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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-5T/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 26 de juny 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, 13 d’octubre de 2014 
 
 
El director de l’Institut Ramon Llull 
 
 
 
 
 
 
 
Àlex Susanna i Nadal       
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ANNEX I  

L0162 U10 N-ART 87/14-5  
Beneficiari: Associació Cultural Qualia 
Artista: Juan Manuel Sierra Sánchez  
Dates: 02/05/2014 a 30/05/2014 
Activitat: exposició de pintura i de gravats al Festival de CinEScultura Regensburg. 
Regensburg (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.390,00 € 
Import subvencionable·: 1.390,00 € 
Import atorgat: 634,00 € 

L0162 U10 N-ART 733/14-5  
Beneficiari: Vicenç Peral Santiago 
Artista: Vicenç Peral Santiago  
Dates: 26/07/2014 a 17/08/2014 
Activitat: exposició "Ausencia-Presencia" al Centro Brasileiro Britânico dins de la XXVIII 
Mostra de Arte da Granja Viana. Pinheiros  (Sâo Paulo),  (Brasil) 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable·: 1.420,00 € 
Import atorgat: 537,00 € 

L0162 U10 N-ART 734/14-5  
Beneficiari: Pilar Masip Santurio 
Artista: Pilar Masip Santurio  
Dates: 20/07/2014 a 17/08/2014 
Activitat: exposició col.lectiva de gravat "Gravat Catalunya-Gravure Quebec" al Centre 
d'exposition de Repentigny. Repentigny  (Québec),  (Canadà) 
Import sol·licitat: 1.095,08 € 
Import subvencionable·: 1.095,08 € 
Import atorgat: 414,00 € 

L0162 U10 N-ART 735/14-5  
Beneficiari: Alicia Noemí Gallego García 
Artista: Alicia Noemí Gallego García  
Dates: 20/07/2014 a 17/08/2014 
Activitat: exposició col.lectiva de gravat "Gravat Catalunya-Gravure Quebec" al Centre 
d'Exposition de Repentigny. Repentigny  (Québec),  (Canadà) 
Import sol·licitat: 1.095,08 € 
Import subvencionable·: 1.095,08 € 
Import atorgat: 414,00 € 

L0162 U10 N-ART 744/14-5  
Beneficiari: Núria Guerra Ortiz de Urbina 
Artista: Núria Guerra Ortiz de Urbina  
Dates: 04/09/2014 a 10/11/2014 
Activitat: exposició col.lectiva itinerant "Martirium Sanctae Eulaliae" al Museo Civico di 
San Rocco i a l'Oratorio de San Sebastiano. Forly i Fusignano (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.396,24 € 
Import subvencionable·: 1.396,24 € 
Import atorgat: 419,00 € 
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L0162 U10 N-ART 750/14-5  
Beneficiari: Lara Montenegro Sanclemente 
Artista: Lara Montenegro Sanclemente  
Dates: 04/09/2014 a 10/11/2014 
Activitat: exposició col.lectiva itinerant "Martirium Sanctae Eulaliae" al Museo Civico di 
San Rocco i a l'Oratorio de San Sebastiano. Forly i Fusignano (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.396,24 € 
Import subvencionable·: 1.396,24 € 
Import atorgat: 419,00 € 

L0162 U10 N-ART 753/14-5  
Beneficiari: Daniel Pujalte López 
Artista: Daniel Pujalte López  
Dates: 04/09/2014 a 10/11/2014 
Activitat: exposició col.lectiva itinerant "Martirium Sanctae Eulaliae" al Museo Civico di 
San Rocco i a l'Oratorio de San Sebastiano. Forly i Fusignano (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.396,24 € 
Import subvencionable·: 1.396,24 € 
Import atorgat: 419,00 € 

L0162 U10 N-ART 754/14-5  
Beneficiari: Adrián Arnau Solsona 
Artista: Adrián Arnau Solsona  
Dates: 04/09/2014 a 10/11/2014 
Activitat: exposició col.lectiva itinerant "Martirium Sanctae Eulaliae" al Museo Civico di 
San Rocco i a l'Oratorio de San Sebastiano. Forly i Fusignano (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.396,24 € 
Import subvencionable·: 1.396,24 € 
Import atorgat: 419,00 € 

L0162 U10 N-ART 755/14-5  
Beneficiari: Jorge Egea Izquierdo 
Artista: Jorge Egea Izquierdo  
Dates: 04/09/2014 a 10/11/2014 
Activitat: exposició col.lectiva itinerant "Martirium Sanctae Eulaliae" al Museo Civico di 
San Rocco i a l'Oratorio de San Sebastiano. Forly i Fusignano (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.396,24 € 
Import subvencionable·: 1.396,24 € 
Import atorgat: 419,00 € 

