
institut ramon llull  barcelona 08008/ diagonal, 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat  

                                    
                                                    

 
 

 

 
 
RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ 
DE SUBVENCIONS DE L’INSTITUT RAMON LLULL A ARTISTES CATALANS PER A 
DESPLAÇAMENTS A L’EXTERIOR PER A L’ANY 2014. 

02/L0162 U10 N-4T/2014 
 
FETS 
 

  
1. Per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 16 de desembre de 2013  

s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència  competitiva a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior per a 
l’any 2014 (publicada en el DOGC número 6530, de 30.12.13).   

 
2. Per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 13 de març de 2014  es 

modifica la resolució de data 16 de desembre de 2013 (publicada en el DOGC 
número 6588, de 24.03.14).   

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

consten a l’expedient. 
 

4. En data 21 de maig de 2014, 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, 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. 

 
 
Fent ús de les facultats que em són conferides en matèria d’atorgament de subvencions 
per l’article 13.2 e dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull, 
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RESOLC 
 
 
Primer.- Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte a les entitats que es detallen en 
l’Annex I. 
 
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. 
 
Quart.- Excloure les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex IV per 
desistiment exprés del sol·licitant. 
 
Cinquè.- 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, 10 de juliol de 2014 
 
 
El director de l’Institut Ramon Llull 
 
 
 
 
 
 
 
Àlex Susanna i Nadal       
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ANNEX I  

L0162 U10 N-ART 291/14-4  
Beneficiari: Nathalie Stemper 
Artista: Jaume Ojea  
Dates: 04/04/2014 a 29/05/2014 
Activitat: exposició "Otros cuerpos, la misma Alma" al Museu Atger. Montpellier (França) 
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable·: 1.400,00 € 
Import atorgat: 420,00 € 

L0162 U10 N-ART 377/14-4  
Beneficiari: Antoni Joan Gelonch Viladegut 
Artista: vint-i-tres artistes catalans  
Dates: 13/02/2014 a 10/03/2014 
Activitat: exposició "Contemporary Catalan Artists" a l'American University of Paris. París 
(França) 
Import sol·licitat: 1.929,65 € 
Import subvencionable·: 1.617,65 € 
Import atorgat: 611,00 € 

L0162 U10 N-ART 403/14-4  
Beneficiari: Lluís Cera i Bernad 
Artista: Lluís Cera i Bernad  
Dates: 12/03/2014 a 16/03/2014 
Activitat: presentació d'escultures a la fira Art Karlsruhe. Karlsruhe (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.200,00 € 
Import subvencionable·: 1.200,00 € 
Import atorgat: 547,00 € 

L0162 U10 N-ART 442/14-4  
Beneficiari: Joan Tarragó Pampalona 
Artista: Joan Tarragó Pampalona  
Dates: 04/03/2014 a 28/03/2014 
Activitat: tres exposicions de "Joan Tarragó On Tour" als espais Exit Room, Big Secret i 
We Love Colors. Miami,  Nova York i Richmond (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable·: 1.400,00 € 
Import atorgat: 638,00 € 

L0162 U10 N-ART 447/14-4  
Beneficiari: Lucía Paula Moreno Murillo 
Artista: Momu & No Es  
Dates: 18/04/2014 a 14/06/2014 
Activitat: exposició "Incoming call" al Central Utah Art Center. Salt Lake City (Estats Units 
d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.350,00 € 
Import subvencionable·: 1.350,00 € 
Import atorgat: 721,00 € 
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L0162 U10 N-ART 516/14-4  
Beneficiari: Rosa Maria Pérez Solano 
Artista: Rosa Maria Pérez Solano  
Dates: 28/03/2014 a 27/04/2014 
Activitat: exposició "5 + 5 obra contemporània sobre paper" a la University City Art 
Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts. Guangzhou (Xina) 
Import sol·licitat: 990,00 € 
Import subvencionable·: 990,00 € 
Import atorgat: 451,00 € 

L0162 U10 N-ART 517/14-4  
Beneficiari: Néstor Oscar Rubé Gazzola 
Artista: Néstor Rubé  
Dates: 26/07/2014 a 17/08/2014 
Activitat: participació a la XXVIII Mostra de Arte da Granja Viana. Sao Paulo (Brasil) 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
Import subvencionable·: 1.438,41 € 
Import atorgat: 656,00 € 

L0162 U10 N-ART 519/14-4  
Beneficiari: Anna Comellas Alabern 
Artista: Anna Comellas  
Dates: 28/06/2014 a 23/08/2014 
Activitat: exposició "Anna Comellas Exposició" a la Galerie Julia Dorsch. Berlín 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.415,40 € 
Import subvencionable·: 1.415,40 € 
Import atorgat: 645,00 € 

L0162 U10 N-ART 520/14-4  
Beneficiari: Jordi Isern Torras 
Artista: Jordi Isern Torras  
Dates: 10/04/2014 a 17/05/2014 
Activitat: exposició "A la deriva" a l'Instituto Cervantes de Tokio. Tokio Chiyoda-ku (Japó) 
Import sol·licitat: 1.380,00 € 
Import subvencionable·: 1.380,00 € 
Import atorgat: 414,00 € 

L0162 U10 N-CIR 58/14-4  
Beneficiari: Alejandro Nicolas Muñoz 
Artista: Ale Risorio  
Dates: 04/04/2014 a 20/04/2014 
Activitat: onze funcions de l'obra "Circ-Clown" al Festival Internacional de las Artes i 
Festival Pura Risa. Ciudad Colon,   San Pedro i Santa Ana y Ciudad Colón (Costa Rica) 
Import sol·licitat: 1.580,00 € 
Import subvencionable·: 1.580,00 € 
Import atorgat: 891,00 € 

 



institut ramon llull  barcelona 08008/ diagonal, 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat  

                                    
                                                    

 
 

 

L0162 U10 N-CIR 180/14-4  
Beneficiari: Luís Maria Brusca 
Artista: Loco Brusca  
Dates: 28/02/2014 a 06/04/2014 
Activitat: vuit actuacions amb l'espectacle "Mr X" al Festival de circ de Mazunte, Cirko De 
Mente, Marabunta Artes Libres, Cumbre Tajín, i Xilitla Cultural de Mèxic. Bacalar 
quintana,  Mèxic DF,  Xalapa,   Veracruz i Xilitla (Mèxic) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable·: 2.000,00 € 
Import atorgat: 776,00 € 

L0162 U10 N-CIR 190/14-4  
Beneficiari: Cia. Pepa Plana, SCCL 
Artista: Cia. Pepa Plana  
Dates: 12/02/2014 a 16/02/2014 
Activitat: tres funcions amb l'espectacle "Penèlope" al festival Espoo a Finlàndia. Espoo 
(Finlàndia) 
Import sol·licitat: 2.110,00 € 
Import subvencionable·: 1.600,00 € 
Import atorgat: 621,00 € 

