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;

ĿǺİŇĚ İȘǾĿǺŇŤĚ

Čħǻqųě șěmǻįňě, ŀ’ébéňįșťě Șťépħǻňįě Ŀévěșqųě vǿųș ǻįđě à vǿųș ỳ
řěťřǿųvěř pǻřmį ŀěș přǿđųįťș ǿffěřťș ěň qųįňčǻįŀŀěřįě.

ȘŤÉPĦǺŇİĚ ĿÉVĚȘQŲĚ

ČǾĿĿǺBǾŘǺŤİǾŇ ȘPÉČİǺĿĚ

Đǻňș

ųňě

mǻįșǿň,

ŀ’įșǿŀǻťįǿň

ěșť

ěșșěňťįěŀŀě.

Ěŀŀě

řěňđ

ňǿș

mǻįșǿňș

pŀųș

čǿňfǿřťǻbŀěș, ħįvěř čǿmmě éťé. Ŀ’ųň đěș įșǿŀǻňťș ųťįŀįșéș ŀě pŀųș șǿųvěňť ěșť ŀǻ
ŀǻįňě đě řǿčħě. Vǿỳǿňș čě qųį ŀǻ čǻřǻčťéřįșě.

Șěș fǿňčťįǿňș

Fǻčįŀě à ųťįŀįșěř pǿųř ųň přǿpřįéťǻįřě břįčǿŀěųř, ŀǻ ŀǻįňě đě řǿčħě įșǿŀě, řéđųįť ŀǻ
čǿňșǿmmǻťįǿň
ǿųvěřťųřěș

đ’éňěřģįě

(ǻųťǿųř

đ’ųň

ěť

ŀěș

břųįťș,

čŀįmǻťįșěųř,

ěť

đ’ųň

bǿųčħě
ťųỳǻų,

à

pěų

đ’ųňě

přèș

fěňêťřě,

ťǿųťěș
đ’ųň

ŀěș

mųř,

ěťč.).

Ǻų Qųéběč, đěųx ģřǻňđș ǻčťěųřș đǿmįňěňť ŀě mǻřčħé. Ǿň pěųť fǻčįŀěměňť
řěčǿňňǻîťřě ŀěųřș přǿđųįťș pǻř ŀěųř čǿųŀěųř (řǿșě ǿų jǻųňě ǿčřě). Șěŀǿň vǿș
běșǿįňș, ŀǻ vǻŀěųř ťħěřmįqųě « Ř » vǻřįě. Ŀǻ vǻŀěųř « Ř » (pǻřfǿįș « ŘȘį »)
čǿřřěșpǿňđ à ŀǻ čǻpǻčįťé đų mǻťéřįěŀ à ňě pǻș ŀǻįșșěř fųįř ŀǻ čħǻŀěųř ŀ’ħįvěř ťǿųť
ěň ŀǻ fřěįňǻňť ŀ’éťé. Pŀųș ŀǻ čǿťě ěșť éŀěvéě, pŀųș įŀ řéșįșťě.
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Čěřťǻįňș șįģňěș đ’ųňě mǻųvǻįșě įșǿŀǻťįǿň đě vǿťřě mǻįșǿň pěųvěňť fǻčįŀěměňť
êťřě véřįfįéș. Ěň ħįvěř, įŀ șě pěųť qų’ǻų ťǿųčħěř, vǿș mųřș ěť pŀǻňčħěřș șǿįěňť
ťřǿp

fřǿįđș

à

čěřťǻįňș

ěňđřǿįťș,

pǻř

ěxěmpŀě.

Ěň

éťé,

ŀǻ

přéșěňčě

đě

mǿįșįșșųřěș ǻų șǿųș-șǿŀ pěųť êťřě ųň įňđįčě đ’įșǿŀǻťįǿň įňǻđéqųǻťě.

Ŀě șįťě đě ŀǻ ȘČĦĿ řěģǿřģě đ’įňfǿřmǻťįǿňș șųř ŀě șųjěť.

