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Correcció d’errades a la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 11 de juny de 2015 per 

la qual s’atorguen les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres 

literàries i de pensament originals en llengua catalana corresponents al primer termini de l’any 2015 

Exp. 02/127U10 N-TRD 71/15-1 

 

 

Havent observat errades al text de la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 11 de juny de 

2015, publicada al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en data 12 de juny de 2015, 

per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 

competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana corresponents 

al primer termini de l'any 2015, se’n detallen les oportunes correccions relatives a la denominació del 

beneficiari. 

 

A l’annex  on diu: 

 

L0127 U10 N-TRD 71/15-1  

Beneficiari:  Gran Via Edizioni srl.  

Data: 31 de juliol de 2015 

Activitat: traducció a l’italià de l'obra Gràcies per la propina, de Ferran Torrent. 

Traductor: Simone Bertelegni 

Import sol·licitat: 1.950,00 € 

Import subvencionable: 1.950,00 € 

Puntuació atorgada: 28 

Import atorgat: 1.092,00 € 

 

La comissió valora positivament la sol·licitud presentada per Gran Via Edizioni srl per a la traducció 

a l’italià de l’obra Gràcies per la propina, de Ferran Torrent. La comissió valora l’interès de l’editorial 

per la literatura catalana, ja que ha publicat diversos títols d’autors de teatre català, com Carles 

Batlle, Lluïsa Cunillé, Victoria Szpunberg i Jordi Galceran. 

  

Ha de dir:  

 

L0127 U10 N-TRD 71/15-1  

Beneficiari:  Gran Via Società Cooperativa.  

Data: 31 de juliol de 2015 

Activitat: traducció a l’italià de l'obra Gràcies per la propina, de Ferran Torrent. 

Traductor: Simone Bertelegni 

Import sol·licitat: 1.950,00 € 

Import subvencionable: 1.950,00 € 

Puntuació atorgada: 28 

Import atorgat: 1.092,00 € 
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La comissió valora positivament la sol·licitud presentada per Gran Via Società Cooperativa per a la 

traducció a l’italià de l’obra Gràcies per la propina, de Ferran Torrent. La comissió valora l’interès de 

l’editorial per la literatura catalana, ja que ha publicat diversos títols d’autors de teatre català, com 

Carles Batlle, Lluïsa Cunillé, Victoria Szpunberg i Jordi Galceran. 

 

 

Barcelona, 15 d’octubre de 2015 

 

 

 

 

Àlex Susanna i Nadal 

Director de l’Institut Ramon Llull  
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