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Samantha
revoluciona les
xarxes a la piscina de
l'home més desitjat
d'OT
Jokin Buesa
Foto: @soy_samanthaot2020
Barcelona. Dilluns, 15 de juny de 2020
2 minuts

L'edició d'Operación Triunfo 2020 ens deixa tres grans protagonistes: Nia, guanyadora del talent show i descobriment musical de l'any; Samantha
Gilabert, reina de l'entertainment i adorada als Països Catalans; i per últim, Cesc Escolà, el professor de fitness més guapo i desitjat del format. Tres
triomfadors que, un cop fora de l'Acadèmia de Terrassa, segueixen despertant l'interès del públic. La canària participarà a 'La Resistencia' de David Broncano,
mentre que Samantha i Cesc s'ho prenen amb molta més calma, però tant se val: provoquen una revolució a cada pas.

Estrella Morente Nia OT RTVE.es

Cesc Escolà OT RTVE.es

Samantha OT RTVE.es

I quin ha estat l'últim pas d'aquesta 'parella'? Gaudir de la piscina d'Escolà a Barcelona, juntament amb un grapadet de concursants i finalistes. Anaju,
Hugo, Eva i Flavio (amb el que relacionaven a la de Beniarrés) s'ho han passat d'allò més bé amb el monitor de Manresa. Les xarxes bullen en veure tots els
cromos junts, molts d'ells somiant amb formar part d'aquestes reunions tan estiuenques. De fet, s'han passat de frenada, i molts han aprofitat una indiscreció
per plantar-se al domicili per fer-se fotos.

Samantha Anaju Cesc Escolà @cescescola

Eva Barreiro Spain
@EvaBarreiroSP

Eva junto a Samantha, Anaju, Flavio, Hugo y Cesc

207 8:15 PM - Jun 15, 2020
20 people are talking about this

Eva me grita fea
@blancafloh

Cesc nos dió todo el contenido que necesitábamos, dónde le hacemos
el altar??
8:32 PM - Jun 15, 2020
See

Eva me grita fea

's other Tweets

lore
@thounderlife

Me estoy riendo muchísimo con la diferencia de color de cesc, es q
estan todos blanquisimos :_ twitter.com/SoyFlavioOT202…
FLAVIO

@SoyFlavioOT2020

sobretodo que esto no se pierda
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See lore
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𝕵𝖔𝖘𝖊𝖋𝖎𝖓𝖆

@KiwideEva

No supero lo bendecidas que fuimos hoy por la vida y por Cesc.
4 8:30 PM - Jun 15, 2020
See 𝕵𝖔𝖘𝖊𝖋𝖎𝖓𝖆
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maleni
@malenaxana

los potter las samajus y los flamencos permitidme que llore porfi

731 4:55 PM - Jun 15, 2020
122 people are talking about this

Noe
@noecpd

El pobre se esfuerza en ponerlos seguidos. Este hombre sigue
remando. Te queremos Cesc

69 8:14 PM - Jun 15, 2020
See Noe

's other Tweets

Reich
@samxfla

Sam: "Que te los encuentres por la calle, vale... pero que en la puerta
de tu casa te esperen 50 personas... pasó en casa de Iván, sabían
dónde estábamos y a qué hora habíamos quedado... era una sorpresa
para Bruno, y no pudo ser."
Gente: vAamoS en MasAa A la puErtA de CeSc
35 7:59 PM - Jun 15, 2020
17 people are talking about this

Izzy
@granndara

acabo de recordar que cesc y anaju eran vecinos, seguro que van a
querar mucho
202 3:57 PM - Jun 15, 2020
18 people are talking about this

ADOROOOO QUE SAM Y ANAJU ESTAN JUNTAS EN LA PISCINA ANAJU ESTA GUAPISIMA Y CESC
ES FAN DE ME IRE EN FIN pic.twitter.com/neyz94rzWv
— Carmennzzilla🍿👣 (@carmeenxv) June 15, 2020
juls
@chisppeo

nos quejamos de que no suban nada pero sube una foto cesc en su
casa con los chicos y os falta tiempo para ir 50 a su portal. pues normal
que no suban nada la verdad
39 7:47 PM - Jun 15, 2020
See juls

's other Tweets

Cap d'ells han guanyat 'OT', però són triomfadors.
T'ha fet servei aquest article? Per seguir garantint una informació compromesa, valenta i rigorosa, necessitem el teu suport. La nostra independència
també depèn de tu.
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María José Suárez,
Miss i operada, fa
topless a la platja:
"Primero del
verano"
Marc Villanueva
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