L0162 U10 N-CIR 282/14-4  
Beneficiari: Gabriel Rosselló Sanahuja 
Artista: Solfasirc  
Dates: 24/05/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Entre Pinces" al festival Circul'art. Bratislava 
(Eslovàquia) 
Import sol·licitat: 2.489,69 € 
Import subvencionable·: 2.489,69 € 
Import atorgat: 747,00 € 

L0162 U10 N-CIR 501/14-4  
Beneficiari: Leandre, SL 
Artista: Leandre  
Dates: 10/07/2014 a 26/07/2014 
Activitat: tretze actuacions amb els espectacles "Rien à dire", "Démodes" i "No sé" al 
festival Imagiscène, Les Passerelles, Les Echappées Belles, Brugge Plus i Vlaams 
Centrum voor Circuskunsten. Alençon (França), Bruges i Gant (Bèlgica), Pontault- 
Combault i Terrasson (França) 
Import sol·licitat: 1.150,00 € 
Import subvencionable·: 1.150,00 € 
Import atorgat: 851,00 € 

L0162 U10 N-CIR 541/14-4  
Beneficiari: Los Excéntricos, SCCL 
Artista: Los Excéntricos  
Dates: 14/07/2014 a 24/07/2014 
Activitat: tres actuacions amb l'espectacle "Rococó Bananas" a la Casa Museo Garcia 
Lorca, al Festival Etnosur i al Patronato municipal de cultura d' Alcázar de San Juan. 
Alcalá la Real,  Alcazar de San Juan i Granada (Espanya) 
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Import sol·licitat: 1.156,56 € 
Import subvencionable·: 1.156,56 € 
Import atorgat: 449,00 € 

L0162 U10 N-DAN 165/14-4  
Beneficiari: Rga-Roada SCCL 
Artista: Cia. Roberto G. Alonso  
Dates: 20/02/2014 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Almazuela" a la Feria Europea de Artes 
Escénicas para Niños y Niñas (FETEN). Gijón (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.196,61 € 
Import subvencionable·: 1.196,61 € 
Import atorgat: 780,00 € 

L0162 U10 N-DAN 173/14-4  
Beneficiari: Rga-Roada SCCL 
Artista: Cia. Roberto G. Alonso  
Dates: 24/05/2014 a 25/05/2014 
Activitat: quatre representacions amb l'espectacle "Almazuela" al Festival Ô 4 Vents. París 
(França) 
Import sol·licitat: 1.684,00 € 
Import subvencionable·: 1.684,00 € 
Import atorgat: 653,00 € 

L0162 U10 N-DAN 227/14-4  
Beneficiari: Àngels Margarit, SLU 
Artista: Àngels Margarit / Cia. Mudances  
Dates: 22/05/2014 a 23/05/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "From B to B" al Phonix Theater de Steckborn a 
Suïssa. Steckborn (Suïssa) 
Import sol·licitat: 1.063,13 € 
Import subvencionable·: 1.063,13 € 
Import atorgat: 506,00 € 

L0162 U10 N-DAN 272/14-4  
Beneficiari: Associació L'Escènica 
Artista: Roser López Espinosa  
Dates: 26/05/2014 a 28/05/2014 
Activitat: tres funcions amb l'espectacle "Lowland" a l'espai Pim Off i realització d'una 
masterclass. Milà (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.600,00 € 
Import subvencionable·: 1.600,00 € 
Import atorgat: 480,00 € 

L0162 U10 N-DAN 293/14-4  
Beneficiari: Senza Tempo BCN, SLU 
Artista: Cia. Senza Tempo  
Dates: 06/06/2014 a 15/06/2014 
Activitat: cinc actuacions amb l'espectacle "Lazurd, el viatges a través de l'aigua" a 
l'Europäisches StraßenTheater Festival Detmold i al Timosoara European Festival. 
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Detmold (Alemanya), Timisoara (Romania) 
Import sol·licitat: 13.920,00 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 6.520,00 € 

L0162 U10 N-DAN 297/14-4  
Beneficiari: Roxane Semadeni 
Artista: Roxane Butterfly  
Dates: 11/06/2014 a 15/06/2014 
Activitat: cinc actuacions de Roxanne Butterfly al Sole to Spule a Austin (EEUU). Austin 
Texas (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 540,00 € 
Import subvencionable·: 540,00 € 
Import atorgat: 210,00 € 

L0162 U10 N-DAN 303/14-4  
Beneficiari: Asociación Delrevés 
Artista: Compañía Delrevés  
Dates: 04/06/2014 a 09/06/2014 
Activitat: sis representacions amb l'espectacle "Guateque repite conmigo" a 
l'Europäisches StraßenTheater Festival Detmold. Detmold (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.526,65 € 
Import subvencionable·: 1.526,65 € 
Import atorgat: 592,00 € 

L0162 U10 N-DAN 329/14-4  
Beneficiari: Espai Mandarina d'Arts, SL 
Artista: Companyia La Mandarina  
Dates: 16/11/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "LaLolaBalla" a l'Auditorio Municipal del 
Consello de Vigo. Vigo (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.498,70 € 
Import subvencionable·: 1.498,70 € 
Import atorgat: 582,00 € 

L0162 U10 N-DAN 345/14-4  
Beneficiari: Espai Mandarina d'Arts, SL 
Artista: Companyia La Mandarina  
Dates: 12/12/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "LaLolaBalla" al teatre Rafael Alberti. Peal de 
Becerro - Jaen (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.114,67 € 
Import subvencionable·: 1.114,67 € 
Import atorgat: 334,00 € 

L0162 U10 N-DAN 455/14-4  
Beneficiari: Brodas, SCP 
Artista: Brodas Bros  
Dates: 10/04/2014 a 12/04/2014 
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Activitat: una actuació amb l'espectacle " BR2" a la Fundació Centro Cultural Internacional 
Óscar Niemeyer. Avilés (Espanya) 
Import sol·licitat: 932,04 € 
Import subvencionable·: 932,04 € 
Import atorgat: 280,00 € 

L0162 U10 N-DAN 500/14-4  
Beneficiari: Marcos Morau Ureña 
Artista: La Veronal / Marcos Morau  
Dates: 09/07/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "Siena" al Julidans Summerfestival for 
International Contemporary Dance. Amsterdam (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 2.600,00 € 
Import subvencionable·: 2.600,00 € 
Import atorgat: 1.466,00 € 

L0162 U10 N-DAN 532/14-4  
Beneficiari: Àngels Margarit, SLU 
Artista: Àngels Margarit / Cia. Mudances  
Dates: 19/04/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "From B to B" al BIPOD-Beirut International 
Platform of Dance. Beirut (Líban) 
Import sol·licitat: 2.264,18 € 
Import subvencionable·: 2.224,18 € 
Import atorgat: 1.059,00 € 