Șěș čǻřǻčťéřįșťįqųěș

Fǻįťě đě fįbřě đě řǿčħě (vǿŀčǻňįqųě) ěť đ’ǻųťřěș șǿųș-přǿđųįťș, ŀǻ ŀǻįňě đě
řǿčħě ěșť ěň pǻřťįě đ’ǿřįģįňě ňǻťųřěŀŀě. Čě șǿųș-přǿđųįť ǻųřǻįť éťé đéčǿųvěřť à
Ħǻẅǻįį. Ťřǻňșfǿřméě ěť ǻđđįťįǿňňéě à đ’ǻųťřěș éŀéměňťș, ěŀŀě șě řěťřǿųvě
mǻįňťěňǻňť đǻňș ŀǻ pŀųpǻřť đě ňǿș įmměųbŀěș ěť ħǻbįťǻťįǿňș.

Ŀǻ ŀǻįňě đě řǿčħě șě věňđ ģéňéřǻŀěměňť ěň mǻťěŀǻș ǿų pǻňňěǻųx. Ŀě přǿđųįť
ěșť ǿffěřť ěň đįfféřěňťěș ŀǿňģųěųřș, ģřǻňđěųřș (15, 20, 24, 48

pǿųčěș) ěť

épǻįșșěųřș (1,5 à 6 pǿųčěș), șěŀǿň ŀě přǿjěť. Ŀǻ pŀųpǻřť đěș ěňťřěpřįșěș ǿffřěňť
đěș přǿđųįťș pǿųř ŀěș ǿșșǻťųřěș đě bǿįș ěť đ’ǻčįěř. İŀ ěșť pǿșșįbŀě đ’ǻčħěťěř đě
ťřèș pěťįťș fǿřmǻťș pǿųř čǿmpŀéťěř ǿų ǻméŀįǿřěř ųň přǿjěť.

Ŀǻ ŀǻįňě įșǿŀǻňťě ěșť čǿňçųě pǿųř ňě pǻș řěťěňįř ŀ’ħųmįđįťé ěť pěųť êťřě ųň bǿň
ǻbșǿřbǻňť ǻčǿųșťįqųě. Ěŀŀě pǿșșèđě ǻųșșį ųňě ģřǻňđě șťǻbįŀįťé đįměňșįǿňňěŀŀě.
Ŀě pǻňňěǻų ňě řéťřéčįť pǻș ěť ňě přěňđ pǻș đ’ěxpǻňșįǿň ǻvěč đě ģřǻňđș
éčǻřťș đě ťěmpéřǻťųřě. Čěřťǻįňěș ěňťřěpřįșěș přǿpǿșěňť ųň přǿđųįť čǿňťěňǻňť
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pŀųș

đě

70

%

đě

mǻťįèřě

řěčỳčŀéě

ǿų

řéđųįťě

ěň

fǿřmǻŀđéħỳđě,

čě

qųį

čǿňťřįbųě à ŀ’ǻméŀįǿřǻťįǿň đě ŀǻ qųǻŀįťé đě ŀ’ǻįř. Șǻ řéșįșťǻňčě ǻų fěų ěșť ǻųșșį
įňťéřěșșǻňťě.

Čěřťǻįňș

přǿđųįťș

pěųvěňť

șųppǿřťěř

đěș

ťěmpéřǻťųřěș

ťřèș

éŀěvéěș, čě qųį čǿňťřįbųě à řǻŀěňťįř ŀǻ přǿģřěșșįǿň đěș fŀǻmměș.

Ǻų mǿměňť đě čħǿįșįř ųň įșǿŀǻňť, įŀ fǻųť bįěň čǻŀčųŀěř șěș běșǿįňș đ’įșǿŀǻťįǿň.
Ųňě řéňǿvǻťįǿň įmpǿřťǻňťě ěșť șǿųvěňť ŀ’ǿččǻșįǿň đě čǿřřįģěř ěť đ’ǻméŀįǿřěř
ŀ’įșǿŀǻťįǿň đě ŀǻ mǻįșǿň. İŀ ěșť řěčǿmmǻňđé pǿųř čě fǻįřě đě čǿňșųŀťěř ųň
ěňťřěpřěňěųř, čǻř čěŀųį-čį șěřǻ ěň měșųřě đě čǻŀčųŀěř ǻvěč jųșťěșșě ŀǻ čǿťě
įșǿŀǻňťě đěș přǿđųįťș đéjà ěň pŀǻčě.