L0162 U10 N-ART 783/14-5  
Beneficiari: Eduard Valderrey Cuenca 
Artista: Eduard Valderrey Cuenca  
Dates: 11/09/2014 a 31/10/2014 
Activitat: exposició "Disurbias" a la Galeria Rafael Pérez Hernando. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.217,43 € 
Import subvencionable·: 1.217,43 € 
Import atorgat: 555,00 € 
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L0162 U10 N-ART 799/14-5  
Beneficiari: Nicolàs Spinosa Castillo 
Artista: Nicolàs Spinosa Castillo  
Dates: 09/10/2014 a 07/12/2014 
Activitat: presentació de la performance "Proyecto Potlach" a la Perpendicular Bienal, 
Laboratorio de Lenguajes Transversales (LabLT); participació al cicle "De a Dos" i 
participació al V Festival Internacional de VideoPoesia. Buenos Aires (Argentina), 
Montevideo (Uruguai), Sao Paulo (Brasil) 
Import sol·licitat: 3.250,00 € 
Import subvencionable·: 3.250,00 € 
Import atorgat: 1.482,00 € 

L0162 U10 N-CIR 228/14-5  
Beneficiari: Manuel Sebastián Valle 
Artista: Cia. Sebas  
Dates: 07/06/2014 
Activitat: una actuació de la companyia Sebas al Festival Arrêt sur Rivage. Anglet 
(França) 
Import sol·licitat: 773,27 € 
Import subvencionable·: 733,27 € 
Import atorgat: 220,00 € 

L0162 U10 N-CIR 273/14-5  
Beneficiari: Alina Ventura Ramirez 
Artista: Dudu i Cia  
Dates: 24/05/2014 a 15/06/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "El niu" a l'Off Festival TAC, vuit actuacions al 
Festival Kunsten op Straat i deu actuacions Artisti in Piazza, Festival internazionale dell 
Arte di Strada i Asfaltart Festival. Hengelo (Països Baixos), Merano i Pennabilli (Itàlia), 
Valladolid (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.454,22 € 
Import subvencionable·: 3.454,22 € 
Import atorgat: 1.036,00 € 

L0162 U10 N-CIR 576/14-5  
Beneficiari: Leandre, SL 
Artista: Leandre  
Dates: 02/08/2014 a 06/08/2014 
Activitat: sis actuacions amb els espectacles "Rien à dire" i "No se" al festival de La 
Strada. Graz (Àustria) 
Import sol·licitat: 2.009,68 € 
Import subvencionable·: 2.009,68 € 
Import atorgat: 957,00 € 

L0162 U10 N-CIR 706/14-5  
Beneficiari: Leandre, SL 
Artista: Leandre  
Dates: 21/08/2014 a 30/08/2014 
Activitat: gira per França i Països Baixos amb set actuacions dels espectacles "No se" i 
"Rien à dire". Décazeville,  Grand Bornand,  Querrien,   Quimperlé i Tournus (França), 
Winshcoten (Països Baixos) 
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Import sol·licitat: 3.496,22 € 
Import subvencionable·: 3.496,22 € 
Import atorgat: 2.587,00 € 

L0162 U10 N-DAN 581/14-5  
Beneficiari: Marta Oliveres Tortosa Management i Gestió Cultural, SL 
Artista: Sònia Gómez  
Dates: 06/08/2014 a 10/08/2014 
Activitat: tres actuacions amb l'espectacle "Composición Animada" al 17è Encuentro 
Internacional de Escena Contemporanea Transversales 2014. México DF (Mèxic) 
Import sol·licitat: 2.242,00 € 
Import subvencionable·: 2.242,00 € 
Import atorgat: 1.264,00 € 

L0162 U10 N-DAN 717/14-5  
Beneficiari: Bàcum produccions SL 
Artista: Múcab Dans Company  
Dates: 12/10/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "Bombolles de paper" al Festival Tipperary Dance 
Platform 2014. Tipperary (Irlanda) 
Import sol·licitat: 750,00 € 
Import subvencionable·: 750,00 € 
Import atorgat: 225,00 € 

L0162 U10 N-MU 604/14-5  
Beneficiari: Josep Maria Balanyà Rossell 
Artista: Josep Maria Balanyà Rossell  
Dates: 21/11/2014 a 22/11/2014 
Activitat: dues actuacions com director d'orquestra al Festival de La Habana i realització 
de dues conferències. L'Havana (Cuba) 
Import sol·licitat: 950,00 € 
Import subvencionable·: 950,00 € 
Import atorgat: 369,00 € 

L0162 U10 N-MU 624/14-5  
Beneficiari: Bartomeu Mazuelas Sanz 
Artista: Dorian  
Dates: 26/06/2014 a 02/07/2014 
Activitat: gira amb dues actuacions per Mèxic: Lunario del Auditorio Nacional i Doppler 
Bar. Mèxic DF i Texcoco (Mèxic) 
Import sol·licitat: 5.285,00 € 
Import subvencionable·: 5.285,00 € 
Import atorgat: 2.051,00 € 

