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02/L0162 U10 N-2T/2013 
 
 
RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PÚBLIC 
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’INSTITUT RAMON LLULL A 
ARTISTES CATALANS PER A DESPLAÇAMENTS A L’EXTERIOR PER A L’ANY 2013. 
 
 
FETS 
 
 

1. En data 12 de desembre de 2012 la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull va 
aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions de l’Institut a 
artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013. 

 
2. En data 2 de gener de 2013 el director de l’Institut Ramon Llull va convocar 

concurs públic per a la concessió de les esmentades subvencions per a l’any 2013 
(publicades en el DOGC número 6287, de 7.1.13).   

 
3. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència  

consten a l’expedient. 
 

4. En data 24 de maig de 2013, la comissió avaluadora per a l’estudi i proposta de la 
sol·licituds de la present convocatòria emet la seva proposta i la motivació. 

 
5. L’Institut Ramon Llull disposa de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 

1. La llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i l’article 94 del 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya regulen la concessió de les subvencions 
atorgades per l’Institut Ramon Llull. 

 
2. D’acord amb allò que disposa l’article 4.2.f) dels seus estatuts, correspon a 

l’Institut Ramon Llull promoure la projecció exterior de la creació cultural pròpia de 
les comunitats autònomes consorciades, en totes les seves modalitats, gèneres i 
expressions mitjançant les accions i estratègies de promoció exterior adequades, 
el foment de la internacionalització de les manifestacions artístiques d’excel·lència, 
el suport a la circulació a l’exterior d’artistes i obres i la difusió del coneixement del 
patrimoni artístic propi de les comunitats autònomes consorciades. 

 
 
Fent ús de les facultats que em són conferides en matèria d’atorgament de subvencions 
per l’article 13.2 f dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull, aprovats pel Patronat de l’Institut 
Ramon Llull en data 3 de setembre de 2008.  
 
 
RESOLC 
 
 
Primer.- Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte a les entitats que es detallen en 
l’Annex I. 
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Segon.- Denegar les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex II. 
 
Tercer.- Excloure les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex III. 
 
Tercer.- Excloure les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex IV per 
desistiment exprés del sol·licitant. 
 
Quart.- Establir que el beneficiari estigui disposat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que l’Institut Ramon Llull o altres òrgans competents estimin necessàries. 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada davant el Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució en el taulell d’anuncis de la seu 
electrònica de l’Institut Ramon Llull. 
 
 
Barcelona, 20 de juny de 2013 
 
 
El director de l’Institut Ramon Llull 
 
 
 
 
 
 
 
Vicenç Villatoro i Lamolla 
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ANNEX I 
 

L0162 U10 N-ART 72/13-2  
Beneficiari: Associació Cultural Cultur-4 
Artista: CULTUR4  
Dates: del 28 de gener al 14 de febrer de 2013 
Activitat: exposició antològica de Josep Porta Missé a l'Instituto Cervantes. Berlín 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 4.320,00 € 
Import subvencionable·: 3.020,00 € 
Import atorgat: 906,00 € 

L0162 U10 N-ART 267/13-2  
Beneficiari: Vicenç Peral Santiago 
Artista: Vicenç Peral Santiago  
Dates: de l'1 al 15 d'agost de 2013 
Activitat: exposició "Ausencia-Presencia" al Colegio de Arquitectos de Tucumán. Tucumán 
(Argentina) 
Import sol·licitat: 3.500,00 € 
Import subvencionable·: 2.250,00 € 
Import atorgat: 900,00 € 

L0162 U10 N-ART 317/13-2  
Beneficiari: La Casa Amarilla, Associació Cultural 
Artista: La Casa Amarilla, Associació Cultural  
Dates: del 25 de gener fins al 3 de maig de 2013 
Activitat: exposició col·lectiva d'artistes catalans i llatinoamericans a la Galeria Casa 
Delagua, Le Lotus Rouge, Mincj Oficina Regional Guanascaste i Festival de las Artes. 
Guanacaste (Costa Rica), Playa del Carmen (Mèxic), Riopiedras i Santa Ana i Ciudad 
Colón (Costa Rica) 
Import sol·licitat: 4.255,00 € 
Import subvencionable·: 4.255,00 € 
Import atorgat: 1.702,00 € 

L0162 U10 N-ART 320/13-2  
Beneficiari: Adelina Boyle Álvarez 
Artista: Adelina Boyle Álvarez  
Dates: del 22 al 25 de març de 2013 
Activitat: presentació de gravats antics catalans al Saló del Llibre de París. París (França) 
Import sol·licitat: 540,34 € 
Import subvencionable·: 540,34 € 
Import atorgat: 216,14 € 

L0162 U10 N-ART 321/13-2  
Beneficiari: Nora Beatriz Ancarola Cersosimo 
Artista: Nora Beatriz Ancarola Cersosimo  
Dates: del 22 al 25 de març de 2013 
Activitat: presentació de llibres d'artista al Saló del Llibre de París. París (França) 
Import sol·licitat: 540,34 € 
Import subvencionable·: 540,34 € 
Import atorgat: 216,14 € 
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L0162 U10 N-ART 322/13-2  
Beneficiari: Antoni Miralda Bou 
Artista: Antoni Miralda Bou  
Dates: de l'1 de juliol fins el 15 d'octubre de 2013 
Activitat: exposició, instal·lació i dues conferències a l'Instituto Cervantes de Pequín i a la 
Biblioteca Miguel de Cervantes de Xangai. Pequín i Xangai (Xina) 
Import sol·licitat: 2.150,00 € 
Import subvencionable·: 2.150,00 € 
Import atorgat: 1.328,70 € 

L0162 U10 N-ART 325/13-2  
Beneficiari: Vahida Ramujkic 
Artista: Vahida Ramujkic  
Dates: 28 de juny de 2013 
Activitat: exposició "Brodat Documental" dins de l'exposició "Time/Resistence" a The 
Israeli Center for Digital Art. Holon (Israel) 
Import sol·licitat: 530,00 € 
Import subvencionable·: 530,00 € 
Import atorgat: 212,00 € 

L0162 U10 N-ART 419/13-2  
Beneficiari: Lorea Iglesias Hernández 
Artista: Lorea Iglesias Hernández  
Dates: del 23 al 26 de juliol de 2013 
Activitat: presentació de dues exposicions on-line "Mobile video art: CityScreen to take 
away" i "Mobile Views Barcelona" dins del File Electronic Languages International 
Festival. Sao Paulo (Brasil) 
Import sol·licitat: 1.200,00 € 
Import subvencionable·: 1.200,00 € 
Import atorgat: 480,00 € 

L0162 U10 N-ART 422/13-2  
Beneficiari: Ricardo Iglesias García 
Artista: Ricardo Iglesias García  
Dates: del 18 d'agost al 10 de setembre de 2013 
Activitat: exposició "Evolution Machine" al Centro Cultural Rojas i STGO Makerspace. 
Buenos Aires (Argentina), Santiago (Xile) 
Import sol·licitat: 2.300,00 € 
Import subvencionable·: 2.100,00 € 
Import atorgat: 840,00 € 

L0162 U10 N-ART 484/13-2  
Beneficiari: Joan Panisello Chavarria 
Artista: Joan Panisello Chavarria  
Dates: del 18 al 29 de juliol de 2013 
Activitat: exposició de ceràmica i escultura al campament artístic "Art Camp Vlaicu 
Ionescu 2013". Calimanesti (Romania) 
Import sol·licitat: 550,00 € 
Import subvencionable·: 550,00 € 
Import atorgat: 220,00 € 
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L0162 U10 N-ART 541/13-2  
Beneficiari: Matilde Vela Narvión 
Artista: Matilde Vela Narvión  
Dates: de l'1 d'octubre de 2013 al 13 de gener de 2014 
Activitat: exposició col.lectiva "5+5 obra contemporánea sobre papel" al Yonghe Art 
Exhibition Hall. Beijing (Xina) 
Import sol·licitat: 1.266,49 € 
Import subvencionable·: 766,49 € 
Import atorgat: 306,60 € 

