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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-6T/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 23 de juliol 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, 9 de desembre de 2014 
 
 
El director de l’Institut Ramon Llull 
 
 
 
 
 
 
 
Àlex Susanna i Nadal       
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ANNEX I  

L0162 U10 N-ART 277/14-6  
Beneficiari: Pere Bellès Gras 
Artista: Pere Bellès Gras  
Dates: 11/03/2014 a 11/04/2014 
Activitat: exposició "El periple del set" al Centre d'Estudis Catalans de la Sorbonne. París 
(França) 
Import sol·licitat: 1.668,00 € 
Import subvencionable: 1.668,00 € 
Import atorgat: 500,00 € 

L0162 U10 N-ART 279/14-6  
Beneficiari: Francisco Javier Gonzalez-Solis Bou 
Artista: Francisco Javier Gonzalez-Solis Bou  
Dates: 28/03/2014 a 29/03/2014 
Activitat: performance "Saveles Miami 2014"  i conferència "Why Shoes?" a Aluna Art 
Foundation. Miami (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable: 1.400,00 € 
Import atorgat: 420,00 € 

L0162 U10 N-ART 281/14-6  
Beneficiari: Inmaculada Saenz Milian 
Artista: Inmaculada Saenz Milian  
Dates: 28/02/2014 a 02/03/2014 
Activitat: participació a la Fira AHAF. Hong Kong (Xina) 
Import sol·licitat: 900,00 € 
Import subvencionable: 900,00 € 
Import atorgat: 340,00 € 

L0162 U10 N-ART 397/14-6  
Beneficiari: Lluís Cera i Bernad 
Artista: Lluís Cera i Bernad  
Dates: 24/05/2014 a 30/08/2014 
Activitat: exposició individual al Museu Villa Haiss. Zell a. H. (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.117,42 € 
Import subvencionable: 2.117,42 € 
Import atorgat: 800,00 € 

L0162 U10 N-ART 444/14-6  
Beneficiari: Irene Guijarro Bas 
Artista: Lupercales.org  
Dates: 29/03/2014 a 05/04/2014 
Activitat: participació a la 7a Luminale - Biennale of Lighting Culture. Frankfurt (Alemanya) 
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Import sol·licitat: 564,80 € 
Import subvencionable: 519,26 € 
Import atorgat: 156,00 € 

L0162 U10 N-ART 804/14-6  
Beneficiari: Secuencia Cero Films SL 
Artista: Crater Collective  
Dates: 20/11/2014 a 02/12/2014 
Activitat: realització del projecte de film i performance "Reels & Lights + Red Over The 
Right eye" a la Bienal de la Imagen en Movimiento i al Centro los Galpones. Buenos Aires 
(Argentina) 
Import sol·licitat: 4.920,00 € 
Import subvencionable: 4.920,00 € 
Import atorgat: 1.476,00 € 

L0162 U10 N-ART 871/14-6  
Beneficiari: Jasmin Carola Elisabeth Waschl 
Artista: Jasmin Carola Elisabeth Waschl  
Dates: 09/10/2014 a 29/10/2014 
Activitat: exposició itinerant PopUp "FOU.TOUR." a la Feld+Haus Galerie, al Box32  i al 
Circus Maximus d'Alemanya. Berlín,  Frankfurt i Koblenz (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.874,00 € 
Import subvencionable: 2.874,00 € 
Import atorgat: 862,00 € 

L0162 U10 N-CIR 182/14-6  
Beneficiari: Circo EIA SCP 
Artista: Circ "Eia"  
Dates: 01/08/2014 a 23/08/2014 
Activitat: cinc representacions amb l'espectacle "Capas" a Alemanya, Suècia i Letònia. 
(Letònia), Lidköping (Suècia), Ludwingshafen am Rhein (Alemanya), Malmö (Suècia) 
Import sol·licitat: 9.127,20 € 
Import subvencionable: 5.687,44 € 
Import atorgat: 2.207,00 € 