L0162 U10 N-MU 633/14-5  
Beneficiari: Associació Musical de la Catalunya Central 
Artista: Camerata Bacasis  
Dates: 26/06/2014 a 01/07/2014 
Activitat: tres actuacions: dues a ARCAL Compagnie Lyrique i una a ACKU Cultural 
Office. L'Haia (Països Baixos), París (França) 
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Import sol·licitat: 7.580,92 € 
Import subvencionable·: 6.740,92 € 
Import atorgat: 2.022,00 € 

L0162 U10 N-MU 651/14-5  
Beneficiari: Orquestra de Cadaqués, SL 
Artista: Orquestra de Cadaqués  
Dates: 12/07/2014 
Activitat: actuació a l'Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. San Lorenzo de El Escorial 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 10.000,00 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 3.880,00 € 

L0162 U10 N-MU 680/14-5  
Beneficiari: Fundació Privada Taller de Músics 
Artista: Flamenco Eléctrico  
Dates: 29/06/2014 
Activitat: actuació al Festival Belluard Bollwerk International. Friburg (Suïssa) 
Import sol·licitat: 1.900,00 € 
Import subvencionable·: 1.900,00 € 
Import atorgat: 737,00 € 

L0162 U10 N-MU 681/14-5  
Beneficiari: Antoncesare Giannotti 
Artista: Après Minuit  
Dates: 11/07/2014 
Activitat: actuació al Tremblant International Blues Festival. Mont-Tremblant (Canadà) 
Import sol·licitat: 7.154,80 € 
Import subvencionable·: 6.439,37 € 
Import atorgat: 1.932,00 € 

L0162 U10 N-MU 693/14-5  
Beneficiari: Bandarra Street Orkestra Sociomusical 
Artista: Bandarra Street Orkestra  
Dates: 11/07/2014 a 14/07/2014 
Activitat: dinou actuacions en el marc del festival Bandafolie's. Bessines sur Gartempe 
(França) 
Import sol·licitat: 2.273,69 € 
Import subvencionable·: 1.733,69 € 
Import atorgat: 520,00 € 

L0162 U10 N-MU 696/14-5  
Beneficiari: Las Montañas Nevadas del Canadá 
Artista: Extraperlo  
Dates: 05/07/2014 
Activitat: actuació de la formació de pop Extraperlo al Schilling Festival. Tartu (Estònia) 
Import sol·licitat: 2.200,00 € 
Import subvencionable·: 2.200,00 € 
Import atorgat: 660,00 € 
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L0162 U10 N-MU 757/14-5  
Beneficiari: Associació Camera Musicae 
Artista: Orquestra Camera Musicae  
Dates: 12/04/2014 
Activitat: actuació de la formació musical Orquestra Camera Musicae al Real Coliseo de 
Carlos III. San Lorenzo de El Escorial (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.265,00 € 
Import subvencionable·: 2.265,00 € 
Import atorgat: 680,00 € 

L0162 U10 N-MU 760/14-5  
Beneficiari: Vania Produccions, SL 
Artista: Jaume Vilaseca Quartet  
Dates: 11/09/2014 
Activitat: actuació de la formació musical Jaume Vilaseca Quartet al festival Barranquijazz. 
Barranquilla (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable·: 2.000,00 € 
Import atorgat: 952,00 € 

L0162 U10 N-MU 780/14-5  
Beneficiari: Associació per la Recerca de Costums i Tradicions en la Cultura Medieval -els 
Berros de la Cort- 
Artista: Els Berros de la Cort  
Dates: 26/07/2014 
Activitat: dues actuacions de la formació musical Els Berros de la Cort a l'Ingolstädter 
Herzogfest. Ingolstadt (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.850,59 € 
Import subvencionable·: 1.850,59 € 
Import atorgat: 555,00 € 

L0162 U10 N-TEA 63/14-5  
Beneficiari: Puk Cinema Caravana SCP 
Artista: Puk Cinema Caravana  
Dates: 28/01/2014 a 30/01/2014 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Puk Cinema Caravana" a l'Internationale 
Kulturbörse Freiburg. Freiburg (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.721,20 € 
Import subvencionable·: 1.721,20 € 
Import atorgat: 819,00 € 

L0162 U10 N-TEA 151/14-5  
Beneficiari: Associació Cultural Qualia 
Artista: Qualia  
Dates: 04/05/2014 a 06/05/2014 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Let's play" al Theather an der Universität 
Regensburg dins el Festival de Regensburg. Regensburg (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.560,00 € 
Import subvencionable·: 810,00 € 
Import atorgat: 243,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 295/14-5  
Beneficiari: Teatre Mòbil, SL 
Artista: Teatre Mòbil  
Dates: 13/03/2014 a 16/03/2014 
Activitat: cinc representacions de l'espectacle "Al tun tun" al Teatro Alameda de Sevilla. 
Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.072,04 € 
Import subvencionable·: 1.072,04 € 
Import atorgat: 416,00 € 