L0162 U10 N-ART 542/13-2  
Beneficiari: Maria Nuria Rossell Fontanillas 
Artista: Maria Nuria Rossell Fontanillas  
Dates: del 1 d'octubre de 2013 al 13 de gener de 2014 
Activitat: exposició col.lectiva "5+5 obra contemporánea sobre papel" al Yonghe Art 
Exhibition Hall. Beijing (Xina) 
Import sol·licitat: 1.266,49 € 
Import subvencionable·: 766,49 € 
Import atorgat: 306,60 € 

L0162 U10 N-ART 543/13-2  
Beneficiari: MARIA ISABEL MAS BENEDITO 
Artista: MARIA ISABEL MAS BENEDITO  
Dates: de l'1 d'octubre de 2013 al 13 de gener de 2014 
Activitat: exposició col.lectiva "5+5 obra contemporánea sobre papel" al Yonghe Art 
Exhibition Hall. Beijing (Xina) 
Import sol·licitat: 1.266,49 € 
Import subvencionable·: 766,49 € 
Import atorgat: 306,60 € 

L0162 U10 N-ART 544/13-2  
Beneficiari: Shun Yang 
Artista: Shun Yang  
Dates: del 1 d'octubre de 2013 al 13 de gener de 2013 
Activitat: exposició col.lectiva "5+5 obra contemporánea sobre papel" al Yonghe Art 
Exhibition Hall. Beijing (Xina) 
Import sol·licitat: 2.136,49 € 
Import subvencionable·: 1.136,49 € 
Import atorgat: 454,60 € 

L0162 U10 N-ART 545/13-2  
Beneficiari: Rosa Maria Pérez Solano 
Artista: Rosa Maria Pérez Solano  
Dates: de l'1 d'octubre de 2013 al 13 de gener de 2014 
Activitat: exposició col.lectiva "5+5 obra contemporánea sobre papel" al Yonghe Art 
Exhibition Hall. Beijing (Xina) 
Import sol·licitat: 6.030,97 € 
Import subvencionable·: 5.530,97 € 
Import atorgat: 2.212,39 € 
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L0162 U10 N-CIR 173/13-2  
Beneficiari: Francisco Luis Vita Roldan 
Artista: Las Cossas Nostra  
Dates: del 8 al 15 de març de 2013 
Activitat: nou representacions de  l'espectacle "Las Cossas Nostra - show" a l'Adelaide 
Fringe Festival. Norwood (Austràlia) 
Import sol·licitat: 2.703,00 € 
Import subvencionable·: 2.703,00 € 
Import atorgat: 810,90 € 

L0162 U10 N-CIR 358/13-2  
Beneficiari: Los Galindos, SCCL 
Artista: Los Galindos  
Dates: del 29 de juliol al 10 d'agost de 2013 
Activitat: vint-i-sis representacions de "Maiurta" a l'Humorologie, al Jyvaskyla Festival, al 
Helsingborg-Teater, al Helsingor Teater, al Halmstads Teater i al Fest'arts Libourne. 
Helsingborg (Suècia), Helsingor (Dinamarca), Jyvaskyla (Finlàndia), Libourne (França), 
Marke (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 4.700,00 € 
Import subvencionable·: 4.700,00 € 
Import atorgat: 2.648,45 € 

L0162 U10 N-CIR 366/13-2  
Beneficiari: Alina Ventura Ramírez 
Artista: Los Caneca  
Dates: del 9 de juliol al 3 d'agost de 2013 
Activitat: cinquanta-dues representacions de "Los Caneca Circus Show" al Duckstein 
Festival Traveufer Lübeck i al Kleinest Fest Hannover. Hamburg i Hannover (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.502,88 € 
Import subvencionable·: 2.502,88 € 
Import atorgat: 1.137,56 € 

L0162 U10 N-CIR 426/13-2  
Beneficiari: Antoni Tomàs Camí 
Artista: Tombs creatius  
Dates: del 20 de juliol al 4 d'agost de 2013 
Activitat: set representacions dels espectacles "Colors de monstre" i "L'estrany viatge del 
senyor Tonet" al CirquePlus, a Echapées Belles i al Festival Dranouter. Alençon (França), 
Brugge i Dranouter (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 889,32 € 
Import subvencionable·: 889,32 € 
Import atorgat: 355,73 € 

L0162 U10 N-CIR 506/13-2  
Beneficiari: Gabriel Rosselló Sanahuja 
Artista: Solfasirc  
Dates: del 29 de juliol al 23 d'agost de 2013 
Activitat: gira de disset representacions de l'espectacle "Entre Pinces" a Bretanya en el 
marc del festival Place aux Mômes. Plouescat, Fouesnant, Névez, Portrieux, Erquy, 
Trébeurden, Roscoff, Carantec, Plougonvelin, Pénestin, Perros-Guirec, Binic, Cancale, 
Pléneuf-Val-André, Saint-Cast-le-Guildo. Arzon (França) 
Import sol·licitat: 2.006,04 € 
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Import subvencionable·: 2.006,04 € 
Import atorgat: 601,81 € 

L0162 U10 N-CIR 517/13-2  
Beneficiari: Escarlata Circus, SCCL 
Artista: Escarlata Circus  
Dates: del 6 d'agost al 3 de setembre de 2013 
Activitat: setze representacions de l'espectacle "Devoris Causa" al Fête du Logellu, al The 
Asteroid Festival i al Mintfestival. Copenhagen (Dinamarca), Kendal (Regne Unit), 
Penvenan (França) 
Import sol·licitat: 5.247,60 € 
Import subvencionable·: 5.247,60 € 
Import atorgat: 2.957,02 € 

L0162 U10 N-CIR 522/13-2  
Beneficiari: Brothers Projections, SL 
Artista: Cia. Borja Ytuquepintas  
Dates: 28 d'agost de 2013 
Activitat: dues representacions de "Reves de Sable" al Festival Bonheur des Mômes. Le 
Grand Bornand (França) 
Import sol·licitat: 1.078,16 € 
Import subvencionable·: 1.078,16 € 
Import atorgat: 323,45 € 

L0162 U10 N-CIR 537/13-2  
Beneficiari: Associació de Circ Volaquivol 
Artista: Cia. Trifaldó  
Dates: 27 i 28 de juliol del 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "L'es3" al Dokas Festival. Klaipeda 
(Lituània) 
Import sol·licitat: 5.312,00 € 
Import subvencionable·: 5.312,00 € 
Import atorgat: 1.593,60 € 

L0162 U10 N-CIR 556/13-2  
Beneficiari: PABLO GARCIA-MADICO PORTABELLA 
Artista: Fet a mà  
Dates: del 10 al 24 d'agost de 2013 
Activitat: onze representacions de l'espectacle "Cru" a l'Institut Français d'Ecosse. 
Edimburg (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 604,00 € 
Import subvencionable·: 604,00 € 
Import atorgat: 274,52 € 

L0162 U10 N-DAN 135/13-2  
Beneficiari: Senza Tempo BCN, SL 
Artista: Cia. Senza Tempo  
Dates: del 23 al 25 de maig de 2013 
Activitat: tres representacions amb la peça "Lazurd, viatge a través de l'aigua" dins del XIV 
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Valladolid (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.065,78 € 
Import subvencionable·: 3.065,78 € 
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Import atorgat: 1.226,31 € 

L0162 U10 N-DAN 189/13-2  
Beneficiari: Tap Story-Tellers, SL 
Artista: CIA Sharon Lavi  
Dates: del 9 al 22 de juny de 2013 
Activitat: trenta-dues representacions amb la peça "KexevKezev" dins dels circuits 
professionals per a escolars a Israel. Mazkeret Batia (Israel) 
Import sol·licitat: 650,00 € 
Import subvencionable·: 650,00 € 
Import atorgat: 195,00 € 