L0162 U10 N-CIR 942/14-6  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Call me Maria  
Dates: 14/11/2014 a 15/11/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Call me Maria" a l'Stadt Wolfenbüttel. 
Wolfenbüttel (Alemanya) 
Import sol·licitat: 5.416,83 € 
Import subvencionable: 5.416,83 € 
Import atorgat: 1.625,00 € 

L0162 U10 N-CIR 951/14-6  
Beneficiari: Los Excéntricos, SCCL 
Artista: Los Excéntricos  
Dates: 20/09/2014 a 21/09/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Rococó Bananas" al Teatro Casino 
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Liceo de Santoña i a l'Escenario Santander. Santander i Santoña (Espanya) 
Import sol·licitat: 815,89 € 
Import subvencionable: 815,89 € 
Import atorgat: 245,00 € 

L0162 U10 N-CIR 952/14-6  
Beneficiari: Los Excéntricos, SCCL 
Artista: Los Excéntricos  
Dates: 08/11/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Rococó Bananas" al Théâtre de Cusset. 
Cusset (França) 
Import sol·licitat: 747,85 € 
Import subvencionable: 747,85 € 
Import atorgat: 224,00 € 

L0162 U10 N-CIR 975/14-6  
Beneficiari: Associació Artística Synesthesia 
Artista: Cia. Produccions Deformes  
Dates: 02/08/2014 a 20/09/2014 
Activitat: sis representacions de "Límits" i realització de quatre tallers del projecte 
"Síntesis" al LINE IN (International Association for Art & Culture), a la Comunità degli 
Italiani di Valle, al Festival "Seven days of creation" (Association MIG), al Theatre Besa i al 
Cirkobalkana Festival. Bale-Valle (Croàcia), Belgrad (Sèrbia), Pula (Croàcia), Viena 
(Àustria), Vis (Croàcia) 
Import sol·licitat: 1.373,82 € 
Import subvencionable: 1.373,82 € 
Import atorgat: 412,15 € 

L0162 U10 N-CIR 980/14-6  
Beneficiari: Los Galindos, SCCL 
Artista: Los Galindos  
Dates: 07/10/2014 a 08/10/2014 
Activitat: quatre representacions amb l'espectacle "Maiurta" dins del  XLV Festival de 
Teatro de Molina de Segura. Molina de Segura (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.050,00 € 
Import subvencionable: 1.050,00 € 
Import atorgat: 315,00 € 

L0162 U10 N-DAN 314/14-6  
Beneficiari: Marina Colomina Martinez 
Artista: Marina Colomina Martinez  
Dates: 05/04/2014 a 07/04/2014 
Activitat: dues representacions amb la peça "Re-adjustments" a Nova York. Nova York 
(Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 671,98 € 
Import subvencionable: 671,98 € 
Import atorgat: 202,00 € 
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L0162 U10 N-DAN 711/14-6  
Beneficiari: Bàcum produccions SL 
Artista: Múcab Dans Company  
Dates: 30/08/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Bombolles de paper" a la 17ª Feria de 
Teatro de Castilla y León. Ciudad Rodrigo (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.096,38 € 
Import subvencionable: 1.096,38 € 
Import atorgat: 329,00 € 

L0162 U10 N-DAN 731/14-6  
Beneficiari: BdDANSA SCP 
Artista: BdDANSA  
Dates: 18/09/2014 a 27/10/2014 
Activitat: quinze representacions amb l'espectacle "Toni Jodar-Modern Dance Speaks" per 
la  Xina. Beijing,  Nanjing,  Shanghai i Shenzhen (Xina) 
Import sol·licitat: 1.774,14 € 
Import subvencionable: 774,14 € 
Import atorgat: 300,00 € 

L0162 U10 N-DAN 740/14-6  
Beneficiari: Brodas, SCP 
Artista: Brodas Bros  
Dates: 28/12/2014 a 30/12/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Concierto Concepto" al Teatro José 
María Rodero i a l'Ajuntament de la Solana. La Solana i Torrejón Ardoz (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.884,20 € 
Import subvencionable: 1.884,20 € 
Import atorgat: 565,00 € 