L0162 U10 N-TEA 318/14-5  
Beneficiari: Antoni Tomàs Camí 
Artista: Tombs Creatius  
Dates: 27/06/2014 a 20/07/2014 
Activitat: catorze representacions de l'espectacle "L'estrany viatge del Sr. Tonet" al 
Winchester Hat Fair al Regne Unit,  al Feta a Polònia, al Lugano Buxker Festival a Suïssa 
i al Festival Viva Cité a França. Gdansk (Polònia), Lugano (Suïssa), Sotteville Les Rouen 
(França), Winchester (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 2.288,42 € 
Import subvencionable·: 2.288,42 € 
Import atorgat: 1.089,00 € 

L0162 U10 N-TEA 415/14-5  
Beneficiari: Serveis de l'Espectacle Focus, SA 
Artista: A cielo abierto  
Dates: 29/03/2014 
Activitat: representació de l'espectacle "A cielo abierto" al Teatro Auditorio. Alcobendas 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 2.020,00 € 
Import subvencionable·: 2.020,00 € 
Import atorgat: 784,00 € 

L0162 U10 N-TEA 608/14-5  
Beneficiari: Jordi Rocosa Girbau 
Artista: Jordi Rocosa Girbau  
Dates: 04/04/2014 a 13/04/2014 
Activitat: vint passis de la performance i instal.lació "Excèntrics plàstics" al Festival de las 
Artes de Costa Rica. San José (Costa Rica) 
Import sol·licitat: 1.395,00 € 
Import subvencionable·: 1.395,00 € 
Import atorgat: 910,00 € 

L0162 U10 N-TEA 616/14-5  
Beneficiari: Puça Espectacles SL 
Artista: Cia La Jarra Azul  
Dates: 11/08/2014 a 20/08/2014 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "3,2,1...Zero". Santiago de Xile (Xile) 
Import sol·licitat: 6.157,50 € 
Import subvencionable·: 6.157,50 € 
Import atorgat: 1.847,00 € 

 



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

                                    
                                                    

 
 

10/25 

 

L0162 U10 N-TEA 634/14-5  
Beneficiari: Xavier Bobés Solà 
Artista: Playground  
Dates: 24/10/2014 a 29/10/2014 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Insomni" al Theatre Lindenfels Westflügel i 
una actuació amb l'espectacle "Monstres" al Festival BAD. Bilbao (Espanya), Leipzig 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.309,94 € 
Import subvencionable·: 2.259,94 € 
Import atorgat: 877,00 € 

L0162 U10 N-TEA 635/14-5  
Beneficiari: Xavier Bobés Solà 
Artista: Playground  
Dates: 05/11/2014 a 09/11/2014 
Activitat: tres actuacions de l'espectacle "El cap als núvols" al World Puppet Carnival. 
Bangkok (Tailàndia) 
Import sol·licitat: 1.689,58 € 
Import subvencionable·: 1.689,58 € 
Import atorgat: 507,00 € 

L0162 U10 N-TEA 647/14-5  
Beneficiari: El burro dels jocs, SCP 
Artista: El burro dels jocs  
Dates: 01/08/2014 a 02/08/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "ExterNet" a l'International Streetheatre Festival 
Olala. Lienz (Àustria) 
Import sol·licitat: 1.565,42 € 
Import subvencionable·: 1.565,42 € 
Import atorgat: 607,00 € 

L0162 U10 N-TEA 665/14-5  
Beneficiari: Misògines, SA 
Artista: T de Teatre  
Dates: 21/07/2014 a 22/07/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "Delicades" al Festival Internacional de Teatro 
Santo Domingo. Santo Domingo (Dominicana,   República) 
Import sol·licitat: 9.473,00 € 
Import subvencionable·: 9.473,00 € 
Import atorgat: 3.676,00 € 

L0162 U10 N-TEA 667/14-5  
Beneficiari: Misògines, SA 
Artista: T de Teatre  
Dates: 28/11/2014 a 30/11/2014 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Aventura!" al Teatro Principal. Saragossa 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable·: 3.000,00 € 
Import atorgat: 1.164,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 668/14-5  
Beneficiari: Albert Gracia Marti 
Artista: T-Gracia  
Dates: 29/09/2014 a 10/01/2015 
Activitat: temporada al Teatro Galileo de Madrid on realitza vint-i-nou funcions de 
l'espectacle "El lobo y las sietes cabritas, un musical de cuento". Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 28.342,51 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 3.000,00 € 