L0162 U10 N-DAN 191/13-2  
Beneficiari: Tap Story-Tellers, SL 
Artista: CIA Sharon Lavi  
Dates: del 8 al 30 de març de 2013 
Activitat: disset representacions amb la peça "KexevKezev" dins dels circuits 
professionals per a escolars a Israel. Mazkeret Batia (Israel) 
Import sol·licitat: 650,00 € 
Import subvencionable·: 650,00 € 
Import atorgat: 195,00 € 

L0162 U10 N-DAN 273/13-2  
Beneficiari: Sonia Rodríguez Hernández 
Artista: Cia.Sonia RodrÍguez  
Dates: 21 de juliol de 2013 
Activitat: dues representacions amb la peça " Forbidden Colours II"  i realització d'un 
workshop de dansa al Beijing Dance Festival 2013. Beijing (Xina) 
Import sol·licitat: 2.180,00 € 
Import subvencionable·: 2.180,00 € 
Import atorgat: 872,00 € 

L0162 U10 N-DAN 289/13-2  
Beneficiari: Espai Mandarina d'Arts, SL 
Artista: Companyia La Mandarina  
Dates: 20 i 21 d'abril de 2013 
Activitat: quatre representacions amb la peça "LaLolaBalla" a l'espai Cultural Cordón. 
Burgos (Espanya) 
Import sol·licitat: 992,46 € 
Import subvencionable·: 992,46 € 
Import atorgat: 396,98 € 

L0162 U10 N-DAN 363/13-2  
Sol·licitant: Associació El Conde de Torrefiel.  
Artista: El Conde de Torrefiel. 
Dates: 6 de juliol de 2013 
Activitat: una representació amb la peça "Observen cómo el cansancio derrota al 
pensamiento" dins del  BE Festival. Birmingham (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 700,00 € 
Import subvencionable: 700,00 € 
Import proposat: 350,00 € 
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L0162 U10 N-DAN 367/13-2  
Beneficiari: P.Faura - I.Alvarez SCP 
Artista: Pere Faura  
Dates: 4, 6 i 7 de juliol de 2013 
Activitat: tres representacions amb l'espectacle " Bomberos con grandes mangueras" i 
"Striptease" al Festival Foreign Affairs. Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 820,00 € 
Import subvencionable·: 820,00 € 
Import atorgat: 372,69 € 

L0162 U10 N-DAN 389/13-2  
Beneficiari: Tap Story-Tellers, SL 
Artista: CIA Sharon Lavi  
Dates: del 10 al 12 de juliol de 2013 
Activitat: cinc representacions amb la peça "KexevKezev" en circuits públics professionals 
per a escolars a Israel. Mazkeret Batia (Israel) 
Import sol·licitat: 650,00 € 
Import subvencionable·: 650,00 € 
Import atorgat: 195,00 € 

L0162 U10 N-DAN 397/13-2  
Beneficiari: Les filles Föllen's Entertainment 
Artista: Les filles Föllen  
Dates: del 11 al 14 de juliol de 2013 
Activitat: quatre representacions amb la peça "Everybodyskin" dins de l'Ulica Street Art 
International Street Theatre Festival. Cracòvia (Polònia) 
Import sol·licitat: 500,00 € 
Import subvencionable·: 500,00 € 
Import atorgat: 200,00 € 

L0162 U10 N-DAN 423/13-2  
Beneficiari: Enclave Companyia de Dansa, SL 
Artista: Roberto Olivan - Enclave Arts del Moviment  
Dates: 22 de juliol de 2013 
Activitat: una representació amb la peça "A Place to Bury Strangers" dins del Dance and 
Non Verbal Theatre Festival Svetvincenat. Zagreb (Croàcia) 
Import sol·licitat: 3.139,66 € 
Import subvencionable·: 3.139,66 € 
Import atorgat: 1.255,86 € 

L0162 U10 N-DAN 509/13-2  
Beneficiari: Thomas Noone Dance, SLU 
Artista: Thomas Noone Dansa  
Dates: 7 i 8 de desembre de 2013 
Activitat: dues representacions amb un work in progress i tallers formatius dins del Project 
DANCING PARTNERS al Härnösand's Theatre i al Sundsvall's Theater. Härnösands i 
Sundsvall (Suècia) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable·: 3.000,00 € 
Import atorgat: 1.200,00 € 
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L0162 U10 N-DAN 553/13-2  
Beneficiari: Marcos Mora Ureña 
Artista: La Veronal / Marcos Morau  
Dates: 9 d'agost de 2013 
Activitat: una representació amb la peça "PICASSO - Pájaros Muertos" al Festival 
Internazionale del Teatre-  Biennale  di Venezia. Venècia (Itàlia) 
Import sol·licitat: 3.450,00 € 
Import subvencionable·: 3.450,00 € 
Import atorgat: 1.568,03 € 

L0162 U10 N-MU 163/13-2  
Beneficiari: Parabrisa, SCP 
Artista: CaboSanRoque  
Dates: del 13 al 17 de març de 2013 
Activitat: tres actuacions al Festival Vive Latino. Ciutat de Mèxic (Mèxic) 
Import sol·licitat: 6.000,00 € 
Import subvencionable·: 6.000,00 € 
Import atorgat: 3.054,00 € 

L0162 U10 N-MU 394/13-2  
Beneficiari: Trench Town, SL 
Artista: Nuevo Sarao  
Dates: 9 de juliol de 2013 
Activitat: actuació al Festival de Música Antigua. Gijón (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.632,93 € 
Import subvencionable·: 1.632,93 € 
Import atorgat: 653,17 € 

L0162 U10 N-MU 396/13-2  
Beneficiari: Daniel Nel·lo Colom 
Artista: Los Mambo Jambo  
Dates: del 20 al 29 de juny de 2013 
Activitat: gira de sis concerts: Centro Cultural de España, Sala Ruta 66, Foro 
Shakespeare, Foro Cultural Alicia, Galeria Vértigo i Sala Pata Negra. Mèxic DF (Mèxic) 
Import sol·licitat: 5.389,61 € 
Import subvencionable·: 5.353,49 € 
Import atorgat: 2.141,40 € 

L0162 U10 N-MU 401/13-2  
Beneficiari: Musiepoca Produccions, SLU 
Artista: Vespres d'Arnadí  
Dates: 15 de juny de 2013 
Activitat: actuació al Festival de Música Antigua de Aranjuez. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 380,00 € 
Import subvencionable·: 380,00 € 
Import atorgat: 172,71 € 

L0162 U10 N-MU 409/13-2  
Beneficiari: Maria Blay Alegre 
Artista: La Iaia  
Dates: 6 d'abril de 2013 
Activitat: actuació a la Cinemateket en el marc del Copenhagen Catalan Film Festival. 
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Copenhagen (Dinamarca) 
Import sol·licitat: 985,94 € 
Import subvencionable·: 985,94 € 
Import atorgat: 394,38 € 

L0162 U10 N-MU 412/13-2  
Beneficiari: Bcore Disc, SLU 
Artista: Maria Rodés  
Dates: 16 d'abril de 2013 
Activitat: actuació a la Sala Sol. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 847,00 € 
Import subvencionable·: 847,00 € 
Import atorgat: 384,96 € 

L0162 U10 N-MU 413/13-2  
Beneficiari: Galbany Produccions, SL 
Artista: Juan de Diego Trakas  
Dates: 10 d'abril de 2013 
Activitat: actuació al Centro de Cultura Antiguo Instituto. Xixón (Espanya) 
Import sol·licitat: 655,80 € 
Import subvencionable·: 655,80 € 
Import atorgat: 262,32 € 

L0162 U10 N-MU 465/13-2  
Beneficiari: Jordi Bel Serra 
Artista: Stay  
Dates: 19 d'abril de 2013 
Activitat: actuació a la Sala Pícaro. Toledo (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.189,78 € 
Import subvencionable·: 689,78 € 
Import atorgat: 275,91 € 

L0162 U10 N-MU 477/13-2  
Beneficiari: Batall Produccions, SL 
Artista: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona  
Dates: 23 de juliol de 2013 
Activitat: actuació al Festival d'estiu l'Estivada. Rodez (França) 
Import sol·licitat: 2.415,70 € 
Import subvencionable·: 2.415,70 € 
Import atorgat: 966,28 € 