L0162 U10 N-DAN 771/14-6  
Beneficiari: La Intrusa Danza SL 
Artista: La Intrusa Danza  
Dates: 03/11/2014 a 15/11/2014 
Activitat: sis representacions amb l'espectacle "Best of You + Sparring Sky" a Mèxic. 
Ciutat de Mèxic,  Ensenada,  Mexicali i Tijuana (Mèxic) 
Import sol·licitat: 5.290,00 € 
Import subvencionable: 2.800,00 € 
Import atorgat: 1.333,00 € 

L0162 U10 N-DAN 774/14-6  
Beneficiari: La Intrusa Danza SL 
Artista: La Intrusa Danza  
Dates: 06/09/2014 a 13/09/2014 
Activitat: tres representacions amb els espectacles "Rojo Manso", "Delta Victor" i "Blocc" 
al Festival Corpi Urbani. Gènova (Itàlia) 
Import sol·licitat: 880,00 € 
Import subvencionable: 880,00 € 
Import atorgat: 264,00 € 
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L0162 U10 N-DAN 775/14-6  
Beneficiari: Eulàlia Ayguadé Farro 
Artista: Eulàlia Ayguadé Farro  
Dates: 28/09/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Incognito" al Dantza Hirian. San Sebastián 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
Import subvencionable: 300,00 € 
Import atorgat: 100,00 € 

L0162 U10 N-DAN 822/14-6  
Beneficiari: Thomas Noone Dance, SLU 
Artista: Thomas Noone Dansa  
Dates: 18/10/2014 a 19/10/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Brutal Love Poems" al Festival MOVE!. 
Krefeld (Alemanya) 
Import sol·licitat: 840,00 € 
Import subvencionable: 790,00 € 
Import atorgat: 307,00 € 

L0162 U10 N-DAN 824/14-6  
Beneficiari: Salometa, SL 
Artista: Companyia Marta Carrasco  
Dates: 23/10/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "B. Flowers" al Festival Internacional de 
Teatro de Vitòria. Vitòria (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.600,00 € 
Import subvencionable: 1.600,00 € 
Import atorgat: 621,00 € 

L0162 U10 N-DAN 826/14-6  
Beneficiari: Àngels Margarit, SLU 
Artista: Àngels Margarit / Cia. Mudances  
Dates: 22/11/2014 a 26/11/2014 
Activitat: quatre representacions amb l'espectacle "Origami" al Teatro Alhambra i al Teatro 
Cánovas. Granada i Màlaga (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.921,12 € 
Import subvencionable: 1.921,12 € 
Import atorgat: 745,00 € 

L0162 U10 N-DAN 888/14-6  
Beneficiari: Enclave Companyia de Dansa, SL 
Artista: Roberto Olivan - Enclave Arts del Moviment  
Dates: 17/10/2014 a 31/10/2014 
Activitat: deu actuacions amb l'espectacle "A place to bury strangers" al Festival 
Extremadura de Danza Contemporanea a Nuevo León, Festival Flores Canelo a Coahuila, 
Centro Cultural Español a México Df, Festival Fic Maya a Yucatán, Festival Cultura 
Campeche a Campeche, Festival Danza Extrema a Veracruz, Festival de Letras y 
Cuerpos de Hermosillo, Centro Cultural La Cantera, DF, Mèxic. Campeche,  Coahuila,  
Hermosillo,  Mèxic DF,  Nuevo León,  Veracruz i Yucatán (Mèxic) 
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Import sol·licitat: 6.960,00 € 
Import subvencionable: 6.960,00 € 
Import atorgat: 2.700,00 € 

L0162 U10 N-DAN 899/14-6  
Beneficiari: Tomas Aragay Sastre 
Artista: Societat Doctor Alonso  
Dates: 31/10/2014 a 01/11/2014 
Activitat: dues representacions amb la peça "El desenterrador" dins del Festival Mes en 
Danza i realització d'una residència-laboratori. Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 700,00 € 
Import subvencionable: 700,00 € 
Import atorgat: 210,00 € 

