
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
LHtéTalent és el concurs de talents que l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet           
(AELH) porta oferint des de fa 7 anys a tot el jovent de L’Hospitalet.  
Tothom està convidat a participar mostrant el seu talent, o bé sent espectador/a dels talents               
dels altres joves de la seva ciutat.  
 
Tot i ser un dels projectes amb més continuïtat a la història de l’AELH, sempre estem                
preparats per renovar-lo.  
L’any passat vam decidir canviar el format celebrant les semifinals a l’Espai Jove Ca n’Arús,               
on es van seleccionar els i les artistes que van participar en la final “The Pinya’s Summer                 
Fest” als Jardins del CCM Tecla Sala de L’Hospitalet.  
Aquí podeu veure el vídeo de l’edició del 2019 del Pinya’s Summer Fest:             
https://www.instagram.com/tv/B0gNB8Gj84e/?utm_source=ig_web_copy_link 

 
Enguany, també en funció de la situació       
excepcional en la qual ens trobem, canviem       
radicalment la metodologia.  
 
Els i les participants a l’edició 2020 de        
LHtéTalent tindran de nou l'oportunitat d'actuar      
davant de tothom qui els vulgui escoltar, en dues         
gales al nou escenari de l'Espai Jove Ca n'Arús i          
amb la possibilitat d'actuar en la final del concurs         
amb artistes coneguts. 
 
Aquest any i degut a les condicions, el format         
estarà reduit només a format musical, on artistes,        
solistes, grups, duets o bandes optaran al premi de         
grabar una maqueta amb "Casa de la Música" per         
ser reproduïda a les millors plataformes musicals       
del moment. 
 

A més a més, tots i totes els que creieu que tingueu un talent compatible amb el nou format                   
ens ho podeu fer saber, per participar de qualsevol altre manera al concurs i fer-vos               
conèixer. 
 
Puja a l'escenari de l’Espai Jove Ca n’Arús i demostra el teu talent musical!  
Perquè el que necessitem és #+L’HtéTalentquemai. 
 

 

https://www.instagram.com/tv/B0gNB8Gj84e/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 
1. Qui pot participar?  
 
Qualsevol músic/a i/o cantant individual, duo o grup musical que no hagi guanyat cap              
edició anterior del concurs LHtéTalent. Per participar, cal tenir entre 12 i 30 anys durant               
l'any 2020. 
 
A més, els grups han de complir amb els següents requisits:  

- El 50% dels seus membres com a mínim sigui estudiant o resident a la ciutat de                 
L'Hospitalet.  
- El 50% dels seus membres com a mínim tingui entre 12 i 30 anys durant l'any 2020.  

Si no es complissin aquests percentatges però si els requisits, el jurat es reserva el dret                
d'admetre participants de forma excepcional, sempre que es consideri que la seva            
participació és positiva per al desenvolupament del concurs.  

 

2. Inscripcions 

Les persones interessades hauran d’omplir el formulari d'inscripció penjat a la web            
www.espaijovelh.cat entre l’16 d’octubre i al 31 d’octubre de 2020. 

En el formulari d'inscripció s'hauran d'omplir amb especial atenció:  

- Dades personals/contacte. 
- Necessitats tècniques.  
- Vídeo/Enllaç a un vídeo (YouTube, Vimeo, etc.) de bona qualitat on es pugui              
apreciar una mostra de l'actuació.  

 

 
3. Fases de LHtéTalent 2020 
 

A. Selecció inicial: Després de la fase d'inscripció, l'equip organitzador del concurs           

LHtéTalent farà un primer filtrat dels vídeos rebuts.  
 

 
B. Semifinalistes: Els vídeos pre-seleccionats es penjaran a la web         

https://docs.google.com/forms/d/1PfOmDXHUAeRj-q2BSygtH8Sl_ZPZ4jStMqbX_lqpnmE/edit?gxids=7628
http://www.aelh.cat/


 
www.espaijovelh.cat i a través d’un mètode de votació online (Easypromos) es           
seleccionaran els i les artistes i grups que actuaran en els dies dels concerts.  
 