L0162 U10 N-MU 211/14-4  
Beneficiari: Daniel Hernandez-Cros Paradell 
Artista: Daniel Cros  
Dates: 26/02/2014 a 09/03/2014 
Activitat: quatre actuacions a Colòmbia i Perú: Centro de desarrollo cultural de Moravia;  
La Venta de Dulcinea Casa Cultural; La Vida Misma Club; La Tarima Café Concert. Lima 
(Perú), Medellín (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 1.277,94 € 
Import subvencionable·: 1.277,94 € 
Import atorgat: 496,00 € 

L0162 U10 N-MU 331/14-4  
Beneficiari: Associació d'Artistes Promusic Barcelona 
Artista: Paula Nogueira Lomelin  
Dates: 22/03/2014 
Activitat: concert com a solista amb la Camerata Santiago de Querétaro. Querétaro 
(Mèxic) 
Import sol·licitat: 502,24 € 
Import subvencionable·: 502,24 € 
Import atorgat: 195,00 € 
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L0162 U10 N-MU 364/14-4  
Beneficiari: Stefanie Nicole Ringes 
Artista: La Flamme  
Dates: 02/03/2014 a 15/03/2014 
Activitat: quatre actuacions i un taller de veu a Buenos Aires: Niceto Club; Espacio Dada; 
Thelonius Club; C'est la vie. Buenos Aires (Argentina) 
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable·: 1.380,00 € 
Import atorgat: 535,00 € 

L0162 U10 N-MU 598/14-4  
Beneficiari: Associació La Camerata 
Artista: Burruezo & Bohemia Camerata  
Dates: 13/06/2014 
Activitat: actuació a l'Ateneo de Valladolid. Valladolid (Espanya) 
Import sol·licitat: 595,74 € 
Import subvencionable·: 595,74 € 
Import atorgat: 179,00 € 

L0162 U10 N-MU 601/14-4  
Beneficiari: Escena Gestions Artístiques, SL 
Artista: Joan Dausà  
Dates: 14/03/2014 
Activitat: actuació en el marc del festival Madrid Presenta. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 990,00 € 
Import subvencionable·: 752,75 € 
Import atorgat: 226,00 € 

L0162 U10 N-MU 607/14-4  
Beneficiari: Victor de Diego Mendizabal 
Artista: Victor de Diego Trio  
Dates: 05/07/2014 
Activitat: actuació al Goierriko Jazzaldia. Ordizia (Espanya) 
Import sol·licitat: 509,71 € 
Import subvencionable·: 509,71 € 
Import atorgat: 198,00 € 

L0162 U10 N-MU 640/14-4  
Beneficiari: Fundació Privada Taller de Músics 
Artista: Duquende  
Dates: 13/09/2014 
Activitat: actuació al Plai Festival. Timisoara (Romania) 
Import sol·licitat: 1.900,00 € 
Import subvencionable·: 1.900,00 € 
Import atorgat: 1.072,00 € 
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L0162 U10 N-MU 646/14-4  
Beneficiari: Fina Estampa Produccions, SL 
Artista: Manel  
Dates: 29/03/2014 
Activitat: actuació a la sala Scala. Londres (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 20.000,00 € 
Import subvencionable·: 1.876,05 € 
Import atorgat: 1.223,00 € 

L0162 U10 N-MU 650/14-4  
Beneficiari: Daniel Hernandez-Cros Paradell 
Artista: Daniel Cros  
Dates: 13/09/2014 
Activitat: actuació al Taehwa River Spring Jazz Festival. Ulsan (República de Corea) 
Import sol·licitat: 1.100,00 € 
Import subvencionable·: 1.100,00 € 
Import atorgat: 427,00 € 

L0162 U10 N-TEA 49/14-4  
Beneficiari: Cia. de Comediants La Baldufa, SCCL 
Artista: Cia. de Comediants La Baldufa  
Dates: 09/07/2014 a 13/07/2014 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "El príncep feliç" al festival Famfest. 
Santiago de Xile (Xile) 
Import sol·licitat: 4.200,00 € 
Import subvencionable·: 4.200,00 € 
Import atorgat: 2.738,00 € 

L0162 U10 N-TEA 260/14-4  
Beneficiari: Centre de Titelles de Lleida 
Artista: Centre de Titelles de Lleida  
Dates: 18/05/2014 a 19/05/2014 
Activitat: dues representacions de "Gúlliver en el país de Liliput" al Teatro Alameda. 
Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.145,88 € 
Import subvencionable·: 1.145,88 € 
Import atorgat: 545,00 € 

L0162 U10 N-TEA 261/14-4  
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL 
Artista: Tutatis  
Dates: 29/01/2014 a 30/01/2014 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Barandales" a l'Internationale Kulturbörse 
Freiburg. Freiburg (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.445,35 € 
Import subvencionable·: 1.445,35 € 
Import atorgat: 942,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 315/14-4  
Beneficiari: Gloria Arrufat Carrasco 
Artista: Zipit Company  
Dates: 06/04/2014 a 09/04/2014 
Activitat: cinc funcions de l'espectacle "Monstres" al Teatro de la Laboral i al Colegio 
Santa Maria del Naranco. Gijón (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.024,14 € 
Import subvencionable·: 1.024,14 € 
Import atorgat: 397,00 € 

L0162 U10 N-TEA 320/14-4  
Beneficiari: Raul Martínez Beteta 
Artista: Ferroluar  
Dates: 24/05/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "Fràgil" a l'International Festival of Puppetry Art. 
Bielsko-Biala (Polònia) 
Import sol·licitat: 4.200,00 € 
Import subvencionable·: 4.200,00 € 
Import atorgat: 1.260,00 € 

L0162 U10 N-TEA 330/14-4  
Beneficiari: Serveis de l'Espectacle Focus, SA 
Artista: A cielo abierto  
Dates: 21/03/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "A cielo abierto" al Teatro Palacio Valdés. 
Avilés (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.230,00 € 
Import subvencionable·: 3.230,00 € 
Import atorgat: 1.537,00 € 

L0162 U10 N-TEA 332/14-4  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Co.LABse  
Dates: 21/06/2014 a 29/06/2014 
Activitat: quatre actuacions amb l'espectacle "Mesa para 2" al Festival Mirabilia a Itàlia, 
Festivals Stiching kunts en op Straat i Reuning Festival als Països Baixos. Fossano 
(Itàlia), Hengelo i Purmerend (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 3.721,57 € 
Import subvencionable·: 3.721,57 € 
Import atorgat: 1.771,00 € 

