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Projecte 

El projecte de "La Cantadeta l'havaneres" va néixer l’any 2018 des de l’àrea de Música de 

l’Escola Pi Verd de Palafrugell, on es creu necessari que l'alumnat conegui, apreciï i s'impliqui 

amb aquest gènere musical popular, que s’ha implantat arreu del país i que ja forma part de la 

cultura popular amb un gran nombre de grups i seguidors d’arreu de Catalunya. L’Ajuntament 

de Palafrugell, la Fundació Privada Ernest Morató i la pròpia escola van acordar oferir el 

projecte en el conjunt dels centres educatius de primària de la província de Girona l’any 2019 i 

el juny del 2021 vam rebre la col·laboració de la Diputació de Girona i del Departament 

d’Educació. 

 

Partint de la tradicional Cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell que es fa cada any el 

primer dissabte de juliol, s’ha buscat engegar un projecte escolar que s'adapti i simuli una 

tradicional cantada d'havaneres. 

 

D'aquesta idea en surt la "Cantadeta d'havaneres", un concert programat per cantar a final de 

curs. Un concert on hi ha diferents parts implicades: els alumnes, les tutores i tutors, 

l’especialista de música, mestres, l’equip directiu, un grup d’havaneres i les institucions 

esmentades. 

 
 
 
                                                                                                                



 
 
 
 

 

 

Objectius 
 
 
 
 

    Donar a conèixer aquest gènere musical, com a patrimoni cultural de Catalunya, a l'alumnat 

de  les comarques gironines i ser-ne partícip tot aprenent les havaneres més típiques. 

 

    Que l'alumnat sigui capaç de cantar dalt d'un escenari juntament amb un grup 

d'havaneres, cantant plegats. 

 

    Apropar l'havanera a l’escola. 

 

    Fer partícip un grup d'havaneres, on es pugui donar a conèixer i participar 

conjuntament d'aquest projecte. 

 

    Conèixer els orígens de l'havanera i les mateixes lletres de les cançons, a través d'un 

diàleg  amb un actor (representant un avi pescador), els alumnes i els músics. 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

Participació de les diferents parts implicades 

ALUMNAT: Els alumnes que participaran d'aquest projecte són els alumnes de cicle superior 

dels centres educatius de la província de Girona inscrits. Hauran d'aprendre de memòria les 

cançons proposades i treballar conjuntament amb els músics i un actor. 

 
ESPECIALISTA DE MÚSICA: Ensenyar les cançons als alumnes, coordinar-se amb la 

direcció artística i musical. 

 
MÚSICS: Enguany serà el grup PORT BO, format per en Xavi Jonama (veu), Lluís Bofill 

(veu i guitarra) i Pep Nadal (veu), els que ens han volgut acompanyar en aquest projecte. 

Caldrà que els músics es coordinin amb la direcció artística i musical. 

 
   DIRECCIÓ ARTÍSTICA I MUSICAL. Disseny artístic de la cantata i direcció musical. Sessions de 

formació i tasques d’assessorament a l’especialista de música durant el curs escolar.  

       

   FUNDACIÓ ERNEST MORATÓ. Proporcionar el material necessari perquè els alumnes puguin   

treballar les havaneres a classe: partitures, lletres i la música enregistrada. Aconseguir que el 

projecte es dugui a terme, coordinant-se amb l’equip directiu de cada centre. Inscripció i difusió de 

l’activitat. 

 



 

 

 

Disseny del concert 

 

 
DIA I HORA DEL CONCERT: Un dissabte al matí de la segona quinzena del mes maig de 
2022 (data per confirmar). 

 
LLOC: Auditori de Girona 

 
CANÇONS: 

 

CANTATA: VORA LA MAR S'HI PASSEJA UN AVI 

1. El llop de mar 

2. Quan jo tenia pocs anys (La calma de la mar) 

3. Mare, vull ser pescador 

4. La barca xica 

5. La balada d’en Lucas (Instrumental) 

6. La caña dulce 

7. Vestida de nit 

(bis) El meu avi i La bella Lola 

 
 

Músics: Grup Port Bo 

Direcció Artística: Elisabet Mestre  

Comissió Organitzadora: Ajuntament de Palafrugell i Fundació Ernest Morató 

 

 
Assaig del concert: El mateix dia del concert al matí i un assaig previ el dia del concert, 
amb els músics. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Calendari i aspectes organitzatius  

 

 

Cost de l’activitat: L’activitat és gratuïta, excepte les despeses de desplaçament del grup a 
Girona, que aniran a càrrec del centre. 

De l'1 al 31 de setembre. Inscripcions al web www.fundacioem.com 

Novembre de 2021 (Primera quinzena). Per poder realitzar l'activitat, caldrà que 
l’especialista de música assisteixi a una sessió de presentació i formació, on es lliurarà tot 
el material necessari per realitzar l'activitat. La convocatòria de la reunió s'efectuarà un cop 
es tanquin les inscripcions. 

Febrer de 2021 Segona sessió de formació. 

Novembre 2021-Abril 2022. Realització de l’activitat en horari lectiu. S'oferiran les dades 
de contacte de la formadora per resoldre els dubtes i qüestions que sorgeixin al llarg del 
curs. 

Maig 2022 (Segona quinzena) Cantata i gala a Girona amb la participació de tots els grups 
participants, un actor i un grup d'havaneres. L'organització i les despeses del 
desplaçament del grup a Girona aniran a càrrec de cada centre. Els familiars dels alumnes 
que vulguin assistir a l'estrena caldrà que abonin una entrada. En les sessions de formació 
es concretaran el detalls sobre la compra de les entrades. 

 
 
 
 
 
 

Per a qualsevol consulta o pregunta relacionada amb l’activitat, us podeu adreçar a: 
 

FUNDACIÓ ERNEST MORATÓ 
Pl. Església, 8, 1 17200 Palafrugell 

funda@fundacioem.com 
T. 972611514 (Dilluns, dimecres i divendres, de 9.00 a 12.30h) 

 
 

http://www.fundacioem.com/
mailto:funda@fundacioem.com