Els i les semifinalistes actuaran en dues nits de concerts al mes de novembre de               
2020. Cada nit actuaran 4 artistes/grups diferents; per tant, es seleccionaran 8            
artistes/grups en total.  
 
Les dues nits de concerts es faran al novembre i estan dividides segons el format: 
 

- Banda o grup musical 
- Solistes i duos. 

 
El dia d’actuació assignat per format, cada participant tindrà 12 minuts / 3 cançons per               
demostrar el seu talent musical.  
 
L'organització del concurs contactarà amb els participants per informar-los de tot el            
necessari i convocar-los a una reunió tècnica prèvia, que servirà per cohesionar i solucionar              
qüestions tècniques i organitzatives. És molt important assistir-hi.  
 
L’aforament màxim als concerts serà l’establert legalment segons les mesures Covid-19 del            
moment. La sala de l’Espai Jove Ca n’Arús garanteix el compliment de tots els protocols de                
seguretat (distància, ús obligatori de màscara, mesurament de la temperatura corporal,           
desinfecció de materials, rentat de mans amb gel hidroalcohòlic desinfectant). 
 
En cada nit de concert, dels 4 grups/artistes solistes/duos que actuaran s‘escolliran 2 que              
passaran a la final. Els i les 4 finalistes totals s’escolliran per mètode de votació presencial. 

 
 

C. Final: si les circumstàncies ho permeten, la final del concurs serà de manera             
presencial al mes de desembre de 2020 en un dels principals escenaris de la ciutat,               
un lloc icònic i reconegut per tothom, durant la gala final anomenada “The Pinya’s              
Winter Fest”. 
 
En aquesta final, que comptarà amb el tancament del concurs per un/a artista             
reconegut/da, els participants es disputarán el primer i únic premi de la VIII edició              
del concurs. 
 
Igualment, no cal oblidar que degut a les circumstàncies excepcionals que           
estem vivint, la final queda a expenses de confirmació en data i lloc de              
celebració. 

 
 

http://www.aelh.cat/


 
 

4. Premi 
 
El premi per l’artista/grup/duo ganador/a serà la gravació d’una maqueta amb "Casa de la              
Música", que serà reproduïda a les principals plataformes musicals del moment. 
 

5. Opció presentador/a 

Com a novetat del concurs LHtéTalent, aquest any oferim també la oportunitat participar             
com a presentador/a del concurs durant les dues gales i el gran concert final. 

Les persones interessades han d’omplir el formulari d’inscripció corresponent entre l’16           
d’octubre i el 31 d’octubre de 2020.  

Un cop finalitzades les inscripcions, les persones pre-seleccionades rebran un correu per            
participar al càsting final en el qual se seleccionarà la persona que presentarà els              
esdeveniments del concurs. 

 

6. Altres: 

L'equip organitzador de LHtéTalent es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes            
bases atenent a les situacions/problemàtiques que es vagin sorgint durant el           
desenvolupament del concurs.  
 
 
Principals hashtags utilitzats: 
#L’HtéTalent2020   #+L’HtéTalentquemai   #YoMeQuedoConAELH   #SomUnaPinya  
 
Xarxes socials: 
Instagram: @estudiantslh 
Facebook: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet 
Twitter: @estudiantslh 

https://docs.google.com/forms/d/10weK4tq7aziN-YFIbcG-00B6DdpIIDRHpTarP4N4aTQ/edit


 

 
Mesures previstes durant les actuacions en directe: 

● Mesurament de la temperatura corporal sense contacte; 
● Personal i voluntaris/àries protegits amb FFP2 i guants; 
● Ús obligatori de màscara quirúrgica per a assistents; 
● L’aforament i la disposició dels seients compliran les distàncies de seguretat           

requerides; 
● L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota control              

del personal de l’Espai Jove per garantir la distància de seguretat; 
● Desinfecció de materials després de cada ús; 
● Assistència amb reserva prèvia obligatòria. 

 
 
 
 
 
 
 
L’Hospitalet de Llobregat, 28 de setembre de 2020 

 
 