L0162 U10 N-TEA 337/14-4  
Beneficiari: Pep Bou, SL 
Artista: Companyia Pep Bou  
Dates: 12/04/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "Clinic!!" al Teatro Filarmónica. Oviedo (Espanya) 
Import sol·licitat: 992,94 € 
Import subvencionable·: 992,94 € 
Import atorgat: 560,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 339/14-4  
Beneficiari: Ramon Molins Marques 
Artista: Zum Zum Teatre  
Dates: 15/03/2014 a 17/03/2014 
Activitat: una actuació amb la representació de "Gretel y Hansel" a La casa de las Artes 
de Laguna del Duero i dues representacions de "La camisa del hombre feliz" al Teatro de 
la Laboral. Gijón i Laguna del Duero (Espanya) 
Import sol·licitat: 827,26 € 
Import subvencionable·: 827,26 € 
Import atorgat: 394,00 € 

L0162 U10 N-TEA 376/14-4  
Beneficiari: Teatre Mòbil, SL 
Artista: Teatre Mòbil  
Dates: 20/02/2014 
Activitat: tres funcions amb l'espectacle "Al tun tun" a la Feria Europea de Artes Escénicas 
para Niños y Niñas (FETEN). Gijón (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.012,13 € 
Import subvencionable·: 1.012,13 € 
Import atorgat: 660,00 € 

L0162 U10 N-TEA 378/14-4  
Beneficiari: Carrer 88, SL 
Artista: Cia. Kamchàtka  
Dates: 14/06/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "Kamchatka" al Visuell Festival Visuel. Berchem 
(Bèlgica) 
Import sol·licitat: 1.200,00 € 
Import subvencionable·: 1.200,00 € 
Import atorgat: 466,00 € 

L0162 U10 N-TEA 383/14-4  
Beneficiari: Engruna Produccions, SCP 
Artista: Engruna Teatre  
Dates: 22/02/2014 a 23/02/2014 
Activitat: dues actuacions amb l'espectacle "Código postal 00" al Centro Cultural Laratxo 
de Donostia i al Centro Cultural de Noáin. Donostia i Noáin (Espanya) 
Import sol·licitat: 519,31 € 
Import subvencionable·: 519,31 € 
Import atorgat: 156,00 € 

L0162 U10 N-TEA 402/14-4  
Beneficiari: The kaktus music corporation, SCP 
Artista: Kaktus Music  
Dates: 29/05/2014 a 15/06/2014 
Activitat: divuit funcions de l'espectacle "Mierda de artista" al Teatros del Canal. Madrid 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 3.583,03 € 
Import subvencionable·: 3.583,03 € 
Import atorgat: 1.706,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 406/14-4  
Beneficiari: Alina Ventura Ramirez 
Artista: Ne Me Titere Pas  
Dates: 14/06/2014 a 15/06/2014 
Activitat: sis funcions de l'espectacle "Circumloqui" a l'Asfaltart, Festival Internazionale di 
Arte di Strada. Merano (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.900,00 € 
Import subvencionable·: 1.813,76 € 
Import atorgat: 704,00 € 

L0162 U10 N-TEA 418/14-4  
Beneficiari: Ramon Molins Marques 
Artista: Zum Zum Teatre  
Dates: 24/03/2014 a 28/03/2014 
Activitat: deu actuacions amb l'espectacle " La camisa del hombre feliz" al Cine-Teatro 
Régio de Vera, al Teatro Municipal del Arahal, al Teatro Enrique de la Cuadra, d' Utrera al 
Teatro el Silo de Pozoblanco i al Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba. Arahal,  
Pozoblanco,  Utrera,  Vera i Villanueva de Córdoba (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.185,96 € 
Import subvencionable·: 1.085,96 € 
Import atorgat: 517,00 € 

L0162 U10 N-TEA 454/14-4  
Beneficiari: Sienta la Cabeza, SCP 
Artista: Sienta la cabeza  
Dates: 08/03/2014 a 09/03/2014 
Activitat: dos passis de l'espectacle de perruqueria artística al Belfast International 
Children's Festival. Belfast (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 950,00 € 
Import subvencionable·: 950,00 € 
Import atorgat: 452,00 € 

L0162 U10 N-TEA 456/14-4  
Beneficiari: Sergi Ots Gil 
Artista: Ponten Pie  
Dates: 18/07/2014 a 19/07/2014 
Activitat: quatre funcions de l'espectacle "Copacabana" a l'Scene Nationale 61. Alençon 
(França) 
Import sol·licitat: 1.410,00 € 
Import subvencionable·: 610,54 € 
Import atorgat: 291,00 € 

L0162 U10 N-TEA 458/14-4  
Beneficiari: Misògines, SA 
Artista: T de Teatre  
Dates: 11/04/2014 
Activitat: una funció de l'espectacle "Aventura!" al Teatro Auditorio. Huesca (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.660,00 € 
Import subvencionable·: 2.660,00 € 
Import atorgat: 1.266,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 460/14-4  
Beneficiari: Brothers Projections, SL 
Artista: Mimaia  
Dates: 26/08/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "Adiós Bienvenida" al Festival Au Bonheur des 
Mômes. Le Grand Bornand (França) 
Import sol·licitat: 1.087,20 € 
Import subvencionable·: 1.087,20 € 
Import atorgat: 613,00 € 

L0162 U10 N-TEA 461/14-4  
Beneficiari: Cia.d'Espectacles La Tal, SCCL 
Artista: Cia. La Tal  
Dates: 08/06/2014 a 15/06/2014 
Activitat: gira europea amb dotze funcions de l'espectacle "The incredible box". Kortrijt 
(Bèlgica), Minden (Alemanya), Sibiu (Romania) 
Import sol·licitat: 3.350,00 € 
Import subvencionable·: 3.350,00 € 
Import atorgat: 2.479,00 € 

L0162 U10 N-TEA 463/14-4  
Beneficiari: Mantis Arrugantis, SL 
Artista: Sarruga  
Dates: 14/06/2014 a 15/06/2014 
Activitat: dues funcions dels espectacles "Instectes" i "Kremah" al Sibiu International 
Theatre Festival. Sibiu (Romania) 
Import sol·licitat: 7.199,50 € 
Import subvencionable·: 7.199,50 € 
Import atorgat: 4.061,00 € 

L0162 U10 N-TEA 504/14-4  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Xirriquiteula Teatre  
Dates: 25/07/2014 a 29/07/2014 
Activitat: quatre actuacions amb l'espectacle "Girafes" a la 22nd Assitej Korea 
International Festival. Seul (República de Corea) 
Import sol·licitat: 3.200,00 € 
Import subvencionable·: 3.200,00 € 
Import atorgat: 1.805,00 € 