L0162 U10 N-DAN 901/14-6  
Beneficiari: Pablo Gisbert Donat 
Artista: El Conde de Torrefiel  
Dates: 29/11/2014 
Activitat: una representació amb la peça "Escenas para una conversación después del 
visionado de una película de Michael Haneke" dins del Festival inTACTO 2014. Vitòria 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 846,80 € 
Import subvencionable: 846,80 € 
Import atorgat: 254,00 € 

L0162 U10 N-DAN 903/14-6  
Beneficiari: Rga-Roada SCCL 
Artista: Cia. Roberto G. Alonso  
Dates: 22/12/2014 
Activitat: una representació amb la peça "Simplicissimus" al Teatro Bergidum. Ponferrada 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 2.061,28 € 
Import subvencionable: 2.061,28 € 
Import atorgat: 618,00 € 

L0162 U10 N-DAN 907/14-6  
Beneficiari: Senza Tempo BCN, SLU 
Artista: Cia. Senza Tempo  
Dates: 10/09/2014 
Activitat: una representació amb la peça "Lazurd, el viatge a través de l'aigua" al Teatre 
romà de Pula dins del programa ATHENE. Pula (Croàcia) 
Import sol·licitat: 5.934,40 € 
Import subvencionable: 5.934,40 € 
Import atorgat: 1.780,00 € 

L0162 U10 N-DAN 909/14-6  
Beneficiari: Rga-Roada SCCL 
Artista: Cia. Roberto G. Alonso  
Dates: 20/09/2014 
Activitat: una representació amb la peça "Simplicissimus" al Teatro Municipal de 
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Moralzarzal (Centro Cultural). Moralzarzal (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.280,62 € 
Import subvencionable: 1.280,62 € 
Import atorgat: 384,00 € 

L0162 U10 N-DAN 910/14-6  
Beneficiari: Pablo Gisbert Donat 
Artista: El Conde de Torrefiel  
Dates: 05/09/2014 
Activitat: una representació amb la peça "La chica de la agencia de viajes nos dijo que 
había piscina en el apartamento" dins del Short Theatre Festival. Roma (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.200,00 € 
Import subvencionable: 1.200,00 € 
Import atorgat: 360,00 € 

L0162 U10 N-DAN 917/14-6  
Beneficiari: Kiting Kita, SL 
Artista: Camut Band  
Dates: 16/10/2014 
Activitat: una representació amb la peça "Sonoritats" al Teatro Palacio de la Audiencia. 
Sòria (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.479,89 € 
Import subvencionable: 1.479,89 € 
Import atorgat: 444,00 € 

L0162 U10 N-MU 732/14-6  
Beneficiari: Daniel Hernandez-Cros Paradell 
Artista: Daniel Cros  
Dates: 26/09/2014 a 11/10/2014 
Activitat: gira de sis actuacions per Argentina i Xile: sala Notorius, Bar Sabina, Casal 
Català, Espacio Cultural Julio Le Parc, La Casa en el Aire, El Mesón Nerudiano. Buenos 
Aires,  Mendoza,  Paraná i Rosario (Argentina), Santiago (Xile) 
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable: 1.000,00 € 
Import atorgat: 388,00 € 

L0162 U10 N-MU 761/14-6  
Beneficiari: Vania Produccions, SL 
Artista: Jaume Vilaseca Quartet  
Dates: 31/07/2014 a 02/08/2014 
Activitat: dues actuacions en el marc del Festival Internacional de Jazz Casa de Teatro. 
Santo Domingo (Dominicana,   República) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable: 2.000,00 € 
Import atorgat: 600,00 € 

L0162 U10 N-MU 808/14-6  
Beneficiari: Bandera Negra Produccions SL 
Artista: Rumb al Bar  
Dates: 23/10/2014 a 25/10/2014 
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Activitat: dues actuacions al B52 Club. Eemegem (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 1.782,82 € 
Import subvencionable: 1.782,82 € 
Import atorgat: 535,00 € 