L0162 U10 N-MU 481/13-2  
Beneficiari: Fundació Privada Taller de Músics 
Artista: Jorge Pardo & Original Jazz Orquestra del Taller de Músics  
Dates: 25 de juliol de 2013 
Activitat: actuació al Festival Heineken Jazzaldia. Donosti (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.920,00 € 
Import subvencionable·: 1.920,00 € 
Import atorgat: 768,00 € 
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L0162 U10 N-MU 538/13-2  
Beneficiari: Salvador Rey Nagel 
Artista: The Pinkertones  
Dates: del 17 al 19 de juliol de 2013 
Activitat: dues actuacions a les sales The Echo i Sob's. Los Angeles i NYC (Estats Units 
d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 5.331,00 € 
Import subvencionable·: 5.331,00 € 
Import atorgat: 2.132,40 € 

L0162 U10 N-MU 550/13-2  
Beneficiari: Sebastian Seifert 
Artista: Microfeel  
Dates: 8 d'agost de 2013 
Activitat: actuació al Sziget Festival. Budapest (Hongria) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
Import subvencionable·: 300,00 € 
Import atorgat: 120,00 € 

L0162 U10 N-MU 558/13-2  
Beneficiari: Yacine Belahcene Benet 
Artista: Yacine & The Oriental Groove  
Dates: 9 i 10 d'agost de 2013 
Activitat: dues actuacions al Festival Orientalys, Alchimies, Créations et Cultures i al 
Festival des Traditions du Monde de Sheerbroke. Montreal i Sheerbrooke (Canadà) 
Import sol·licitat: 3.800,00 € 
Import subvencionable·: 3.800,00 € 
Import atorgat: 1.520,00 € 

L0162 U10 N-MU 560/13-2  
Beneficiari: Marcos Andreu Gasol 
Artista: Señor Marküsen  
Dates: del 10 al 24 d'agost de 2013 
Activitat: sis representacions de l'espectacle musical d'home orquestra al Théâtre de Rue 
d'Aurillac, al 3000 Grad Festival i al Tribal Elek Festival. Aurillac (França), Feldberger 
Seenlandschaft (Alemanya), Genouillé (França) 
Import sol·licitat: 2.657,20 € 
Import subvencionable·: 2.592,20 € 
Import atorgat: 777,66 € 

L0162 U10 N-MU 562/13-2  
Beneficiari: Fundació Privada Taller de Músics 
Artista: Jorge Pardo & Original Jazz Orquestra del Taller de Músics  
Dates: 19 de juliol de 2013 
Activitat: actuació al Festival Etnosur. Alcalá la Real (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.463,00 € 
Import subvencionable·: 3.463,00 € 
Import atorgat: 1.385,20 € 
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L0162 U10 N-MU 563/13-2  
Beneficiari: Musiepoca Produccions, SLU 
Artista: Vespres d'Arnadí  
Dates: 10 de juliol de 2013 
Activitat: actuació al Festival Via Stellae amb l'òpera "Siroe, rei de Pèrsia". Santiago de 
Compostela (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.202,41 € 
Import subvencionable·: 2.202,41 € 
Import atorgat: 1.001,00 € 

L0162 U10 N-MU 565/13-2  
Beneficiari: Ana Ferrer Barba 
Artista: Ana Ferrer Barba  
Dates: del 13 al 16 de juliol de 2013 
Activitat: tres actuacions al Festival Armonie della sera, Porto turistico de Pescara i 
Auditorio San Domenico de Caramico. Pescara i Ponzano di Fermo (Itàlia) 
Import sol·licitat: 386,49 € 
Import subvencionable·: 386,49 € 
Import atorgat: 175,66 € 

L0162 U10 N-TEA 130/13-2  
Beneficiari: Pea Green Boat SCP 
Artista: Cia. Pea Green Boat  
Dates: 16 i 17 de febrer de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "El árbol de los zapatos" a la Casa 
Encendida. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 708,00 € 
Import subvencionable·: 644,13 € 
Import atorgat: 193,24 € 

L0162 U10 N-TEA 134/13-2  
Beneficiari: Sergi Estebanell Pulido 
Artista: Los Afinados  
Dates: 19 i 20 de gener de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "La Lengua de las Corbatas" al Teatro 
Avanti. Córdoba (Espanya) 
Import sol·licitat: 550,00 € 
Import subvencionable·: 550,00 € 
Import atorgat: 165,00 € 

L0162 U10 N-TEA 187/13-2  
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL 
Artista: Cavalls de Menorca  
Dates: del 4 al 7 de febrer de 2013 
Activitat: quatre representacions de "Cavalls de Menorca" a la Internationale Kulturbörse 
Freiburg. Freiburg (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.463,11 € 
Import subvencionable·: 1.463,11 € 
Import atorgat: 744,72 € 
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L0162 U10 N-TEA 202/13-2  
Beneficiari: Fadunito Produccions, SL 
Artista: Cia. Fadunito  
Dates: 17 i 18 de maig de 2013 
Activitat: vuit representacions de l'espectacle "Ceci3.0" i la instal·lació "ExterNet" al 
Festival de Circ Leuven. Leuven (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 2.477,92 € 
Import subvencionable·: 2.477,92 € 
Import atorgat: 991,17 € 

L0162 U10 N-TEA 236/13-2  
Beneficiari: Carrer 88, SL 
Artista: Cia. Kamchàtka  
Dates: del 16 al 24 de maig de 2013 
Activitat: cinc representacions de l'espectacle "Kamchàtka" al Festival Theatre Momzit. 
Chuncheon (República de Corea) 
Import sol·licitat: 8.200,00 € 
Import subvencionable·: 8.200,00 € 
Import atorgat: 3.280,00 € 

L0162 U10 N-TEA 264/13-2  
Beneficiari: Cia.d'Espectacles LA TAL, SCCL 
Artista: Cies. Leandre i La Tal  
Dates: 28, 29 i 30 de maig de 2013 
Activitat: tres representacions de l'espectacle Démodés a The Israel Festival for Youth 
Children in the Mediatheque Theater. Holon (Israel) 
Import sol·licitat: 5.000,00 € 
Import subvencionable·: 5.000,00 € 
Import atorgat: 2.000,00 € 

L0162 U10 N-TEA 266/13-2  
Beneficiari: Carrer 88, SL 
Artista: Cia. Kamchàtka  
Dates: 7 i 8 de juny de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Habitaculum" al Pronomade(s). Encausse 
les Termes (França) 
Import sol·licitat: 2.142,30 € 
Import subvencionable·: 2.142,30 € 
Import atorgat: 856,92 € 

L0162 U10 N-TEA 275/13-2  
Beneficiari: Engruna Produccions, SCP 
Artista: Engruna Teatre  
Dates: 1 de març de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "La Muñeca Pelona" al Centro de Cultura 
Antiguo Instituto. Gijón (Espanya) 
Import sol·licitat: 938,76 € 
Import subvencionable·: 938,76 € 
Import atorgat: 375,50 € 
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L0162 U10 N-TEA 276/13-2  
Beneficiari: Engruna Produccions, SCP 
Artista: Engruna Teatre  
Dates: 26 de maig de 2013 
Activitat: una representació de l'espectacle "La nina del cap pelat" a l'Auditorio Municipal. 
Ourense (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.200,36 € 
Import subvencionable·: 1.200,36 € 
Import atorgat: 360,11 € 

L0162 U10 N-TEA 288/13-2  
Beneficiari: Associació Cultural S.O.S. Titelles 
Artista: S.O.S. Titelles  
Dates: de l'1 de març al 25 de maig de 2013 
Activitat: vint representacions de l'espectacle "Laboratorio Titirinante" al FIT San Miguel 
Allende, Festival Santiago Querétaro, Festival Títeres del Mundo, Museo Nacional del 
Títere, FIT Morelia i Teatro Dragon Rojo. Huamantla,  Morelia,  Puerto de Veracruz,  
Quéretaro,  Quéretato i San Miguel Allende (Mèxic) 
Import sol·licitat: 4.383,65 € 
Import subvencionable·: 4.383,65 € 
Import atorgat: 1.315,10 € 