L0162 U10 N-TEA 674/14-5  
Beneficiari: Associació Acatomba Teatre 
Artista: Cia. Impro Acatomba  
Dates: 12/07/2014 a 13/07/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "Impro show" al Tokyo Impro Festival. Tokyo 
(Japó) 
Import sol·licitat: 1.245,25 € 
Import subvencionable·: 1.245,25 € 
Import atorgat: 374,00 € 

L0162 U10 N-TEA 777/14-5  
Beneficiari: Laberint, SCP 
Artista: Companyia Itinerània  
Dates: 23/07/2014 a 24/08/2014 
Activitat: disset passis de la instal.lació "Laberint II" a l'Stockton International Riverside 
Festival, Milton Keynes International Festival i Merchan City Festival. Charlottenlund 
(Dinamarca), Glasgow,  Londres i Milton Keynes (Regne Unit), Neerpelt (Bèlgica), 
Stockton-on-tees (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 1.857,60 € 
Import subvencionable·: 1.857,60 € 
Import atorgat: 884,00 € 

L0162 U10 N-TEA 788/14-5  
Beneficiari: Pere Hosta Zazo 
Artista: Perehosta  
Dates: 02/08/2014 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Postal express" al Pforzheim Festival. 
Pforzheim (Alemanya) 
Import sol·licitat: 550,00 € 
Import subvencionable·: 550,00 € 
Import atorgat: 213,00 € 

L0162 U10 N-TEA 838/14-5  
Beneficiari: Ernest Tarradas Creus 
Artista: Chapertons Còmic Teatre  
Dates: 25/08/2014 
Activitat: una funció de l'espectacle "Tour de Roues" al festival Au Bonheur des Mômes. 
Le Grand Bornand (França) 
Import sol·licitat: 723,07 € 
Import subvencionable·: 723,07 € 
Import atorgat: 408,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 851/14-5  
Beneficiari: Bitó Produccions SL 
Artista: Bitó Produccions SL  
Dates: 08/10/2014 a 02/11/2014 
Activitat: vint-i-tres representacions amb l'espectacle "El Principio de Arquímedes" al 
Teatro de la Abadía. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 16.049,75 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 4.760,00 € 

L0162 U10 N-TEA 852/14-5  
Beneficiari: Bitó Produccions SL 
Artista: Bitó Produccions SL  
Dates: 28/11/2014 a 29/11/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "El Principio de Arquímedes" al Teatro 
Corral de Comedias. Alcalá de Henares (Espanya) 
Import sol·licitat: 14.409,75 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 3.880,00 € 

L0162 U10 N-TEA 854/14-5  
Beneficiari: Divinas Produccions, SL 
Artista: Divinas  
Dates: 04/10/2014 a 26/10/2014 
Activitat: quinze representacions amb l'espectacle "Paradís" al Teatro del Mercado. 
Saragossa (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.518,20 € 
Import subvencionable·: 2.518,20 € 
Import atorgat: 755,00 € 

L0162 U10 N-TEA 856/14-5  
Beneficiari: Teatre Mòbil, SL 
Artista: Teatre Mòbil  
Dates: 09/11/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Al tun tun" al Teatro Liceo de Salamanca. 
Salamanca (Espanya) 
Import sol·licitat: 834,17 € 
Import subvencionable·: 834,17 € 
Import atorgat: 250,00 € 
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ANNEX II  

L0162 U10 N-ART 443/14-5  
Beneficiari: Nobuko Kihira 
Artista: Nobuko Kihira  
Dates: 03/03/2014 a 14/03/2014 
Activitat: exposició "Des del Mediterrani. Aigua i Terra" a la Shima City Gallery. Shima 
(Japó) 
Import sol·licitat: 1.800,10 € 
Import subvencionable·: 1.710,10 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió proposa denegar aquesta sol.licitud atès que no obtè la puntuació mínima 
necessària de 9 punts per rebre un ajut en el marc d'aquesta convocatòria. La sol.licitud 
obté una puntuació total de 8 punts. La comissió ha valorat positivament la trajectòria de 
l’artista i l’activitat. En canvi, l’interès estratègic de l’activitat en funció de l'adequació del 
projecte a les línies estratègiques de l'Institut Ramon Llull ha obtingut una puntuació 
baixa, atès que Kuwana-Shi Mie no és una localitat rellevant dins el circuit artístic 
internacional i per tant no es pot considerar dins les línees estratègiques de la difusió de 
la cultura catalana que porta a terme l’Institut Ramon Llull. També ha obtingut una 
puntuació baixa el prestigi de l’entitat que acull el projecte, atès que no es demostra la 
rellevància o prestigi en el circuit professional de la Sima City Gallery. Per aquests motius, 
la comissió proposa denegar aquesta sol.licitud. 