L0162 U10 N-MU 978/14-6  
Beneficiari: Berta Puigdemasa Acebrón 
Artista: H2B  
Dates: 23/07/2014 
Activitat: actuació al The 12th World Harp Congress. Sydney (Austràlia) 
Import sol·licitat: 3.070,00 € 
Import subvencionable: 3.070,00 € 
Import atorgat: 921,00 € 

L0162 U10 N-TEA 596/14-6  
Beneficiari: Carrer 88, SL 
Artista: Cia. Kamchàtka  
Dates: 11/07/2014 a 19/07/2014 
Activitat: sis actuacions de l'espectacle "Fugit" al Festival FETA i al Festival Scenenes de 
Rue. Gdansk (Polònia), Mulhouse (França) 
Import sol·licitat: 2.937,08 € 
Import subvencionable: 2.937,08 € 
Import atorgat: 1.140,00 € 

L0162 U10 N-TEA 622/14-6  
Beneficiari: Raúl Pérez Armero 
Artista: Residual Gurus  
Dates: 07/08/2014 a 09/08/2014 
Activitat: sis actuacions al Kulturamt - ViaThea Straßentheaterfestival. Görlitz (Alemanya) 
Import sol·licitat: 796,72 € 
Import subvencionable: 796,72 € 
Import atorgat: 239,00 € 

L0162 U10 N-TEA 763/14-6  
Beneficiari: Antoni Tomàs Camí 
Artista: Tombs Creatius  
Dates: 12/07/2014 a 13/07/2014 
Activitat: dos passis de l'espectacle "Colors de monstre" al Brosella Festival. Brussel.les 
(Bèlgica) 
Import sol·licitat: 715,13 € 
Import subvencionable: 715,13 € 
Import atorgat: 215,00 € 

L0162 U10 N-TEA 769/14-6  
Beneficiari: El Terrat produccions SL 
Artista: Corbacho 5G  
Dates: 13/04/2014 
Activitat: una funció de l'espectacle "Corbacho 5G" al Teatro de Casas Ibáñez. Albacete 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 1.141,38 € 



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

                                    
                                                    

 
 

11/28 

 

Import subvencionable: 1.141,38 € 
Import atorgat: 342,00 € 

L0162 U10 N-TEA 817/14-6  
Beneficiari: Imaginart gestió d'espais escènics SL 
Artista: Imaginart  
Dates: 17/09/2014 a 23/09/2014 
Activitat: setze representacions amb l'espectacle "Sensacional" al FIL (Festival  
Internacional Intercânbio de Linguagens). Rio de Janeiro (Brasil) 
Import sol·licitat: 1.768,00 € 
Import subvencionable: 1.768,00 € 
Import atorgat: 842,00 € 

L0162 U10 N-TEA 831/14-6  
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL 
Artista: Cavalls de Menorca  
Dates: 02/08/2014 a 03/08/2014 
Activitat: cinc actuacions de l'espectacle "Cavalls de Menorca" al Festival International 
Gaulker und Kleinkunstfest. Koblenz (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.552,80 € 
Import subvencionable: 1.552,80 € 
Import atorgat: 466,00 € 

L0162 U10 N-TEA 833/14-6  
Beneficiari: Xip Xap, SL 
Artista: Xip Xap  
Dates: 23/08/2014 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Rum-Rum Trasto Karts" al Parque de las 
Artes de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.450,00 € 
Import subvencionable: 1.450,00 € 
Import atorgat: 435,00 € 

L0162 U10 N-TEA 840/14-6  
Beneficiari: Cia.d'Espectacles La Tal, SCCL 
Artista: Cia. La Tal  
Dates: 12/08/2014 a 17/08/2014 
Activitat: vint-i-quatre funcions de l'espectacle "Carilló" al Festival Sziget. Budapest 
(Hongria) 
Import sol·licitat: 3.067,15 € 
Import subvencionable: 3.067,15 € 
Import atorgat: 1.460,00 € 

