě-ť-ěŀŀě, ŀǻ pěřșǿňňě ňě řěșșěňť pŀųș đě pěųř ěť pěųť čǿmměňčěř à épřǿųvěř ųň vřǻį pŀǻįșįř đǻňș ŀ’ěǻų. Đèș ŀě ňįvěǻų 2, ŀěș ňǻģěųřș
șě șěňťěňť ěň șéčųřįťé đǻňș ŀǻ pǻřťįě pěų přǿfǿňđě. Ŀ’ěňșěįģňǻňťě đǿňňě běǻųčǿųp đ’įňfǿřmǻťįǿň čǿňčřèťě șųř ŀ’ěǻų, ŀǻ fŀǿťťǻbįŀįťé, ŀǻ přǿpųŀșįǿň ěť
fǿňčťįǿňňě đě fǻçǿň ťřèș přǿģřěșșįvě, à pěťįťě éčħěŀŀě.

Ŀǻ jěųňě fěmmě přéčįșě qųě ŀě čǿųřș ěșť đǿňňé ǻvěč řěșpěčť ěť đǿųčěųř, čǻř ŀěș ǻđųŀťěș ǿňť șǿųvěňť ǻččųmųŀé đě ŀǻ ħǿňťě à přǿpǿș đě ŀěųř ħǻňđįčǻp.
Č’ěșť đ’ǻįŀŀěųřș pǿųřqųǿį ěŀŀě ǻ řěčǿųřș à ųň béňévǿŀě, ŀųį-mêmě ǻňčįěň pǻřťįčįpǻňť. « İŀ ŀěș čǿmpřěňđ, įŀ pěųť ŀěųř đįřě qų’įŀ ǻ ěų pěųř ŀųį ǻųșșį. »

M  Ģǻųđěťťě ŀǿųě ŀǻ pįșčįňě đě ŀ’ħôpįťǻŀ Ňǿťřě-Đǻmě pǿųř đǿňňěř șǿň čǿųřș. Ŀ’ěǻų, mǻįňťěňųě à 92 đěģřéș, ỳ ěșť pŀųș čħǻųđě qųě đǻňș ŀǻ pŀųpǻřť đěș
pįșčįňěș. « Ŀ’ěǻų čħǻųđě, č’ěșť ěșșěňťįěŀ, č’ěșť ŀǻ bǻșě đě ŀ’ǻįșǻňčě ǻqųǻťįqųě ! »

mě

À čě jǿųř, qųěŀqųě 400 pěřșǿňňěș ǿňť éťé fǿřméěș čħěż ĚǺŲđǻčě. Ŀě čǿųřș čǿmpřěňđ qųǻťřě ňįvěǻųx qųį ș’éčħěŀǿňňěňť șųř ųňě șěșșįǿň đě șįx șěmǻįňěș,
à řǻįșǿň đě 90 mįňųťěș ħěbđǿmǻđǻįřěș. İŀ ěň čǿûťě ěňvįřǿň 200 $ pǻř șěșșįǿň.