L0162 U10 N-TEA 290/13-2  
Beneficiari: Viu el Teatre SCP 
Artista: Únics Produccions  
Dates: 27 i 28 de febrer de 2013 
Activitat: dues representacions d'"El Pequeño Dalí" a la Feria Europea de Artes Escénicas 
para Niños y Niñas (FETEN). Gijón (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable·: 1.000,00 € 
Import atorgat: 400,00 € 

L0162 U10 N-TEA 296/13-2  
Beneficiari: Associació Cultural Moveo 
Artista: Moveo Teatre  
Dates: 8 de febrer de 2013 
Activitat: representació de l'espectacle "ARA!" al Teatre Comunale di Vicenza. Vicenza 
(Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.064,34 € 
Import subvencionable·: 1.064,34 € 
Import atorgat: 319,30 € 

L0162 U10 N-TEA 356/13-2  
Beneficiari: TACTO TEATRO 
Artista: Companyia TACTO  
Dates: del 13 al 30 de juny de 2013 
Activitat: dotze representacions amb l'espectacle "Escola de gossos" al Teatro Matucana 
100. Santiago de Chile (Xile) 
Import sol·licitat: 4.340,00 € 
Import subvencionable·: 4.340,00 € 
Import atorgat: 1.302,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 369/13-2  
Beneficiari: Baubo, SCCL 
Artista: Companyia Dei Furbi  
Dates: 18 i 19 de juny de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "La Flauta Màgica - variacions Dei Furbi" al 
Festival de Teatro Clásico en Alcalá. Alcalá de Henares (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable·: 2.500,00 € 
Import atorgat: 750,00 € 

L0162 U10 N-TEA 410/13-2  
Beneficiari: Sala Beckett SL 
Artista: Sala Beckett  
Dates: del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2013 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "George Kaplan" al Theater Konstanz. 
Konstanz (Alemanya) 
Import sol·licitat: 6.600,00 € 
Import subvencionable·: 6.600,00 € 
Import atorgat: 2.999,70 € 

L0162 U10 N-TEA 421/13-2  
Beneficiari: Associació Artística Nomadreams 
Artista: Insectotròpics  
Dates: 31 de juliol, 1 i 2 d'agost de 2013 
Activitat: tres representacions amb l'espectacle multimèdia "La Caputxeta galàctica" dins 
del Passage Festival. Helsingborg (Suècia), Helsingor (Dinamarca) 
Import sol·licitat: 3.575,00 € 
Import subvencionable·: 3.575,00 € 
Import atorgat: 1.072,50 € 

L0162 U10 N-TEA 424/13-2  
Beneficiari: Joan Rovira Boix 
Artista: Guixot de 8  
Dates: 20 de juliol de 2013 
Activitat: representació de l'espectacle "Gargot de Joc" a Burghausen. (Alemanya).  
Import sol·licitat: 2.007,15 € 
Import subvencionable·: 2.007,15 € 
Import atorgat: 602,15 € 

L0162 U10 N-TEA 428/13-2  
Beneficiari: Centre d'Investigació i Recerca Teatral i Artística, SA (CIRTA SA) 
Artista: Poder Absoluto  
Dates: del 17 d'abril al 16 de juny de 2013 
Activitat: cinquanta-tres representacions de l'espectacle "Poder Absoluto" al Teatro Bellas 
Artes. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.060,00 € 
Import subvencionable·: 2.060,00 € 
Import atorgat: 824,00 € 

L0162 U10 N-TEA 429/13-2  
Beneficiari: Carmen Escardó Carulla 
Artista: Factoria Circular  
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Dates: 13 i 14 de juliol de 2013 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle Rodafonio a l'International Street Festival 
FETA. Gdansk (Polònia) 
Import sol·licitat: 2.720,98 € 
Import subvencionable·: 2.720,98 € 
Import atorgat: 1.088,39 € 

L0162 U10 N-TEA 430/13-2  
Beneficiari: Puk Cinema Caravana SCP 
Artista: Puk Cinema Caravana  
Dates: 27 de juliol de 2013 
Activitat: representació de "Puk Cinema Caravana" a Echappées Belles. Alençon (França) 
Import sol·licitat: 1.329,51 € 
Import subvencionable·: 1.329,51 € 
Import atorgat: 531,80 € 

L0162 U10 N-TEA 431/13-2  
Beneficiari: Puk Cinema Caravana SCP 
Artista: Puk Cinema Caravana  
Dates: del 17 al 21 de juliol de 2013 
Activitat: cinc representacions de "Puk Cinema Caravana" al Lugano Buskers Fest. 
Lugano (Suïssa) 
Import sol·licitat: 1.186,68 € 
Import subvencionable·: 1.186,68 € 
Import atorgat: 476,67 € 

L0162 U10 N-TEA 436/13-2  
Beneficiari: Katakrak, SCP 
Artista: Katakrak  
Dates: 19 i 20 de juliol de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Animalada" al Festival Les Fou Cavés. 
Port d'Envaux (França) 
Import sol·licitat: 487,84 € 
Import subvencionable·: 487,84 € 
Import atorgat: 146,35 € 

L0162 U10 N-TEA 437/13-2  
Beneficiari: Produccions Planeta Impro, SLU 
Artista: Planeta Impro  
Dates: del 29 de juliol a l'11 d'agost de 2013 
Activitat: set representacions de l'espectacle "Simplemente Impro, improthlón, Improsport 
e Improvisaciones Mínimas" i la realització de cinc tallers al IV Festival Internacional de 
Impro. Lima (Perú) 
Import sol·licitat: 1.470,00 € 
Import subvencionable·: 1.470,00 € 
Import atorgat: 441,00 € 

L0162 U10 N-TEA 444/13-2  
Beneficiari: Divinas Produccions, SL 
Artista: Divinas  
Dates: del 19 al 21 d'abril de 2013 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Enchanté!" al Teatro Arteria Campos 



institut ramon llull  barcelona 08007/ diputació 279 planta baixa / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat  

                                    
                                                      

 
 

18/32 

 

Eliseos. Bilbao (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.563,67 € 
Import subvencionable·: 1.563,67 € 
Import atorgat: 469,10 € 

L0162 U10 N-TEA 445/13-2  
Beneficiari: Joan Rovira Boix 
Artista: Guixot de 8  
Dates: del 25 al 28 de juliol de 2013 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Gargot de joc" al Festival Miramiro. 
Ghent (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 1.429,10 € 
Import subvencionable·: 1.429,10 € 
Import atorgat: 571,64 € 

L0162 U10 N-TEA 446/13-2  
Beneficiari: Associació Cultural Tuvalú 
Artista: Tuvalú Produccions  
Dates: del 20 al 31 de juliol de 2013 
Activitat: dotze representacions de l'espectacle "Divisions" a la Sale Roquille del Festival 
Avignon le Off. Avignon (França) 
Import sol·licitat: 1.364,10 € 
Import subvencionable·: 1.364,10 € 
Import atorgat: 1.214,73 € 

L0162 U10 N-TEA 452/13-2  
Beneficiari: Associació Obskené 
Artista: Companyia Obskené  
Dates: 20 de juliol de 2013 
Activitat: una representació de l'espectacle "Fuenteovejuna, breve tratado sobre las 
ovejas domésticas" al Festival de Almagro. Almagro (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.144,70 € 
Import subvencionable·: 1.144,70 € 
Import atorgat: 457,88 € 

L0162 U10 N-TEA 470/13-2  
Beneficiari: Associació A Tres Bandes 
Artista: A Tres Bandes  
Dates: del 30 de juliol al 28 d'agost de 2013 
Activitat: vint-i-dues representacions de l'espectacle "Solfatara" al Fringe Edinburgh i al 
Sunglow. Edimburg i Leeds (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 1.022,00 € 
Import subvencionable·: 1.022,00 € 
Import atorgat: 910,09 € 

