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Imanol Arias
y Ana Duato,
investigados
por presunto
delito fiscal

La leridana Eva Espejo, la
segunda expulsada del
‘talent show’ Top Dance
La bailarina, actriz y profesora de
danza leridana Eva Espejo fue expulsada este viernes del programa
de baile Top Dance de Antena 3.
El primer expulsado en la gala anterior fue precisamente Alejandro
López, la pareja sentimental de Eva
Espejo. La semana pasada fue la
“más difícil” para Eva Espejo, según
dijo en una entrevista a la cadena
anterior a la expulsión, debido a
verse alejada de Alejandro López.
Esta semana, en la segunda gala del talent show, fue la propia
Eva Espejo quien no superó el veredicto del público, convirtiéndose en la segunda expulsada. Los
espectadores decidieron, por un
64% de votos, que Laura Recamal
ganase el reto, concediéndole una

Perdió ante
Laura Recamal,
que también
quedó fuera
semana más en el programa junto
a Seven, la pareja de baile de Eva
Espejo desde el primer programa,
aunque la noche le deparaba una
sorpresa a la vencedora. En el mismo programa, Laura tuvo que volver a enfrentarse a la decisión del
jurado, para elegir quién se quedaba en Top Dance: ella o Seven. El
jurado decidió que la expareja de

FOTO: Twitter / Eva Espejo no consiguió superar la prueba del viernes
baile de Eva Espejo era quien merecía quedarse en el programa, por lo
que Laura Recamal también acabó
expulsada. En cuanto a Eva Espejo,
en la entrevista a Antena 3 afirmó
que se llevaba la experiencia inolvidable de haber bailado ante un

público que lo vivía como un concierto, el “sueño” de todo bailarín,
acostumbrada como está a actuar
en musicales o teatro. Ayer se despidió en Twitter con la frase: “Un
bailarín se alimenta de los aplausos, gracias por los vuestros”.

Imanol Arias y Ana Duato, protagonistas de la longeva ficción
de TVE Cuéntame cómo pasó,
estarían siendo investigados por
el juez de la Audiencia Nacional
Ismael Moreno por posibles delitos fiscales, según se hizo eco
ayer Vertele.com a través de
El Español. El juez también habría ordenado el bloqueo de las
cuentas de los actores, pues, tal
como recoge el medio, la pareja
que encarna a Antonio y Merche
Alcántara en la pequeña pantalla
estaría relacionada con sociedades opacas en Londres.
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Pels núvols de Bali / 31
Bali (Indonèsia)
La república d’Indonèsia és un gran
arxipèlag de prop de 17.000 illes
que esdevé la regió més volcànica
del món amb un centenar de volcans actius. És un país força variat
on podem veure frondosos boscos
tropicals, altes muntanyes, volcans
actius, fabuloses platges i atractius fons marins. A part dels famosos orangutans, és el lloc d’origen
d’estranyes espècies d’animals i
plantes. Com el tigre de Sumatra,
el drac de Komodo, el rinoceront
de Java i la Rafflesia, que és la flor
més gran del planeta. Indonèsia és
el quart país més poblat així com el
que té un major nombre de musulmans.
Després de visitar les illes de Sumatra i de Lombok vam decidir visitar la famosa Bali, però fugint de les
zones més turístiques, ja que atreu
a persones tan diverses com ho són
els seus paisatges i és molt famosa
entre els surfers, els excursionistes,
els bohemis, els amants de la festa
i els buscadors espirituals. Sorprèn
que és l’única illa no musulmana, ja
que la majoria de la població és hinduista; es parla balinès i l’indonesi
és la segona llengua.
El seu punt més alt és l’Agung,
un volcà actiu que va tenir l’última
erupció l’any 1964. Des de dalt del
gran i profund cràter es pot veure la
famosa muntanya Rinjani de la veïna illa de Lombok.

La Seu Vella a 3.142 m. d’alçada!

Maddi, Margaux, Alexandre i Emilien al cim de l’Agung, un volcà actiu que va fer l’última erupció el 1964
Allí ens vam retrobar amb una
parella francesa que havíem conegut a Malàisia el mes passat: Margaux Quilliot, infermera de 26 anys,
i Alexandre Godgenger, fisioterapeuta de 29 anys. Estaven preparant també l’ascensió a l’Agung i
vam decidir fer-ho plegats, a més
de l’Emilie, germà de Margaux, i el
nostre guia Maddi, un simpatiquíssim balinès que ens ajudà en els
moments més durs. Després del dur
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la sortida del sol per
damunt del núvols.
Abans d’iniciar
el més dur descens
vam decidir fer-los
la Seu Vella. El que
més li crida l’atenció
a Margaux és que el
La muntanya Rinjani de Lombok rep l’aurora
claustre estigui a la
part central de la catedral i el conascens nocturn, morts de fred i amb
les cames adolorides, vam veure
trast de tot el conjunt monumental
un dels millors regals de la natura:
amb la modernitat dels edificis de la

ciutat. Alexandre ressalta la torre i
es transporta amb la ment a l’edat
mitjana, amb els castells de cavallers amb armadura i espasa. Comenten que els hi recorda lleugerament als diversos castells que tenen
al seu país... però Bali és un molt
bon lloc per a relaxar-se, sobretot
després de fer el
cim més alt
de l’illa.