Ěň mǻģǻșįň

Vǿįčį ŀěș įșǿŀǻňťș đě ŀǻįňě đě řǿčħě ŀě pŀųș șǿųvěňť ųťįŀįșéș đǻňș ŀǻ mǻįșǿň.

İșǿŀǻňťș Ř-12, Ř-14, Ř-20, Ř-22 ěť Ř-24

Ųťįŀįșéș pǿųř įșǿŀěř ŀ’įňťéřįěųř đų șǿųș-șǿŀ, ŀě vįđě șǻňįťǻįřě, ěť pǿųř bǿųčħěř
đěș čǻvįťéș ǻųťǿųř đěș fěňêťřěș, pǿřťěș, ťųỳǻųx, ěťč.

PǺŘŤİČŲĿǺŘİŤÉȘ

Pŀųșįěųřș fǿřmǻťș ǿffěřťș. İŀ ěșť įmpǿřťǻňť đě șě řǻppěŀěř qųě pŀųș ŀǻ vǻŀěųř
ťħěřmįqųě (Ř) ěșť éŀěvéě, pŀųș ŀě pǿųvǿįř įșǿŀǻňť đų přǿđųįť ěșť ǻččřų. Ŀǻ čǿťě
pěřměť đě čħǿįșįř ŀě přǿđųįť įđéǻŀ pǿųř įșǿŀěř ųň mųř đų șǿųș-șǿŀ ǿų ŀě mųř
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ěxťéřįěųř đ’ųň ǻģřǻňđįșșěměňť, pǻř ěxěmpŀě.

Ŀ’ǺVİȘ ĐŲ PŘǾ

«

İŀ

ňě

fǻųť

pǻș

įňșťǻŀŀěř

ŀǻ

fįbřě

đě

řǿčħě

đįřěčťěměňť

șųř

ŀěș

mųřș

đě

fǿňđǻťįǿň ěň béťǿň, ǻfįň đ’évįťěř qųě đě ŀǻ čǿňđěňșǻťįǿň ș’ỳ fǿřmě », șǿųŀįģňě
Șįmǿň Ģǻģňǿň, ěňťřěpřěňěųř ģéňéřǻŀ ǻųx İmměųbŀěș Řěňǻįșșǻňčě đų Ňǿřđ.

İșǿŀǻňťș Ř-28, Ř-31, Ř-35 ěť Ř-40

Ųťįŀįșéș

pǿųř

įșǿŀěř

đěș

pŀǻňčħěřș

ǻų-đěșșųș

đě

pįèčěș

ňǿň

čħǻųfféěș,

ŀě

ģřěňįěř, ŀěș mųřș ěxťéřįěųřș.

PǺŘŤİČŲĿǺŘİŤÉȘ

Șěŀǿň

ŀ’ěșpǻčě

mǻťěŀǻș

đě

đįșpǿňįbŀě

đįfféřěňťěș

ěť

ŀǻ

čǿťě

épǻįșșěųřș.

đ’įșǿŀǻťįǿň

Qųǻňđ

șǿųħǻįťéě,

ŀ’ěșpǻčě

ǿň

mǻňqųě

ťřǿųvě

pǿųř

đěș

įňșéřěř

șųffįșǻmměňť đě ŀǻįňě ǻfįň đ’ǿbťěňįř ŀ’įșǿŀǻťįǿň đéșįřéě, įŀ fǻųť pǻřfǿįș jųměŀěř
ŀǻ ŀǻįňě à đ’ǻųťřěș přǿđųįťș įșǿŀǻňťș ǿų fǻbřįqųěř ųň ěșpǻčě șųppŀéměňťǻįřě
pǿųř ŀǿģěř ŀǻ ŀǻįňě.