L0162 U10 N-TEA 511/13-2  
Beneficiari: Laberint, SCP 
Artista: Companyia Itinerània  
Dates: del 25 al 27 de juliol de 2013 
Activitat: cinc representacions de l'espectacle "Titeretú" a l'Olala Festival. Lienz (Àustria) 
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Import sol·licitat: 1.177,19 € 
Import subvencionable·: 1.177,19 € 
Import atorgat: 470,88 € 

L0162 U10 N-TEA 514/13-2  
Beneficiari: Cia. d'Espectacles Pa Sucat, SCCL 
Artista: Cia. d'Espectacles Pa Sucat  
Dates: del 20 al 28 d'abril de 2013 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Les meravelles de l'orient" al Festival 
Kijimuna Festa. Kijimura (Japó) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable·: 3.000,00 € 
Import atorgat: 1.200,00 € 

L0162 U10 N-TEA 518/13-2  
Beneficiari: Alina Ventura Ramírez 
Artista: Ne Me Titere Pas  
Dates: del 26 de juliol a l'1 d'agost de 2013 
Activitat: vint-i-una representacions de l'espectacle "Circumloqui" al Duhne Künstler 
Promenaden Fest i al Künstler & Meer 2013 - Sharveutzer Strassenkünstlerfestival. 
Dhunen i Scharbeutz (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.756,29 € 
Import subvencionable·: 2.756,29 € 
Import atorgat: 1.102,52 € 

L0162 U10 N-TEA 520/13-2  
Beneficiari: Fadunito Produccions, SL 
Artista: Cia. Fadunito  
Dates: del 27 de juliol al 27 d'agost de 2013 
Activitat: vint representacions de "Ceci3.0", "La gran familia" i "ExterNet" al Festival Surge, 
al Festival Mouette Rieusse, al Festival Aurillac i al Bonheur des momes. Aurillac i 
Dunkerque (França), Glasgow (Regne Unit), Le Grand Bornand (França) 
Import sol·licitat: 6.000,00 € 
Import subvencionable·: 6.000,00 € 
Import atorgat: 3.054,00 € 

L0162 U10 N-TEA 526/13-2  
Beneficiari: Joan Rovira Boix 
Artista: Guixot de 8  
Dates: de l'1 al 18 d'agost de 2013 
Activitat: divuit representacions de l'espectacle "Gargot de joc" a l'Alexanderplatz. Berlín 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.166,75 € 
Import subvencionable·: 2.166,75 € 
Import atorgat: 1.102,88 € 

L0162 U10 N-TEA 533/13-2  
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL 
Artista: Cavalls de Menorca  
Dates: 2 d'agost del 2013 
Activitat: dues representacions de "Cavalls de Menorca" a l'Agencia Koncertowo 
Wydawnicza Solo. Zgorzelec (Polònia) 
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Import sol·licitat: 2.078,09 € 
Import subvencionable·: 2.078,09 € 
Import atorgat: 623,43 € 

L0162 U10 N-TEA 535/13-2  
Beneficiari: Misògines, SA 
Artista: T de Teatre  
Dates: de l'11 al 20 d'octubre de 2013 
Activitat: cinc representacions de l'espectacle "Delicades" al FIAC i al Festival de Artes 
Escénicas Tempo. Rio de Janeiro i Salvador de Bahia (Brasil) 
Import sol·licitat: 14.480,06 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 4.000,00 € 

L0162 U10 N-TEA 549/13-2  
Beneficiari: Laberint, SCP 
Artista: Companyia Itinerània  
Dates: 17 i 18 d'agost de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "El Laberint" a l'Asteroid Festival. 
Copenhagen (Dinamarca) 
Import sol·licitat: 1.643,34 € 
Import subvencionable·: 1.643,34 € 
Import atorgat: 493,00 € 

L0162 U10 N-TEA 551/13-2  
Beneficiari: Cia.d'Espectacles LA TAL, SCCL 
Artista: Cia. La Tal  
Dates: 19 d'agost de 2013 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Carilló" al Malmö Festivalen. Malmö 
(Suècia) 
Import sol·licitat: 2.738,87 € 
Import subvencionable·: 2.738,87 € 
Import atorgat: 1.095,55 € 
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ANNEX II  

L0162 U10 N-DAN 383/13-2  
Beneficiari: Tap Story-Tellers, SL 
Artista: CIA Sharon Lavi  
Dates: 14 d'abril de 2013 
Activitat: una representació amb la peça "KexevKezev" al Happy Feet Association. Nantes 
(França) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
Import subvencionable·: 300,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La companyia Sharon Lavi es funda l'any 2002 amb el nom de Tapeplas i canvia el nom 
posteriorment per donar èmfasi a l'estil personal del seu creador i director artístic Sharon 
Lavi. _En aquesta ocasió, presenta el seu espectacle "KexevKezev" al Happy Feet 
Association. L'interès estratègic de l'actuació així com el prestigi de l'organització dins del 
circuit professional reben una baixa puntuació per part de la comissió, doncs l'associació 
Happy Feet està focalitzada en l'àmbit de la docència. La comissió acorda denegar la 
sol·licitud presentada atès que la puntuació obtinguda no arriba a la mínima establerta per 
la comissió (8 punts) per tal d'obtenir la subvenció. 

L0162 U10 N-MU 571/13-2  
Beneficiari: Nicolas Sanchez Aguilar 
Artista: Landscape  
Dates: 10 d'agost de 2013 
Activitat: actuació al Jazz Festival Fundación Antonino y Cinia. Cerezales del Condado 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 509,96 € 
Import subvencionable·: 509,96 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda denegar aquesta sol•licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima 
necessària per ser subvencionada. Aquesta sol•licitud ha obtingut 7 punts i la puntuació 
mínima establerta per la comissió per obtenir una subvenció és de 8 punts. La comissió 
conclou que l’interès estratègic de l’activitat en funció de l'adequació del projercte 
respecte a les línies estratègiques de difusió i promoció internacional de la cultura 
catalana de l'Institut Ramon Llull i el prestigi de l'espai que acull l'activitat en el circuit 
professional són baixos. La comissió considera que el festival organitzat per la Fundación 
Antonino y Cinia a Cerezales del Condado no està dins del circuit professional dels 
principals festivals de jazz que es realitzen en el nostre país. 
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ANNEX III  

L0162 U10 N-ART 224/13-2  
Beneficiari: Marta Boix Anfosso 
Artista: Marta Boix Anfosso  
Dates: del 28 de maig al 9 de juny de 2013 
Activitat: exposició "Smart Moves" a Sam Scorer Gallery. Lincoln (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud ja que no ha presentat la documentació 
requerida a les bases de la present convocatòria. En la base quarta que fa referència a la 
documentació que cal presentar s'estableix que el sol·licitant ha d'adjuntar: memòria 
explicativa de l'activitat, documentació de la trajectòria del sol·licitant, relació nominal de 
les persones que viatgen, documentació gràfica de l'obra de l'artista o de l'exposició i 
pressupost de l'activitat. El dia 14 de març de 2013 l’Institut Ramon Llull tramet una carta 
al sol·licitant al domicili indicat en la sol·licitud, que es retornada a l’Institut Ramon Llull el 
20 de març de 2013, alegant "ausente". La carta es torna a enviar i es retornada pel 
mateix motiu el 12 d'abril de 2013. 

L0162 U10 N-ART 372/13-2  
Beneficiari: Avelino Sala Calvo 
Artista: Avelino Sala Calvo  
Dates: del 15 al 21 de juliol de 2013 
Activitat: exposició "Exercices in Sociality" al National Center of Contemporary Arts. 
Moscou (Rússia) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud ja que no ha presentat correctament la 
documentació requerida a les bases de la present convocatòria. En la base quarta que fa 
referència a la documentació que cal presentar s'estableix que el sol·licitant ha d'adjuntar: 
memòria explicativa de l'activitat, documentació que acrediti la trajectòria de l'artista, 
relació nominal de les persones que viatgen, pressupost detallat i el contracte o, en el cas 
que no n'hi hagi, carta d'invitació, signada i segellada, on es faci referència expressa a 
l'aportació econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur 
a terme l'activitat. El dia 9 d'abril de 2013 l’Institut Ramon Llull tramet una carta que el 
sol·licitant rep el 12 d'abril. El sol·licitant aporta part de la documentació requerida però la 
carta d'invitació que lliura no compleix els requisits establerts a les bases de la 
convocatòria. 