L0162 U10 N-TEA 549/14-4  
Beneficiari: Vania Produccions, SL 
Artista: Botarga  
Dates: 15/03/2014 a 16/03/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "La banqueta" a l'Arteria Teatro - Campos Elíseos 
Antzokia. Bilbao (Espanya) 
Import sol·licitat: 754,97 € 
Import subvencionable·: 754,97 € 
Import atorgat: 359,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 550/14-4  
Beneficiari: Pere Hosta Zazo 
Artista: Perehosta  
Dates: 07/06/2014 a 08/07/2014 
Activitat: quatre funcions de l'espectacle "Postal express" al  Sinksen Kortrijk's Street 
Festival. Kortrijk (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 500,00 € 
Import subvencionable·: 500,00 € 
Import atorgat: 150,00 € 

L0162 U10 N-TEA 558/14-4  
Beneficiari: Sergi Ots Gil 
Artista: Ponten Pie  
Dates: 11/07/2014 a 12/07/2014 
Activitat: dotze funcions de l'espectacle "Ârtica" al FETA, International Street and Open-air 
Theatres Festival. Gdansk (Polònia) 
Import sol·licitat: 3.437,60 € 
Import subvencionable·: 1.547,60 € 
Import atorgat: 873,00 € 

L0162 U10 N-TEA 564/14-4  
Beneficiari: Joan Rovira Boix 
Artista: Guixot de 8  
Dates: 24/07/2014 a 10/08/2014 
Activitat: divuit funcions de "Gargot de joc" a l'International Strassentheater Festival Berlin 
lacht!. Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.465,85 € 
Import subvencionable·: 1.465,85 € 
Import atorgat: 1.085,00 € 

L0162 U10 N-TEA 589/14-4  
Beneficiari: Maria Carmen Escardó Carulla 
Artista: Factoria Circular  
Dates: 23/07/2014 a 27/07/2014 
Activitat: deu funcions amb l'espectacle "Rodafonio" al Chalon Dans la Rue - Festival 
Transnational des Artistes de la Rue. Chalon sur Saône (França) 
Import sol·licitat: 1.841,92 € 
Import subvencionable·: 1.841,92 € 
Import atorgat: 1.791,00 € 

L0162 U10 N-TEA 611/14-4  
Beneficiari: Jaume Jové Martí 
Artista: JAM  
Dates: 12/04/2014 a 13/04/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "Minute" al Festival Internacional de las Artes de 
Costa Rica. San José (Costa Rica) 
Import sol·licitat: 2.242,98 € 
Import subvencionable·: 2.242,98 € 
Import atorgat: 1.068,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 628/14-4  
Beneficiari: Factoria d'Espectacles, SL 
Artista: Tricicle-2  
Dates: 23/10/2014 a 25/10/2014 
Activitat: tres funcions de l'espectacle "100% Tricicle" al Teatro Jorge Eliécer Gaitan. 
Bogotà DC (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 12.864,80 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 4.760,00 € 

L0162 U10 N-TEA 630/14-4  
Beneficiari: Titzina Teatre, SL 
Artista: Titzina Teatre  
Dates: 06/04/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "Distancia siete minutos" al Festival Internacional 
de las Artes. San José (Costa Rica) 
Import sol·licitat: 4.040,00 € 
Import subvencionable·: 4.040,00 € 
Import atorgat: 2.279,00 € 
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ANNEX II  

L0162 U10 N-DAN 580/14-4  
Beneficiari: Meritxell Checa Esteban 
Artista: wilky_troc  
Dates: 12/08/2014 a 27/08/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Protocolo" a l'Akropoditi Dance Centre. 
Hermoupolis-Syros (Grècia) 
Import sol·licitat: 907,58 € 
Import subvencionable·: 453,79 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió proposa denegar aquesta sol.licitud atès que no obté la puntuació mínima 
necessària de 10 punts per rebre un ajut en el marc d'aquesta convocatòria. La sol.licitud 
obté una puntuació total de 8 punts. La comissió valora amb una baixa puntuació l’interès 
estratègic de l’activitat en funció de l’adequació del projecte a les línies estratègiques de 
difusió i promoció de la cultura catalana de l’Institut Ramon Llull i el prestigi de l'espai  que 
acull l'activitat en el circuit professional. Per aquests motius, la comissió proposa denegar 
aquesta sol.licitud. 

L0162 U10 N-MU 326/14-4  
Beneficiari: La Buena Aventura Media & Events SL 
Artista: Los Barrankillos  
Dates: 28/03/2014 a 30/03/2014 
Activitat: dues actuacions a la sala Zero2 Live i sala López. Pamplona i Zaragoza 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
Import subvencionable·: 583,49 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió proposa denegar aquesta sol.licitud atès que no obté la puntuació mínima 
necessària de 10 punts per rebre un ajut en el marc d'aquesta convocatòria. La sol.licitud 
obté una puntuació total de 8 punts. La comissió considera que tot i la importància 
d'alguna de les sales on es desenvolupa l'activitat dins del circuit de la música actual, 
l’interès estratègic de l’activitat en funció de l’adequació del projecte a les línies 
estratègiques de difusió i promoció de la cultura catalana de l’Institut Ramon Llull és baix, 
així com també ho és la tràjectoria de la formació dins del circuit professional. Per aquests 
motius, la comissió proposa denegar aquesta sol.licitud. 

L0162 U10 N-MU 606/14-4  
Beneficiari: Victor de Diego Mendizabal 
Artista: Victor de Diego Trio  
Dates: 14/06/2014 
Activitat: dues actuacions: Jaenjazzy i Clasijazz. Almería i Jaén (Espanya) 
Import sol·licitat: 606,14 € 
Import subvencionable·: 606,14 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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La comissió proposa denegar aquesta sol.licitud atès que no obté la puntuació mínima 
necessària de 10 punts per rebre un ajut en el marc d'aquesta convocatòria. La sol.licitud 
obté una puntuació total de 9 punts. La comissió considera que, tot i la trajectoria de 
l'artista, l’interès estratègic de l’activitat en funció de l’adequació del projecte a les línies 
estratègiques de difusió i promoció de la cultura catalana de l’Institut Ramon Llull és baix, 
així com també ho és el prestigi dels diferents espais que acullen l'activitat en el circuit 
professional. Per aquests motius, la comissió proposa denegar aquesta sol.licitud. 