L0162 U10 N-DAN 715/14-5  
Beneficiari: Bàcum produccions SL 
Artista: Múcab Dans Company  
Dates: 18/11/2014 a 20/11/2014 
Activitat: tres actuacions amb l'espectacle "Bombolles de paper" al 5è Festival 
Iberoamericano de Teatro Inflantil y Juvenil (FITIJ). Ciudad Modelo i  Santo Domingo 
Norte (Dominicana,   República) 
Import sol·licitat: 2.100,00 € 
Import subvencionable·: 2.100,00 € 
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 699/14-5  
Beneficiari: Jordi Bel Serra 
Artista: Stay  
Dates: 09/04/2014 a 12/04/2014 
Activitat: gira amb tres actuacions als espais següents: Costello Club, Sala Oxido i La 
Casa con Ruedas. Daimiel,  Guadalajara i Madrid (Espanya) 
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Import sol·licitat: 1.017,95 € 
Import subvencionable·: 1.017,95 € 
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 9 punts. Tot i la trajectòria de la formació 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 dels espais que acullen l'activitat en el circuit professional. Per 
aquests motius, la comissió proposa denegar aquesta sol.licitud. 

L0162 U10 N-MU 700/14-5  
Beneficiari: Marta Fontana Forcadell 
Artista: The Capaces  
Dates: 13/07/2014 
Activitat: actuació de la formació musical The Capaces al festival Vive le Punk. Callac 
(França) 
Import sol·licitat: 1.268,00 € 
Import subvencionable·: 1.268,00 € 
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 del festival 
que acull l'activitat en el circuit professional. Per aquests motius, la comissió proposa 
denegar aquesta sol.licitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                                    
                                                    

 
 

15/25 

 

ANNEX III  

L0162 U10 N-ART 736/14-5  
Beneficiari: Avelino Sala Calvo 
Artista: Avelino Sala Calvo  
Dates: 15/07/2014 a 14/09/2014 
Activitat: exposició a la Galeria NoMíNIMO. San Borondon-Guayaquil (Equador) 
Import sol·licitat: 0,00 € 
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 16 d'abril de 2014 i l’activitat comença el dia 15 de juliol de 
2014. 

L0162 U10 N-ART 741/14-5  
Beneficiari: Aviv Jacob Kruglanski 
Artista: Aviv Jacob Kruglanski  
Dates: 25/07/2014 a 11/08/2014 
Activitat: exposició de "Brodat documental" a la Faculty for Things that can't be Learned 
dins del Documentary Embroidery Circuit. Bitola (Macedònia) 
Import sol·licitat: 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 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 28 d'abril de 2014 i l’activitat comença el dia 25 de juliol de 
2014. 

L0162 U10 N-ART 743/14-5  
Beneficiari: La Xina Associació per l'Art de Recerca Total 
Artista: La Xina Associació per l'Art de Recerca Total  
Dates: 15/04/2014 a 16/05/2014 
Activitat: exposició "Le micro-ondes de l'enfer" a Le Transfo. Lyon (França) 
Import sol·licitat: 980,40 € 
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 30 d'abril de 2014 i l’activitat comença el dia 15 d'abril de 
2014. 
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L0162 U10 N-ART 781/14-5  
Beneficiari: Josep Mª Solà Colomer 
Artista: Josep Mª Solà Colomer  
Dates: 12/07/2014 a 25/07/2014 
Activitat: exposició de pintura a la Salle des Editions. Gordes (França) 
Import sol·licitat: 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 5 de maig de 2014 i l’activitat comença el dia 12 de juliol de 
2014. 

L0162 U10 N-ART 791/14-5  
Beneficiari: Jose Alberto Merino Gómez 
Artista: Jose Alberto Merino Gómez  
Dates: 25/10/2014 a 01/11/2014 
Activitat: exposició de la peça "Autoretrat Compulsiu" a la Galeria Circle 1 Plattform for Art 
and Culture. Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 241,00 € 
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 €) i, en aquest cas, 
l'import sol.licitat és de dos-cents quaranta-un euros (241,00 €). 

L0162 U10 N-ART 809/14-5  
Beneficiari: Jose Alberto Merino Gómez 
Artista: Jose Alberto Merino Gómez  
Dates: 01/09/2014 a 02/09/2014 
Activitat: presentació monogràfica de peces de Videoart a l'Instituto Superior de Artes 
Visuales Edith Sachs. Lima (Perú) 
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 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 2 de juny de 2014 i l’activitat comença el dia 1 de setembre 
de 2014. 
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L0162 U10 N-DAN 690/14-5  
Beneficiari: Sol Picó Cia. de Danza, SL 
Artista: Sol Picó Cia. de Dansa  
Dates: 22/07/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "Memòries d'una puça" al festival Bolzano Danza. 
Bolzano (Itàlia) 
Import sol·licitat: 2.477,50 € 
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 21 de maig de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 
22 de juliol de 2014. 