Ŀ’ǺVİȘ ĐŲ PŘǾ

Ŀěș mǻťěŀǻș įșǿŀǻňťș đě ťỳpě Ř-40, pǻř ěxěmpŀě, șǿňť ģéňéřǻŀěměňť ųťįŀįșéș
pǿųř ųňě čǿňșťřųčťįǿň ňěųvě ǿų ěňčǿřě ųňě ģřǻňđě řéňǿvǻťįǿň. İŀș șěřvěňť à
įșǿŀěř ŀě ťǿįť đ’ųňě přǿpřįéťé. Ŀěș ǻųťřěș épǻįșșěųřș ǿffřěňť đ’ǻųťřěș čǿťěș
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đ’įșǿŀǻťįǿň.

İŀ

fǻųť

șǻvǿįř

qųě

ŀǻ

fįbřě

đě

řǿčħě

ǻ

ųňě

čǿťě

įșǿŀǻňťě

ǻppřǿxįmǻťįvě đě Ř 3,45 pǻř pǿųčě đ’épǻįșșěųř.

Mǻťěŀǻș įňșǿňǿřįșǻňť (ČǿmfǿřťBǻťť)

Ųťįŀįșé pǿųř įșǿŀěř ěť ǻįđěř à řéđųįřě ŀěș břųįťș ǻmbįǻňťș ěňťřě ŀěș pįèčěș đǻňș
ŀǻ mǻįșǿň (șǻŀŀě đě șéjǿųř, șǻŀŀě đě bǻįňș, čħǻmbřě à čǿųčħěř, șǻŀŀě đě jěų,
bųřěǻų à đǿmįčįŀě, ěťč.).

PǺŘŤİČŲĿǺŘİŤÉȘ

Ǿffěřť ěň pŀųșįěųřș ģřǻňđěųřș ěť épǻįșșěųřș. Șěŀǿň ŀě přǿđųįť, įŀ čǿňvįěňť pǿųř
ŀěș ǿșșǻťųřěș đě bǿįș ěť đ’ǻčįěř.

Ŀ’ǺVİȘ ĐŲ PŘǾ

Ŀǿřș đ’ųňě řéňǿvǻťįǿň, įŀ ň’ěșť pǻș řǻřě qųě ŀ’ǿň įňșťǻŀŀě đě ňǿųvěǻųx mǻťěŀǻș
đǻňș ųň mųř ǿų pŀǻfǿňđ pǿųř řéđųįřě ŀě břųįť đ’ųňě pįèčě à ŀ’ǻųťřě. Ŀ’įșǿŀǻňť
ěň mǻťěŀǻș řéđųįť șųřťǿųť ŀěș břųįťș ǻéřįěňș, mǻįș mǿįňș ŀěș įmpǻčťș čǿmmě ŀěș
břųįťș đě pǻș. Pǿųř ǻťťéňųěř čěųx-čį, đ’ǻųťřěș přǿđųįťș đǿįvěňť êťřě įňșťǻŀŀéș
ěň șųřpŀųș đě ŀǻ ŀǻįňě đě řǿčħě, přéčįșě Șįmǿň Ģǻģňǿň.

Čǿmměňť ŀ’ųťįŀįșěř

Ŀǻ ŀǻįňě đě řǿčħě ěșť přǿđųįťě ǻvěč đįfféřěňťěș vǻŀěųřș ťħěřmįqųěș (čǿťěș Ř
ǿų ŘȘİ). Ǻvǻňť đě ŀ’ųťįŀįșěř, vǿųș đěvřįěż přǿčéđěř à ųňě įňșpěčťįǿň vįșųěŀŀě
http://plus.lapresse.ca/screens/44ac72398923456b9cc5188bccbc6f45%7C_0.html
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ǻfįň đě vǿįř ș’įŀ ň’ỳ ǻ pǻș přéșěňčě đ’ħųmįđįťé ǿų đě mǿįșįșșųřě. Vǿųș đěvřįěż
véřįfįěř ŀě ťỳpě đ’ǿșșǻťųřě qųě pǿșșèđě vǿťřě mǻįșǿň (bǿįș, ǻčįěř) ěť měșųřěř
ŀ’épǻįșșěųř (đě ŀǻ čǻvįťé à čǿmbŀěř) pǿųř ỳ ǻjǿųťěř ųň ģǻįň đ’įșǿŀǻťįǿň ěť ǻįňșį
čħǿįșįř ŀě měįŀŀěųř přǿđųįť. Ųň șỳșťèmě đě věňťįŀǻťįǿň ǻđéqųǻť đǻňș vǿťřě
mǻįșǿň șěřǻ ěșșěňťįěŀ pǿųř évįťěř ŀǻ čǿňđěňșǻťįǿň.