L0162 U10 N-TEA 368/14-4  
Beneficiari: Engruna Produccions, SCP 
Artista: Engruna Teatre  
Dates: 29/03/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "Código Postal" a la Casa Cultural. Huarte 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 423,12 € 
Import subvencionable·: 423,12 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió proposa denegar aquesta sol•licitud atès que no obté la puntuació mínima 
necessària de 10 punts per rebre un ajut en el marc d'aquesta convocatòria. La sol•licitud 
obté una puntuació total de 8 punts. La comissió valora positivament l'activitat per la qual 
es demana l'ajut, la presentació de l'espectacle per a tots els públics "Código Postal"; no 
atorga cap punt en el criteri de la gira atès que es tracta d'una única actuació i valora amb 
una baixa puntuació el criteri de l'interès estratègic de l'activitat, la trajectòria del 
sol.licitant i el prestigi de l'equipament. Per aquests motius, la comissió proposa denegar 
aquesta sol•licitud. 
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ANNEX III  

L0162 U10 N-ART 280/14-4  
Beneficiari: Josep Miàs Gifre 
Artista: Josep Miàs Gifre  
Dates: 03/03/2014 a 28/03/2014 
Activitat: exposició "Guzzini Barcelona by MiAS" a la Facultat d'arquitectura de la 
Universitat de Belgrad. Belgrad (Sèrbia) 
Import sol·licitat: 15.000,00 € 
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 1 d'abril 
de 2014, 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;  el pressupost detallat 
de l'activitat i la relació nominal de les persones que viatgen especificant la seva funció). 
El sol•licitant rep la carta el 7 d'abril de 2014 però no presenta la documentació que se li 
reclama en el termini que se li atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant 
desisteix de la seva sol•licitud. 

L0162 U10 N-ART 396/14-4  
Beneficiari: Enrique Asensi Vivó 
Artista: Enrique Asensi Vivó  
Dates: 07/03/2014 a 18/05/2014 
Activitat: exposició de pintura i escultura a la Galeria Manfred Rieker. Heilbronn 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.920,28 € 
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 1 d'abril 
de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se li reclama 
que aporti la documentació que li manca (la memòria explicativa de l'activitat; la relació 
nominal de les persones que viatgen especificant la seva funció; el certificat d'estar al 
corrent de les obligacions tributàries i el catàleg i/o documentació gràfica de l’obra de 
l’artista o de l’exposició en paper). El sol•licitant rep la carta el 7 d'abril de 2014 però no 
presenta la documentació que se li reclama en el termini que se li atorga. Per aquest 
motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva sol•licitud. 
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L0162 U10 N-ART 419/14-4  
Beneficiari: Josep Gaspar Cano 
Artista: Walrus-Kolner  
Dates: 10/04/2014 a 13/04/2014 
Activitat: exposició col·lectiva "Walrus Kolner" a Kölner-Liste. Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.700,00 € 
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 14 d'abril 
de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se li reclama 
que aporti la documentació que li manca (els poders que acreditin la representació del 
grup per part del sol•licitant; la relació nominal de les persones que viatgen especificant la 
seva funció; el full de transferència bancària i el catàleg i/o documentació gràfica de l’obra 
de l’artista o de l’exposició en paper). El sol•licitant rep la carta el 14 d'abril de 2014 però 
no presenta la documentació que se li reclama en el termini que se li atorga. Per aquest 
motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva sol•licitud. 

L0162 U10 N-ART 441/14-4  
Beneficiari: David Sebastian Ucles 
Artista: David Sebastian Ucles  
Dates: 03/03/2014 a 21/04/2014 
Activitat: exposició "Vogadors. Architectural Rowers" a l'Arhitekturna Galerija Dessa. 
Ljubljana (Eslovènia) 
Import sol·licitat: 500,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud ja que no compleix els requisits establerts 
en les bases de la present convocatòria. La base quarta estableix que l’import mínim que 
es pot sol•licitar per cada activitat és de tres-cents euros (300,00 €). En aquest cas, tot i 
que l’import sol.licitat és de cinc-cents euros (500,00 €), l’import subvencionable és de 
cent cinquanta euros (150 €), que és la part corresponent als desplaçaments interns en 
taxi, ja que la galeria paga el bitllet d’avió al sol•licitant, per un import de tres-cents 
cinquanta euros (350 €). 

L0162 U10 N-ART 515/14-4  
Beneficiari: Maria Nuria Rossell Fontanillas 
Artista: Maria Nuria Rossell Fontanillas  
Dates: 28/03/2014 a 27/04/2014 
Activitat: exposició "5 + 5 obra contemporània sobre paper" a la University City Art 
Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts. Guangzhou (Xina) 
Import sol·licitat: 990,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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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 16 d'abril 
de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se li reclama 
que aporti la documentació que li manca (documentació que acrediti que el sol·licitant està 
al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries). El sol•licitant rep la carta el 
6 de maig de 2014 però no presenta la documentació correcta en el termini que se li 
atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva sol•licitud. 

L0162 U10 N-ART 522/14-4  
Beneficiari: Carles Bros Solanes 
Artista: Carles Bros Solanes  
Dates: 07/06/2014 a 10/07/2014 
Activitat: exposició a l'Association Art Points de Vue. Lauzerte (França) 
Import sol·licitat: 0,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver-se presentat 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 
com a mínim tres mesos abans de realitzar l'activitat. La sol•licitud ha estat presentada el 
20 de març de 2014 i l'activitat comença el 7 de juny de 2014. 

L0162 U10 N-ART 531/14-4  
Beneficiari: Shun Yang 
Artista: Shun Yang  
Dates: 28/03/2014 a 27/04/2014 
Activitat: exposició "5+5 obra contemporània sobre paper" a la University City Art Museum 
of Guangzhou Academy of Fine Arts. Guangzhou (Xina) 
Import sol·licitat: 400,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver-se presentat fora del termini 
previst. La base sisena que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a 
desplaçaments a l'exterior estableix que les sol•licituds s’han de presentar obligatòriament 
com a mínim 3 mesos abans de l’inici de l’activitat. No regeix el termini de tres mesos per 
a les sol•licituds de subvencions per a activitats que es duguin a terme durant els mesos 
de gener, febrer, març i fins el 21 d’abril, per bé que aquestes s’hauran de presentar en 
qualsevol cas abans que es realitzi l’activitat. La sol•licitud ha estat presentada el 31 de 
març de 2014 i l'activitat comença el 28 de març de 2014. 

L0162 U10 N-MU 214/14-4  
Beneficiari: Buena suerte produccions SL 
Artista: Standstill  
Dates: 28/02/2014 
Activitat: actuació a l'Auditori Nova Galicia. Santiago de Compostela (Espanya) 
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Import sol·licitat: 2.845,45 € 
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 10 de 
març de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se li 
reclama que aporti la documentació que li manca (el pressupost detallat de l'activitat; la 
documentació que acrediti la trajectòria del grup o de l'artista; la memòria explicativa de 
l'activitat; la documentació que acrediti que el sol·licitant està al corrent del compliment de 
les seves obligacions tributàries i l'últim CD editat). La carta és retornada a l'Institut 
Ramon Llull el 28 de març de 2014 al•legant "absent repartiment". La carta es torna a 
enviar i és retornada pel mateix motiu el 22 d'abril de 2014. 