L0162 U10 N-CIR 532/13-2  
Beneficiari: Wanja Kahlert 
Artista: Psirc  
Dates: 22 i 23 de juny de 2013 
Activitat: dues representacions d'Acrometria al Mirabilia International Circus & Performing 
Festival. Fossano (Itàlia) 
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Import sol·licitat: 1.056,74 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l’exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s’han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 22 d'abril de 2013 i l’activitat comença el dia 22 de juny de 
2013. 

L0162 U10 N-DAN 172/13-2  
Beneficiari: Senza Tempo BCN, SL 
Artista: Cia. Senza Tempo  
Dates: 7 i 9 de març de 2013 
Activitat: dues representacions amb la peça "Julieta Unplugged & Ofelia o La Inteligencia 
de las flores" dins de la Universidad de León i de l'ALT-Festival alternativo das artes 
escénicas de Vigo. León i Vigo (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.098,54 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol·licitant. La base 
tercera estableix que si la sol·licitud no compleix els requisits establerts es requerirà  
l’interessat per que en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o  
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es  considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit.  El dia 7 de 
març de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al  sol·licitant, que rep el 
dia 11 de març de 2013, on se li reclama que aporti la  documentació que li manca 
(certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries) i   el sol·licitant no la presenta en 
el termini que se li atorga. Per aquest motiu, es  considera que el sol·licitant desisteix de la 
seva petició. 

L0162 U10 N-MU 43/13-2  
Beneficiari: William Hugues McClure II 
Artista: duo Martins-McClure  
Dates: del 7 a l'11 de març de 2013 
Activitat: tres actuacions al Festival Latin Inspiration 2013, Festival Hill i al Unity Theater 
(Estats Units d'Amèrica).  
Import sol·licitat: 1.760,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. El dia 26 de 
febrer de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se li 
reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, en el cas que no n'hi 
hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que 
assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat, així com 



institut ramon llull  barcelona 08007/ diputació 279 planta baixa / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat  

                                    
                                                      

 
 

24/32 

 

la documentació que acrediti la trajectòria del grup o de l'artista). La carta retorna el 15 de 
març de 2013 a l'Institut Ramon Llull. La carta es torna a enviar al sol·licitant i retorna el 
22 d'abril de 2013. En ambdues ocasions el motiu del retorn és "absent repartiment". 

L0162 U10 N-MU 164/13-2  
Beneficiari: Parabrisa, SCP 
Artista: CaboSanRoque  
Dates: del 28 de juliol a l'1 d'agost de 2013 
Activitat: quatre actuacions: dos al Teatro de la Ciudad San Francisco Pachuca i dos al 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mèxic).  
Import sol·licitat: 12.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. El dia 6 de març 
de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 17 
d'abril de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, 
en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació 
econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme 
l'activitat, així com el pressupost detallat de l'activitat i la documentació que acrediti la 
trajectòria del grup o de l'artista) i el sol•licitant no la presenta en el termini que se li 
atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-MU 165/13-2  
Beneficiari: Ronald Tchoumo-Nounjio Mangoua 
Artista: Ronald Tchoumo-Nounjio Mangoua  
Dates: del 5 de juny al 4 de juliol de 2013 
Activitat: quatre actuacions al Camerun.  
Import sol·licitat: 740,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. El dia 6 de març 
de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 15 
d'abril de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, 
en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació 
econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme 
l'activitat, així com el pressupost detallat de l'activitat, el full de dades bancàries segellat 
pel banc, documentació que acrediti la trajectòria del grup o de l'artista, la memòria 
explicativa de l'ativitat i l'últim CD editat) i el sol•licitant no la presenta en el termini que se 
li atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-MU 398/13-2  
Beneficiari: Visual Sonora, SCCL 
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Artista: D'Callaos  
Dates: del 21 al 23 de març de 2013 
Activitat: gira de tres actuacions (Bèlgica i França).  
Import sol·licitat: 2.108,02 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. El dia 15 d'abril 
de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 17 
d'abril de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, 
en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació 
econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme 
l'activitat, així com la documentació que acrediti la trajectòria del grup o de l'artista i la 
relació nominal de les persones que viatgen especificant la seva funció) i el sol•licitant no 
la presenta en el termini que se li atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant 
desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-MU 406/13-2  
Beneficiari: Kasba Music, SL 
Artista: La Kinky Beat  
Dates: 21 de juny de 2013 
Activitat: actuació a la Fête de la musique de Pau (França).  
Import sol·licitat: 501,58 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió ha acordat excloure aquesta sol•licitud ja que el sol.licitant no està al corrent 
en el compliment de les seves obligacions tributàries. El dia 15 d'abril de 2013 l'Institut 
Ramon Llull tramet una carta al sol•licitant que rep el 17 d'abril de 2013 on se li reclama la 
documentació acreditativa d'estar al corrent en les seves obligacions tributàries i el 
sol•licitant no la presenta dins el termini indicat a la carta. 

L0162 U10 N-MU 416/13-2  
Beneficiari: Kasba Music, SL 
Artista: La Kinky Beat  
Dates: 5 de setembre de 2013 
Activitat: actuació al Festival Zaidin. Granada (Espanya) 
Import sol·licitat: 927,40 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió ha acordat excloure aquesta sol•licitud ja que el sol.licitant no està al corrent 
en el compliment de les seves obligacions tributàries. El dia 15 d'abril de 2013 l'Institut 
Ramon Llull tramet una carta al sol•licitant que rep el 17 d'abril de 2013 on se li reclama la 
documentació acreditativa d'estar al corrent en les seves obligacions tributàries i el 
sol•licitant no la presenta dins el termini indicat a la carta. 
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L0162 U10 N-MU 439/13-2  
Beneficiari: Pedro Bergoñon Raventos 
Artista: Pier  
Dates: del 9 al 16 de juny de 2013 
Activitat: actuació al museu d'Història. Guanabacoa (Cuba) 
Import sol·licitat: 850,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 14 de març de 2013 i l'activitat comença el dia 9 de juny 
de 2013. 

L0162 U10 N-MU 466/13-2  
Beneficiari: Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL 
Artista: Sol i Serena  
Dates: 7 de juliol de 2013 
Activitat: actuació a gooikoorts International Folkfestival.  
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 19 d'abril de 2013 i l'activitat comença el dia 7 de juliol de 
2013. 

 

 

