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Quant cobren els ex concursants
d'OT per la gira? S'obre la polèmica

Operación Triunfo 2020 ja és una realitat i està en marxa! Això implica il·lusió i ganes però també
algun nou ?salseo?. Aquesta setmana Tinet Rubira, responsable de Gestmusic -productora
propietària dels drets del programa musical i gira posterior- ha fet públics els ?cachés'
dels concursants un cop acabat el programa. És el preu que cobra cada artista pel concert de
la gira en brut (s'haurien de descomptar els impostos).

[intext1]
Rubira ho va publicar a través de Twitter, assegurant que ?ja he comprovat el que cobren els
concursants a la gira d'Operación Triunfo?. Ho va publicar perquè fa dues setmanes algunes
concursants de la primera edició d'OT, com Rosa López o Gisela, van dir que a ells no els donaven
res, només van rebre ?un entrepà i un refresc? després del primer concert.
Així doncs, això és el que cobren els ex concursants d'OT segons Tinet Rubira: ?Van dels 1.000?
als que surten les primeres setmanes fins els 5.000? que cobra el guanyador/a. Els trams
són 1.000, 2.000, 2.500, 3.000 i 5.000 bruts per concert segons la setmana d'expulsió.?

Ya he comprobado lo que cobran los concursantes en la gira de @OT_Oficial
(https://twitter.com/OT_Oficial?ref_src=twsrc%5Etfw) van de los 1000? los que salen las
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primeras semanas hasta los 5000? que cobra el ganador.
Los tramos son 1000, 2000, 2500, 3000 y 5000? brutos por concierto, según la semana de
expulsión. https://t.co/aPZXP49Nrz https://t.co/aPZXP49Nrz)
(
? Tinet Rubira (@tinetr) October 7, 2019
(https://twitter.com/tinetr/status/1181215899942039553?ref_src=twsrc%5Etfw)
Així doncs, tenint en compte aquestes xifres, en l'última edició l'Alfonso s'hagués endut
12.000? per la gira i en Famous 60.000?.
Ara bé, els ex concursants d'OT ho van negar amb varis tuits irònics:

?????
? Ana Guerra / War (@anaguerra) October 7, 2019
(https://twitter.com/anaguerra/status/1181233881250488320?ref_src=twsrc%5Etfw)

Aquí explico con detalles lo que cobro:https://t.co/WSAOmfRqu4 (https://t.co/WSAOmfRqu4)
? Agoney (@Agoney) October 7, 2019
(https://twitter.com/Agoney/status/1181233675712782337?ref_src=twsrc%5Etfw)

El grupo de OT17 del whastap está más animado que nunca
? RAOUL (@raoulvazquez) October 7, 2019
(https://twitter.com/raoulvazquez/status/1181228730833874944?ref_src=twsrc%5Etfw)

Amo a mi gente, tío...es que no paro de reírme
? Marina Jade (@MarinaJade) October 7, 2019
(https://twitter.com/MarinaJade/status/1181233818671439877?ref_src=twsrc%5Etfw)

Llevábamos tiempo sin hablar, nos has unido jajaj @RoiMendez
(https://twitter.com/RoiMendez?ref_src=twsrc%5Etfw) se puso bravo y lo echamos
https://t.co/ZkWKCshp07 (https://t.co/ZkWKCshp07)
? RAOUL (@raoulvazquez) October 7, 2019
(https://twitter.com/raoulvazquez/status/1181233558934953985?ref_src=twsrc%5Etfw)
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