L0162 U10 N-MU 325/14-4  
Beneficiari: Alberto Salvat Lopez 
Artista: La Sra. Tomasa  
Dates: 18/04/2014 a 19/04/2014 
Activitat: dues actuacions a Londres: sala Passimg Clouds i sala Hootananny. Londres 
(Regne Unit) 
Import sol·licitat: 1.241,84 € 
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 
març de 2014, 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; els 
poders notarials que acreditin la representació dels membres del grup per part del 
sol•licitant, la memòria explicativa de l'activitat i l'últim CD editat). El sol•licitant rep la carta 
el 28 de març de 2014 però no presenta la documentació que se li reclama en el termini 
que se li atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva 
sol•licitud. 

L0162 U10 N-MU 619/14-4  
Beneficiari: Benet Casablancas Domingo 
Artista: Benet Casablancas Domingo  
Dates: 27/06/2014 a 30/06/2014 
Activitat: assistència a l'estrena de la seva obra "Darkness visible". Saarbrücken 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 877,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 



institut ramon llull  barcelona 08008/ diagonal, 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat  

                                    
                                                    

 
 

 

La comissió acorda excloure la sol•licitud ja que no compleix les bases de la present 
convocatòria. La base primera estableix que aquestes subvencions són únicament i 
exclusiva concedides pel concepte estricte del desplaçament i del transport de la càrrega 
amb l’objectiu de portar a terme actuacions de música, teatre, circ, dansa, arts visuals i 
cinema, durant l’any de la convocatòria, que afavoreixin i impulsin la presència exterior de 
la creació cultural de Catalunya. No són objecte de la convocatòria les activitats de teatre, 
circ, dansa i música que no percebin cap retribució econòmica en concepte de catxet o 
honoraris, ni les que siguin de caràcter estrictament promocional en circuits que no tinguin 
com a objecte principal de la seva activitat l’exhibició comercial o programació estable 
d’espectacles i/o concerts, ni l’assistència i la participació en congressos, jornades, 
conferències, seminaris, esdeveniments de caràcter acadèmic, esdeveniments organitzats 
en l’àmbit docent o bé en el marc de cursos o tallers de formació. En aquest cas, el 
sol•licitant assisteix a l'estrena de la seva obra "Darkness visible", objecte no 
subvencionable per la present convocatòria. A més, el sol.licitant tampoc acredita rebre 
catxet. 

L0162 U10 N-MU 638/14-4  
Beneficiari: Hernan Ezio Senra 
Artista: Chino & The Big Bet  
Dates: 26/06/2014 a 15/07/2014 
Activitat: gira europea de vuit actuacions: Tolosa and Blues; Vintage Roots Festival; 
Summer Blues; Stadlblues ChillOut; Kultur im Glanz; Wienergassen Blues i Summertime 
Blues.  
Import sol·licitat: 1.590,00 € 
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 com a mínim tres mesos abans de realitzar l'activitat. La sol•licitud ha 
estat presentada el 25 d'abril de 2014 i l'activitat comença el 26 de juny de 2014. 

L0162 U10 N-MU 642/14-4  
Beneficiari: Bandarra Street Orkestra Sociomusical 
Artista: Bandarra Street Orkestra  
Dates: 27/06/2014 a 29/06/2014 
Activitat: cinc actuacions en el marc del Festival Femuka. Segòvia (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
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 com a mínim tres mesos abans de realitzar l'activitat. La sol•licitud ha 
estat presentada el 9 d'abril de 2014 i l'activitat comença el 27 de juny de 2014. 
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L0162 U10 N-TEA 313/14-4  
Beneficiari: Gloria Arrufat Carrasco 
Artista: Zipit Company  
Dates: 28/06/2014 
Activitat: una funció de l'espectacle "Jai le mariner" al Festival des arts de la rue 
"Rochefort Ville en Fête". Rochefort (França) 
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 a la 
persona interessada que en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el 
defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. El dia 21 
de març de 2014, 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, 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, còpia del document acreditatiu de l'alta de l'IAE, esmena de les dates d'activitat i 
indicació de l'import que se sol.licita ja que en la sol.litud no consta aquesta informació). 
El sol•licitant presenta part de la documentació requerida fora de termini. Per aquest 
motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva sol•licitud. 

L0162 U10 N-TEA 466/14-4  
Beneficiari: Pep Bou, SL 
Artista: Companyia Pep Bou  
Dates: 07/06/2014 
Activitat: una representació amb l' espectacle "Rebufaplanetes" al Museu Centro Gaiàs. 
Santiago de compostela (Espanya) 
Import sol·licitat: 838,19 € 
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 de la convocatòria 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 4 d'abril de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 7 
de juny de 2014. 

L0162 U10 N-TEA 467/14-4  
Beneficiari: Engruna Produccions, SCP 
Artista: Engruna Teatre  
Dates: 01/06/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "Post" al Festival del Títere. Cádiz (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.296,53 € 
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 de la convocatòria 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 1 d'abril de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 1 
de juny de 2014. 

L0162 U10 N-TEA 502/14-4  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Xirriquiteula Teatre  
Dates: 01/06/2014 a 02/06/2014 
Activitat: dos actuacions amb l'espectacle "Girafes" al festival Stoppested Verden. Hamar 
(Noruega) 
Import sol·licitat: 1.600,00 € 
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 de la convocatòria 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 3 de març de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 
1de juny de 2014. 

L0162 U10 N-TEA 503/14-4  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Xirriquiteula Teatre  
Dates: 14/05/2014 a 20/05/2014 
Activitat: sis actuacions amb l'espectacle "Girafes" a l'Spring Festival de Copenhagen a 
Dinamarca. Copenhagen (Dinamarca) 
Import sol·licitat: 1.720,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud ja que no compleix els requisits establerts 
en les bases que regeixen la convocatòria de concurs públic per a la concessió de 
subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior 
durant l'any 2014. L'apartat 3 de les bases de la convocatòria estableix que es poden 
presentar fins a un màxim de 4 sol·licituds per artista i any. Xirriquiteula Teatre ja  ha 
presentat quatre sol.licituds: TEA 166/14-2, TEA 153/14-3, TEA 502/14-4, TEA 504/14-4. 

L0162 U10 N-TEA 548/14-4  
Beneficiari: Associació A Tres Bandes 
Artista: A Tres Bandes  
Dates: 30/04/2014 a 01/05/2014 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Locus amoenus" al Midlands Arts Center de 
Birmingham i al Festival Slunglow de Leeds.  
Import sol·licitat: 426,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 



institut ramon llull  barcelona 08008/ diagonal, 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat  

                                    
                                                    

 
 

 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases de la convocatòria 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 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 
30 d'abril de 2014. 