L0162 U10 N-MU 510/13-2  
Beneficiari: Vania Produccions, SL 
Artista: Duos  
Dates: 27 de juliol de 2013 
Activitat: actuació al Centro Cultural Casa de Teatro. Santo Domingo (República 
Dominicana).  
Import sol·licitat: 3.480,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. El dia 30 d'abril 
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de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 3 
de maig de de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el 
contracte o, en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a 
l'aportació econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur 
a terme l'activitat, així com les dates, el número d'actuacions i la durada de l'activitat) i el 
sol•licitant no la presenta en el termini que se li atorga. Per aquest motiu, es considera 
que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-MU 512/13-2  
Beneficiari: Vania Produccions, SL 
Artista: Jaume Vilaseca Trio  
Dates: 27 de juliol de 2013 
Activitat: actuació al Centro Cultural Casa de Teatro. Santo Domingo (República 
Dominicana).  
Import sol·licitat: 6.960,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. El dia 30 d'abril 
de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 3 
de maig de de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el 
contracte o, en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a 
l'aportació econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur 
a terme l'activitat, així com les dates, el número d'actuacions i la durada de l'activitat) i el 
sol•licitant no la presenta en el termini que se li atorga. Per aquest motiu, es considera 
que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-MU 513/13-2  
Beneficiari: Arts Managers, SLU 
Artista: Txarango  
Dates: 3 d'agost de 2013 
Activitat: quatre actuacions al Riverside Festival. Nottingham (Anglaterra).  
Import sol·licitat: 0,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. El dia 30 d'abril 
de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 3 
de maig de de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el 
contracte o, en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a 
l'aportació econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur 
a terme l'activitat, així com el pressupost detallat de l'activitat, la memòria explicativa de 
l'activitat, l'import que es sol·licita per les despeses de viatges i transport de càrrega i la 
documentació que acrediti que el sol·licitant està al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries) i el sol•licitant no la presenta en el termini que se li atorga. Per 
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aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-MU 516/13-2  
Beneficiari: Víctor de Diego Mendizabal 
Artista: Víctor de Diego Mendizabal  
Dates: 19 i 20 de juliol de 2013 
Activitat: dues actuacions al Festival de Jazz de Talavera i al Bogui Jazz Club. Talavera i 
Madrid (Espanya).  
Import sol·licitat: 728,16 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
7 de juny de 2013. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 566/13-2  
Beneficiari: Oksana Solovieva 
Artista: Oksana Solovieva  
Dates: 8 d'agost de 2013 
Activitat: actuació a la Universidad EAFIT de Medellin (Colòmbia).  
Import sol·licitat: 1.700,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 10 de maig de 2013 i l'activitat comença el dia 8 d'agost 
de 2013. 

L0162 U10 N-MU 573/13-2  
Beneficiari: Pickpocket, SL 
Artista: El Petit de Cal Eril  
Dates: del 26 al 28 de març de 2013 
Activitat: tres actuacions a Saragossa, Madrid i Múrcia.  
Import sol·licitat: 250,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 16 de maig de 2013 i l'activitat s'havia realitzat el dia 26 de 
març de 2013. 

L0162 U10 N-MU 574/13-2  
Beneficiari: Fluido Violeta SCP 
Artista: Carlos Ann  
Dates: del 2 al 10 d'agost de 2013 
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Activitat: gira de tres actuacions. (Mèxic).  
Import sol·licitat: 8.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 21 de maig de 2013 i l'activitat comença el dia 2 d'agost 
de 2013. 

L0162 U10 N-TEA 51/13-2  
Beneficiari: Projecte Nisu 
Artista: Projecte Nisu  
Dates: del 9 al 19 de gener de 2012 
Activitat: vuit representacions de l'espectacle "Vamos a por Guti" al Teatro Sala Triangulo. 
Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.329,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es 

considerarà que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit. El 
dia 2 d'abril de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que 
rep el dia 5 d'abril de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el 
contracte o, en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a 
l'aportació econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur 
a terme l'activitat) i el sol•licitant no la presenta en el termini que se li atorga. Per aquest 
motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

 

L0162 U10 N-TEA 242/13-2  
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL 
Artista: Cavalls de Menorca  
Dates: 3 de març de 2013 
Activitat: una representació de l'espectacle "Cavalls de Menorca" al carnaval d'Albi. Albi 
(França) 
Import sol·licitat: 538,30 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol•licitud ja que l’activitat per la qual se sol•licita la 
subvenció no és objecte d’aquesta convocatòria. La base primera que regeix la concessió 
de subvencions a actuacions de teatre que afavoreixin i impulsin la presència fora del 
domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya estableix que “no són objecte 
d’aquesta convocatòria les activitats de teatre que participin a cavalcades amb motiu de la 
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celebració del carnaval i/o de la nit de Reis". En aquest cas, el sol•licitant participa en el 
carnaval d'Albi (França). 

L0162 U10 N-TEA 330/13-2  
Beneficiari: Ernesto Collado Sala 
Artista: Ernesto Collado Sala  
Dates: 28 i 29 de juny de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Nueva Marinaleda" al Festspiele Foreign 
Affairs. Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o  
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es  considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit.  El dia 3 d'abril 
de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al  sol•licitant, que rep el dia 5 
d'abril de 2013, on se li reclama que aporti la  documentació que li manca (certificat 
d'estar al corrent de les obligacions tributàries) i el sol•licitant no la presenta en el termini 
que se li atorga. Per aquest motiu, es  considera que el sol•licitant desisteix de la seva 
petició. 

L0162 U10 N-TEA 360/13-2  
Beneficiari: Petra Rochau 
Artista: DADIVAS  
Dates: 21, 22 i 23 de juny de 2013 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Dàdivas" al Regensburger Kulturpflaster. 
Regensburg (Alemanya) 
Import sol·licitat: 342,14 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol·licitud ja que no compleix les bases de la convocatòria. 
La base primera estableix que “les despeses subvencionables són únicament i exclusiva 
les derivades del concepte estricte de desplaçament i transport de la càrrega”. En aquest 
cas, l'organitzador, el Regensburger Kulturpflaster, paga els desplaçaments de la 
companyia tal i com es manifesta en el contracte signat entre el sol•licitant i el 
representant de l'organitzador de l'actuació, el 21 de gener de 2013. Per aquest motiu, la 
comissió acorda excloure la sol·licitud presentada. 

L0162 U10 N-TEA 432/13-2  
Beneficiari: Nova Eòlia SL 
Artista: Utopies  
Dates: de l'11 al 14 de juliol de 2013 
Activitat: quatre representacions de la Trilogia Europea - Utopies al Katerholzig. Berlín 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.400,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l’exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s’han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 15 d'abril de 2013 i l’activitat comença el dia 11 de juliol de 
2013. 

L0162 U10 N-TEA 433/13-2  
Beneficiari: Nova Eòlia SL 
Artista: Utopies  
Dates: del 3 al 30 de juny de 2013 
Activitat: vint-i-cinc representacions de l'espectacle "Trilogia teatral europea - Utopies" a 
l'Ancienne École D'aplication d'Infenterie. Montpellier (França) 
Import sol·licitat: 1.440,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert a les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes catalans 
per a desplaçaments a l’exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds s’han de 
presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. La 
sol•licitud es presenta el dia 15 d'abril de 2013 i l’activitat comença el dia 3 de juny de 
2013. 

 

 

 

 

 

ANNEX IV  

L0162 U10 N-CIR 244/13-2  
Beneficiari: Gilbert Trilles Nadal 
Artista: Cia. Struc  
Dates: 1 i 2 de juny de 2013 
Activitat: vuit representacions de l'espectacle  "Les Puces d'Struc" en el marc del Festival 
de Teatro de El Ejido. El Ejido (Espanya) 
Import sol·licitat: 553,74 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
28 de febrer de 2013. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 



institut ramon llull  barcelona 08007/ diputació 279 planta baixa / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat  

                                    
                                                      

 
 

32/32 

 

L0162 U10 N-TEA 177/13-2  
Beneficiari: Asociación para la difusión de Los Grumildos 
Artista: Los Grumildos  
Dates: 4 de maig de 2013 
Activitat: actuació de Los Grumildos a La Noche en Blanco 2013. Lima (Perú) 
Import sol·licitat: 9.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
26 d'abril de 2013. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 434/13-2  
Beneficiari: Cascai Teatre, SL 
Artista: Cascai Teatre  
Dates: 19 de juliol de 2013 
Activitat: representació de l'espectacle "Play" al Festival de Vistabella. Vistabella 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 568,24 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
29 de maig de 2013. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 507/13-2  
Beneficiari: Joan Rovira Boix 
Artista: Guixot de 8  
Dates: del 2 al 4 d'agost de 2013 
Activitat: tres representacions de "Gargot de joc" al Big House Festival. Celbridge (Irlanda) 
Import sol·licitat: 1.779,84 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
7 de maig de 2013. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 527/13-2  
Beneficiari: Joan Rovira Boix 
Artista: Guixot de 8  
Dates: de l'1 al 4 d'agost de 2013 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Gargot de joc" al Festival Ördögkatlan. 
Palkonya (Hongria) 
Import sol·licitat: 2.028,11 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
7 de maig de 2013.  La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 
 


