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La leridana Lorena,
primera concursante
de ‘Tu cara me suena’
Una semana después de finalizar
su edición más exitosa, Tu cara me
suena ya calienta motores para la
quinta con la elección de un nuevo concursante en la Gala Casting
que se celebró el pasado viernes
por la noche. La cantante leridana
Lorena Gómez es la candidata que
hizo una espectacular imitación de
Beyoncé interpretando su famoso
tema Sweet dreams.
La cantante, que ganó Operación Triunfo en el 2006 y desde
hace unos años trabaja en Miami,
confesó que le hacía mucha ilusión
participar en el concurso de Antena 3. “No saben lo duro que es estar fuera de tu país buscando una

oportunidad”, dijo visiblemente
emocionada. Lorena, primera concursante oficial de la próxima edición, destinó los 3.000 euros que
el programa otorga para una causa
solidaria al Hospital Sant Joan de
Déu y su batalla contra el cáncer infantil. Y, entre lágrimas, se lo dedicó a su prima Irene, presente entre
el público, que acababa de superar
la enfermedad.
La leridana logró la plaza gracias
a los votos del jurado de Tu cara
me suena (compuesto por los habituales Àngel Llàcer, Lolita y Shaila Dúrcal y con la exconcursante
Sílvia Abril en sustitución de Carlos
Latre), que le dieron los mismos

FOTO: EFE / Lorena Gómez caracterizada como la cantante Beyoncé, interpretando su tema ‘Sweet Dreams’
puntos que a la intérprete de boleros Tamara y la presentadora y actriz Lorena Castell. Sus compañeros
deshicieron el empate aupándola

a la primera posición, que quedó
confirmada con los votos de los telespectadores desde sus casas. El
resto de los aspirantes, entre ellos

Juanra Bonet, David Martínez, Jadel, Lluvia Rojo, David Guapo y Guillermo Martín deberán confiar en
una repesca.
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Escatxigada canadenca / 25
Toronto (Canadà)
Les rocambolesques combinacions de les companyies aèries ens
van dur fins a Toronto, la ciutat més
gran del Canadà, que amb la seva
àrea metropolitana té al voltant de
sis milions d’habitants.
Aquesta ciutat no estava prevista
en la nostra ruta, però el destí ens
va permetre conèixer-la i poder visitar les famoses cascades de Niàgara, “tro d’aigua” en la llengua dels
habitants originaris de la regió, els
ongiara.
Amb una amplada de mil metres
i 54 de caiguda, les cataractes són
els tres salts que fa el riu Niàgara en
els seu camí dels Grans Llacs cap a
l’Atlàntic.
Es troben entre les fronteres de
Canadà i Estats Units i constitueixen
un dels espectacles naturals més
bells, i famosos, del món.
Tot i ser un impressionant indret
per visitar, estem d’acord amb el
que va dir la Reina d’Anglaterra en
que “són les germanes petites de
les Cascades d’Iguazú” a Sudamèrica.
A Toronto ens va acollir a casa seva el professor Charles Gibbs, de 46
anys, nascut a Burlington. Després
d’uns dies plegats vam voler fer-lo
partícip del projecte de la Seu Vella.
El que més li crida l’atenció del
conjunt monumental és la torre, ja
que no és rodona i s’anima a endevinar... potser és hexagonal? Després

de la seva pregunta li expliquem
que no estava mal encaminat, ja que la torre és
octogonal.
Comenta que la
Seu Vella “no només és un fort, no
està pensada per
a ser un edifici exclusivament funcional, sinó que hi ha
una arquitectura
cuidada quan es va
construir”.
Diu també: “sento que m’agradaria visitar-ho i saber què hi ha allí,
qui ho va construir i què té a veure
amb la historia del vostre país”.
Quan la mira novament li recorda als temples romans, sobretot el
claustre.
Però tot el conjunt ho relaciona
amb la fortificació de Cartagena de
Indias, a Colòmbia (no és el primer
que ens ho comenta!) i també Fort
George, a la més propera ciutat
de Halifax, tot i que reconeix que
aquest és més petit.
Els imprevistos de tot bon viatge
ens han regalat conèixer a persones
molt interessants i descobrir indrets
impressionant com aquesta experiència al Canadà!
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