L0162 U10 N-TEA 566/14-4  
Beneficiari: Setzefetges Associats SL 
Artista: Sergi López  
Dates: 15/05/2014 a 20/05/2014 
Activitat: una funció de l'espectacle "30/40 Livingstone" a l'Acting across Frontiers - Arcola 
Theatre. Londres (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 3.793,00 € 
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 de la convocatòria 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 18 de març de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 
15 de maig de 2014. 

L0162 U10 N-TEA 591/14-4  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Xirriquiteula Teatre  
Dates: 05/03/2014 
Activitat: quatre actuacions amb l'espectacle "Girafes" al Sinksen Kortijk's Street Festival a  
Bèlgica. Kortijk (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 780,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud ja que no compleix els requisits establerts 
en les bases que regeixen la convocatòria de concurs públic per a la concessió de 
subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior 
durant l'any 2014. L'apartat 3 de les bases de la convocatòria estableix que es poden 
presentar fins a un màxim de 4 sol·licituds per artista i any. Les quatre sol.licituds d'aquest 
artista per aquest any són les relatives als expedients: TEA 166/14-2, TEA 153/14-3, TEA 
502/14-4 i  TEA 504/14-4 

L0162 U10 N-TEA 594/14-4  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Xirriquiteula Teatre  
Dates: 20/01/2014 a 21/01/2014 
Activitat: dues actuacions amb l'espectacle "Girafes" a la Feria Europea de las Artes 
Escénicas para Niños y Niñas (FETEN). Gijón (Espanya) 
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Import sol·licitat: 1.384,87 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud ja que no compleix els requisits establerts 
en les bases que regeixen la convocatòria de concurs públic per a la concessió de 
subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior 
durant l'any 2014. L'apartat 3 de les bases de la convocatòria estableix que es poden 
presentar fins a un màxim de 4 sol·licituds per artista i any. Les quatre sol.licituds d'aquest 
artista per aquest any són les relatives als expedients: TEA 166/14-2, TEA 153/14-3, TEA 
502/14-4 i  TEA 504/14-4. 

L0162 U10 N-TEA 627/14-4  
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL 
Artista: Cavalls de Menorca  
Dates: 28/06/2014 a 29/06/2014 
Activitat: un passi de l'espectacle "Cavalls de Menorca" al Close Act Theatre en el marc 
del Festival Mundial de Tilburg.  
Import sol·licitat: 1.787,68 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol•licitud perquè 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, Close Act Theatre, paga els desplaçaments de 
la companyia. Per aquest motiu, la comissió acorda excloure la sol•licitud presentada. 

L0162 U10 N-TEA 653/14-4  
Beneficiari: Vania Produccions, SL 
Artista: Botarga  
Dates: 04/04/2014 
Activitat: una funció de l'espectacle "La banqueta" al Teatro Calderón. Alcoi (Espanya) 
Import sol·licitat: 732,80 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol•licitud perquè no compleix les bases de la 
convocatòria. La base primera estableix que l'objecte d'aquesta convocatòria és per 
afavorir i impulsar la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de 
Catalunya. En aquest cas la companyia ha estat programada per actuar al Teatro 
Calderón d'Alcoi, que és una població inclosa dins del domini lingüístic de la llengua 
catalana. 
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ANNEX IV  

L0162 U10 N-ART 385/14-4  
Beneficiari: Alexandra Pamela Zitzmann 
Artista: Karla Kracht  
Dates: 04/04/2014 a 15/05/2014 
Activitat: performance "Zoomwooz" a diversos equipaments de Bolívia i Colòmbia.  
Import sol·licitat: 1.997,22 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La sol•licitant expressa la seva voluntat de desistir de la sol•licitud a través d'una carta 
presentada a l'Institut Ramon Llull el 20 de maig de 2014. La comissió proposa acceptar 
el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 438/14-4  
Beneficiari: Josep Camps Povill 
Artista: Josep Camps Povill  
Dates: 03/03/2014 a 21/04/2014 
Activitat: exposició "Vogadors. Architectural Rowers" a l'Arhitekturna Galerija Dessa. 
Ljubljana (Eslovènia) 
Import sol·licitat: 500,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant expressa la seva voluntat de desistir de la sol•licitud a través d'una carta 
presentada a l'Institut Ramon Llull el 24 d'abril de 2014. La comissió proposa acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-CIR 405/14-4  
Beneficiari: Alina Ventura Ramirez 
Artista: Bot Project  
Dates: 21/06/2014 a 22/06/2014 
Activitat: quatre funcions de l'espectacle "Collage" al Veregra Street Festival. 
Montegranaro (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.700,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La sol•licitant expressa la seva voluntat de desistir de la sol•licitud a través d'una carta 
presentada a l'Institut Ramon Llull el 15 d’abril de 2014. La comissió proposa acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 373/14-4  
Beneficiari: Las Montañas Nevadas del Canadá 
Artista: Svper  
Dates: 10/03/2014 a 06/04/2014 
Activitat: tres actuacions en el marc del SWSX i gira americana. Austin (Estats Units 
d'Amèrica) 
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Import sol·licitat: 2.100,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La sol•licitant expressa la seva voluntat de desistir de la sol•licitud a través d'una carta 
presentada a l'Institut Ramon Llull el 8 d'abril de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 448/14-4  
Beneficiari: Alina Ventura Ramirez 
Artista: Dudu i Cia  
Dates: 13/06/2014 a 15/06/2014 
Activitat: sis representacions de l'espectacle "El niu" a l'Asfaltart. Festival Internazionale di 
Arte di  Strada. Merano (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.900,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant expressa la seva voluntat de desistir de la sol•licitud a través d'una carta 
presentada a l'Institut Ramon Llull el 15 d'abril de 2014. La comissió proposa acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 457/14-4  
Beneficiari: Sergi Ots Gil 
Artista: Ponten Pie  
Dates: 06/06/2014 a 08/06/2014 
Activitat: sis funcions de l'espectacle "Copacabana" al Bath Fringe Festival. Bath (Regne 
Unit) 
Import sol·licitat: 3.087,75 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant expressa la seva voluntat de desistir de la sol•licitud a través d'una carta 
presentada a l'Institut Ramon Llull el 12 de maig de 2014. La comissió proposa acceptar 
el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 560/14-4  
Beneficiari: Sergi Ots Gil 
Artista: Ponten Pie  
Dates: 18/06/2014 a 19/06/2014 
Activitat: dotze funcions de l'espectacle "Ârtica" al Perm Street Theatre Festival. (Rússia) 
Import sol·licitat: 18.724,41 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant expressa la seva voluntat de desistir de la sol•licitud a través d'una carta 
presentada a l'Institut Ramon Llull el 12 de maig de 2014. La comissió propora acceptar el 
desistiment presentat. 


