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Catàleg de serveis  
En aquest document trobareu tots els avantatges i serveis que us ofereix la Fundació 

Ernest Morató. Formar part de la Fundació us serà útil per  donar-vos a conèixer com a 

intèrprets d’havaneres i per conèixer i estar al dia de tot el que passa en aquest món de 

la música popular, però també ens ajudaràs dignificar i prestigiar l’havanera i el cant de 

taverna.  

Activitats 

Els amics de la Fundació podeu beneficiar-vos gratuïtament de les activitats que es 

programen anualment. Les activitats us permetran estar al dia de tot el que passa en el 

món de l’havanera. La Fundació organitza: 

• Conferències i xerrades 

• Presentacions de llibres, monografies i publicacions 

• Projeccions de documentals 

• Exposicions  

• Jornades temàtiques 

• Premis 2 per 4 

 

Els premis 2 per 4, a ritme d’havanera, es concedeixen cada any i reconeixen la feina 

feta a favor de l’havanera de músics, compositors, intèrprets, institucions, entitats o 

empreses. 

Si teniu propostes d’activitats, les podeu enviar a l’adreça electrònica: 

funda@fundacioem.com 

Centre de documentació 

Posem a la vostra disposició de manera gratuïta l’accés a fons i col·leccions documentals 

especialitzats en l’havanera, el cant de taverna i la cançó marinera. Conservem, 

descrivim i difonem tot tipus de fons documentals per posar-los al vostre abast.  

Oferim, a través de l’Arxiu Municipal de Palafrugell, un espai de treball amb: 

• Ordinadors i accés a Internet 

• Consulta personalitzada de documents 

• Assessorament i orientació en la recerca  

• Servei de reproducció digital gratuït de documents 
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Us oferim una fonoteca amb més de 12.000 documents sonors, una col·lecció de 

partitures amb més de 3.000 peces musicals I una biblioteca especialitzada amb més 

de 200 títols. Podeu consultar a més l’hemeroteca i les col·leccions d’imatges, 

d’audiovisuals i de cartell programes de la Fundació, a més dels fons personals de José 

Luis Ortega Monasterio, Antònia Vilàs i Salvador Dabau.  

 

Serveis i descomptes  

Els amics i les amigues de la Fundació us podeu descarregar gratuïtament  les partitures 

musicals digitalitzades des del web www.fundacioem.com. Podeu accedir a la partitures 

en els formats PDF i Finale, que permet l’edició musical i la incorporació d’arranjaments. 

Gaudiu també de descomptes i avantatges en tots els productes que s’ofereixen a la 

botiga on line de la Fundació. Us oferim descomptes especials en totes les publicacions 

que s’ofereixen en la botiga així com en les novetats discogràfiques dels grups amics de 

la Fundació. 

Si sou un grup d’havaneres, a més a 

més, us oferim... 

• Difusió de totes les actuacions (cantades, concerts etc.) que teniu 

programades. 

• Difusió dels vostres treballs discogràfics a través del nostre web i de les 

emissores de ràdio catalanes que programen habitualment programes 

d’havaneres. 

• Incorporació i actualització de la fitxa tècnica i de material de promoció del 

grup en el catàleg d’intèrprets d’havaneres i difusió al web: 

www.fundacioem.com. Difusió del catàleg als 947 municipis de Catalunya. 

• Venda dels vostres discos a través de la botiga on line de la Fundació i de les 

llibreries que col·laboren amb la nostra entitat amb condicions molt 

avantatjoses. 

• Enviament gratuït d’un exemplar de les edicions pròpies, ja siguin publicacions 

o discos. 

 

 

Per a qualsevol dubte o suggeriment podreu contactar amb nostra a través de 

l’adreça electrònica funda@fundacioem.com o el telèfon 972611514.  
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