L0162 U10 N-DAN 721/14-5  
Beneficiari: Associació Cultural pel foment de les arts escèniques-El Sitial Blau 
Artista: Assoc.Cultural El Sitial Blau - Cecilia Colacrai  
Dates: 10/07/2014 a 12/07/2014 
Activitat: tres actuacions amb l'espectacle "Presentación de Impasse" a l'Instituto de 
Bellas Artes. Mèxico D.F. (Mèxic) 
Import sol·licitat: 2.250,00 € 
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 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 9 de maig de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 
10 de juliol de 2014. 

L0162 U10 N-DAN 745/14-5  
Beneficiari: Brodas, SCP 
Artista: Brodas Bros  
Dates: 11/07/2014 a 12/07/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "Concierto Concepto". Cartaya -Huelva- 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 2.897,49 € 
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 29 de maig de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 
11 de juliol de 2014. 
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L0162 U10 N-MU 349/14-5  
Beneficiari: Pablo Rega Ramos 
Artista: Pablo Rega Ramos  
Dates: 25/05/2014 
Activitat: actuació al Festival Latinoamèricano de Música. Caracas (Veneçuela) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
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 
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 (documentació que acrediti que el 
sol·licitant està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social; la memòria explicativa de l'activitat; el full de 
transferència bancària i l'últim CD editat). El sol•licitant rep la carta el 21 de maig 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 593/14-5  
Beneficiari: Raul Jimenez Bellon 
Artista: Lost Tapes  
Dates: 06/03/2014 a 26/03/2014 
Activitat: gira amb tretze actuacions per Espanya i els Estats Units d'Amèrica.  
Import sol·licitat: 2.336,70 € 
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 12 de 
maig 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 memòria explicativa de l'activitat i l'últim 
CD editat). El sol•licitant rep la carta el 15 de maig 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 615/14-5  
Beneficiari: Agrupació sardanística polifònica i cultural de Puig-Reig 
Artista: Polifònica de Puig-Reig  
Dates: 15/08/2014 a 22/08/2014 
Activitat: gira amb sis actuacions a Mèxic.  
Import sol·licitat: 14.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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La comissió acorda excloure la sol•licitud ja que no compleix les bases de la convocatòria. 
La base específica primera estableix que "no són objecte d'aquesta convocatòria les 
activitats de música que no percebin cap retribució econòmica en concepte de caixet o 
honoraris, (...)". En aquest cas, el sol•licitant no acredita rebre honoraris per realitzar la 
seva activitat. 

L0162 U10 N-MU 648/14-5  
Beneficiari: Primavera Sound SL 
Artista: Joana Serrat  
Dates: 21/06/2014 
Activitat: actuació al Festival LIV_BCN. Liverpool (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 1.078,99 € 
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 16 de 
maig 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; la relació 
nominal de les persones que viatgen especificant la seva funció i l'últim CD editat). El 
sol•licitant rep la carta el 19 de maig 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 649/14-5  
Beneficiari: Primavera Sound SL 
Artista: Dj Coco  
Dates: 21/06/2014 
Activitat: actuació al Festival LIV_BCN. Liverpool (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 268,88 € 
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 €) i en aquest cas, 
l'import sol.licitat és de dos-cents seixanta-vuit euros amb vuitanta-vuit cèntims (268,88 €). 

L0162 U10 N-MU 682/14-5  
Beneficiari: Dídac Cuní Mateo 
Artista: Dealan  
Dates: 08/08/2014 
Activitat: actuació al Parkfest. Heindhoven (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 1.647,00 € 
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 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 15 de maig de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 
8 d'agost de 2014. 

L0162 U10 N-MU 746/14-5  
Beneficiari: Montserrat Pratdesaba Ribas 
Artista: Big Mama Montse  
Dates: 01/08/2014 
Activitat: actuació de la formació musical Big Mama Montseal Notodden Blues Festival.  
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
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 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 28 de maig de 2014 i l'activitat comença, segons el contracte, el dia 1 
d'agost de 2014. 

L0162 U10 N-MU 759/14-5  
Beneficiari: Fina Estampa Produccions, SL 
Artista: Manel  
Dates: 02/05/2014 
Activitat: actuació de la formació musical Manel al Santo's Party House de Nova York.  
Import sol·licitat: 4.000,00 € 
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 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 2 de maig de 2014 i l'activitat comença el mateix 2 de maig de 2014. 

L0162 U10 N-MU 762/14-5  
Beneficiari: Dídac Cuní Mateo 
Artista: Dealan  
Dates: 12/07/2014 
Activitat: actuació a l'Interkeltisches. Hofheim (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.554,08 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud perquè l'organitzador, 
VolksBildungsVerein Hofheim am Taunus, assumeix la totalitat del cost del desplaçament 
tal com indica la carta d'invitació presentada pel sol•licitant i signada per Doris Peuckert, 
representant de l'organitzador de l'actuació, el 8 d'abril de 2014, i les bases que regeixen 
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la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior 
estableixen que aquestes subvencions són únicament i exclusiva concedies pel concepte 
estricte del desplaçament i del transport de la càrrega. 