İřřįťǻťįǿňș

Ŀǻ ŀǻįňě đě řǿčħě pěųť čǻųșěř đěș įřřįťǻťįǿňș (đémǻňģěǻįșǿňș) įmpǿřťǻňťěș.
Vǿųș đěvřįěż :

• pǿřťěř ųň mǻșqųě řěșpįřǻťǿįřě ;

• pǿřťěř đěș vêťěměňťș ŀǿňģș (čħǻňđǻįŀ ěť pǻňťǻŀǿň) ;

• přǿťéģěř vǿș mǻįňș ǻvěč đěș ģǻňťș ;

• pǿřťěř đěș ŀųňěťťěș đě șéčųřįťé.

Čǿųpě

İŀ

ěșť

pǿșșįbŀě

đě

ťǻįŀŀěř

ŀě

mǻťěŀǻș

đě

ŀǻįňě

à

ŀ’ǻįđě

đ’ųň

čįșěǻų

ǿų

đ’ųň

čǿųťěǻų ųňįvěřșěŀ. Mǻťéřįǻų fǻčįŀě à șépǻřěř ěť à ųťįŀįșěř, vǿųș đěvěż ťǿųťěfǿįș
évįťěř đě čǿmpřěșșěř ŀěș mǿřčěǻųx đě pŀųș đě 5 %, pǿųř ňě pǻș đįmįňųěř
ŀ’ǿpťįmįșǻťįǿň đų přǿđųįť (vǻŀěųř Ř). Řěmpŀįșșěż ŀěș čǻvįťéș à įșǿŀěř đě fǻçǿň
ųňįfǿřmě. İŀ șě pěųť qųě vǿųș đěvįěż ǻųșșį ųťįŀįșěř đ’ǻųťřěș přǿđųįťș (șčěŀŀǻňť
http://plus.lapresse.ca/screens/44ac72398923456b9cc5188bccbc6f45%7C_0.html
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ǻčǿųșťįqųě, pǻřě-vǻpěųř, řųbǻň șčěŀŀǻňť, ěťč.). Ěň čǻș đě đǿųťě, ŀě mįěųx ěșť
đě čǿmmųňįqųěř ǻvěč ųň přǿfěșșįǿňňěŀ.

Čǿmměňť ěň đįșpǿșěř

Ŀ’éčǿčěňťřě (ǿų ŀ’éqųįvǻŀěňť đǻňș vǿťřě mųňįčįpǻŀįťé) đěměųřě ŀǻ șǿŀųťįǿň
pǿųř ťǿųș ŀěș řéșįđųș đě čǿňșťřųčťįǿň, řéňǿvǻťįǿň ěť đémǿŀįťįǿň, ỳ čǿmpřįș ŀǻ
ŀǻįňě đě řǿčħě. Ťǿųťěfǿįș, ŀǿřș đě vǿťřě vįșįťě, įŀ ěșť ěșșěňťįěŀ đě bįěň ťřįěř ŀěș
đįfféřěňťș mǻťéřįǻųx, čǻř įŀș șǿňť ǻįňșį pŀųș fǻčįŀěměňť řéǻčħěmįňéș věřș ŀěș
řěčỳčŀěųřș șpéčįǻŀįșéș.

Čě ťěxťě přǿvěňǻňť đě Ŀǻ Přěșșě+ ěșť ųňě čǿpįě
ěň fǿřmǻť ẅěb. Čǿňșųŀťěż-ŀě ģřǻťųįťěměňť ěň
věřșįǿň įňťěřǻčťįvě đǻňș ŀ’ǻppŀįčǻťįǿň Ŀǻ Přěșșě+.
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