L0162 U10 N-MU 820/14-5  
Beneficiari: Agrupació sardanística polifònica i cultural de Puig-Reig 
Artista: Polifònica de Puig-Reig  
Dates: 15/08/2014 a 22/08/2014 
Activitat: gira de vuit actuacions a Mèxic.  
Import sol·licitat: 14.000,00 € 
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 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 21 de maig de 2014 i l’activitat comença, segons el contracte 
presentat, el dia 15 d'agost de 2014. 

L0162 U10 N-MU 821/14-5  
Beneficiari: Benet Casablancas Domingo 
Artista: Benet Casablancas Domingo  
Dates: 29/09/2014 a 03/10/2014 
Activitat: assitència a l'estrena de l'obra "Mokusei Gardens. A viennese Notebook".  
Import sol·licitat: 705,00 € 
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 específica primera estableix que "no són objecte d'aquesta convocatòria les 
activitats de música que no percebin cap retribució econòmica en concepte de caixet 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 la programació estable 
de concerts." En aquest cas, el sol•licitant assisteix a l'estrena de la seva obra "Mokusei 
Gardens. A viennese Notebook" sense acreditar rebre cap caixet. 

L0162 U10 N-MU 832/14-5  
Beneficiari: Potente Músics i Artistes, SL 
Artista: SAI Trio  
Dates:  a  
Activitat: actuació a l'Instituto Cervantes de Berlín (Alemanya).  
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
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 de la convocatòria de subvencions a artistes catalans per a 
desplaçaments a l’exterior. La resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a artistes catalans per a 
desplaçaments a l'exterior estableix que el termini de presentació de sol•licituds finalitza el 
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30 de maig de 2014 i, en aquest cas, la sol•licitud es presenta el dia 2 de juny de 2014. 

L0162 U10 N-TEA 565/14-5  
Beneficiari: Clownx Teatre SL 
Artista: Argot Teatre  
Dates: 23/03/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "Despierta brujita" al Café de las Artes Teatro. 
Santander (Espanya) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
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 29 
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, 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 i documentació administrativa de l'empresa Clownx Teatre SL). La sol•licitant rep 
la carta el 7 de maig 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-TEA 786/14-5  
Beneficiari: Festuc Teatre SL 
Artista: Festuc Teatre  
Dates: 02/01/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "La princesa y el guisante" al Laboratorio de 
las Artes de Valladolid.  
Import sol·licitat: 516,40 € 
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. (...) 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. Les 
sol.licituds de subvencions per a activitats que es duguin a terme durant el mes de gener, 
es podran presentar un cop feta l'activitat i màxim fins el 31 de gener." En aquest cas, la 
sol•licitud es presenta el dia 29 d'abril de 2014 i l'activitat començava el dia 2 de gener de 
2014. 
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L0162 U10 N-TEA 787/14-5  
Beneficiari: Festuc Teatre SL 
Artista: Festuc Teatre  
Dates: 16/05/2014 a 17/05/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "La sirenita" al Teatro León Felipe.  
Import sol·licitat: 675,25 € 
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 29 d'abril de 2014 i l'activitat comença el dia 16 de maig de 2014. 
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ANNEX IV  

L0162 U10 N-CIR 672/14-5  
Beneficiari: Alina Ventura Ramirez 
Artista: Bot Project  
Dates: 11/07/2014 a 13/07/2014 
Activitat: sis actuacions amb l'espectacle "Collage" al Festival Wonderland a Lituània.  
Import sol·licitat: 4.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat en data 11 de juny de 2014. 

L0162 U10 N-MU 819/14-5  
Beneficiari: Associació Orquestra de Cambra Catalana 
Artista: Orquestra de Cambra Catalana  
Dates: 14/10/2014 a 18/10/2014 
Activitat: dues actuacions de l'Orquestra de Cambra Catalana a França.  
Import sol·licitat: 4.150,00 € 
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 3 de juny de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 823/14-5  
Beneficiari: Estel·la Broto Lema 
Artista: Barcelona Ethnic Band  
Dates: 20/08/2014 a 23/08/2014 
Activitat: dues actuacions a Hongria: Festival of Folk Arts i 19th Heritage World Music 
Festival.  
Import sol·licitat: 2.264,00 € 
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 19 de maig de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 387/14-5  
Beneficiari: Germán Madrid Fernández 
Artista: Carro de Baco  
Dates: 12/12/2014 a 15/12/2014 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "La sed" al teatro Villa de Candelaria i al 
teatro Príncipe Felipe de Tegueste a  Canàries. Candelaria i Tegueste (Espanya) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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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 28 de maig de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

 