L0162 U10 N-TEA 847/14-6  
Beneficiari: Associació cultural pel desenvolupament de la cultura i les arts LUPUS 
Artista: Sr. Serrano  
Dates: 17/09/2014 a 20/09/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "A House in Asia" al Teatro Leal. San 
Cristóbal de la Laguna (Espanya) 
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Import sol·licitat: 1.115,72 € 
Import subvencionable: 1.115,72 € 
Import atorgat: 335,00 € 

L0162 U10 N-TEA 855/14-6  
Beneficiari: Associació cultural pel desenvolupament de la cultura i les arts LUPUS 
Artista: Sr. Serrano  
Dates: 31/10/2014 a 01/11/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "A House in Asia" al Festival Unidram. 
Postdam (Alemanya) 
Import sol·licitat: 746,40 € 
Import subvencionable: 746,40 € 
Import atorgat: 224,00 € 

L0162 U10 N-TEA 857/14-6  
Beneficiari: Misògines, SA 
Artista: T de Teatre  
Dates: 25/10/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Aventura!" al Teatro Circo. Múrcia 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 2.700,00 € 
Import subvencionable: 2.700,00 € 
Import atorgat: 810,00 € 

L0162 U10 N-TEA 863/14-6  
Beneficiari: Ramon Molins Marques 
Artista: Zum Zum Teatre  
Dates: 04/12/2014 a 07/12/2014 
Activitat: cinc representacions amb l'espectacle "Gretel y Hansel" al Teatro Alameda. 
Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.203,28 € 
Import subvencionable: 1.203,28 € 
Import atorgat: 573,00 € 

L0162 U10 N-TEA 938/14-6  
Beneficiari: Raúl Pérez Armero 
Artista: Residual Gurus  
Dates: 22/08/2014 a 23/08/2014 
Activitat: quatre funcions de l'espectacle "Residual Gurus" al Festival Brückensendationen. 
Rheinfelden (Alemanya) 
Import sol·licitat: 632,77 € 
Import subvencionable: 632,77 € 
Import atorgat: 190,00 € 

L0162 U10 N-TEA 947/14-6  
Beneficiari: Factoria d'Espectacles, SL 
Artista: Tricicle-2  
Dates: 05/10/2014 
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Activitat: una funció de l'espectacle "100% Triclicle" al Théâtre de Montrouge. Montrouge 
(França) 
Import sol·licitat: 1.766,42 € 
Import subvencionable: 1.766,42 € 
Import atorgat: 530,00 € 

L0162 U10 N-TEA 962/14-6  
Beneficiari: Factoria d'Espectacles, SL 
Artista: Tricicle-2  
Dates: 16/10/2014 a 17/10/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "100% Tricicle" al Théâtre de Grenoble. Grenoble 
(França) 
Import sol·licitat: 1.721,21 € 
Import subvencionable: 1.721,21 € 
Import atorgat: 516,00 € 

L0162 U10 N-TEA 963/14-6  
Beneficiari: Jordi Pedrós Miquel 
Artista: Campi Qui Pugui (CQP Produccions)  
Dates: 20/09/2014 a 23/09/2014 
Activitat: setze funcions de carrer de la companyia Campi Qui Pugui (CQP Produccions) al 
Festival d'Aurillac. Aurillac (França) 
Import sol·licitat: 944,04 € 
Import subvencionable: 944,04 € 
Import atorgat: 449,00 € 

L0162 U10 N-TEA 964/14-6  
Beneficiari: Baubo, SCCL 
Artista: Companyia Dei Furbi  
Dates: 06/11/2014 a 08/11/2014 
Activitat: tres funcions de l'espectacle "La flauta màgica - variacions Dei Furbi" al Teatro 
Libero Incontroazione. Palermo (Itàlia) 
Import sol·licitat: 3.100,00 € 
Import subvencionable: 3.100,00 € 
Import atorgat: 930,00 € 

L0162 U10 N-TEA 967/14-6  
Beneficiari: Katakrak, SCP 
Artista: Katakrak  
Dates: 27/09/2014 a 28/09/2014 
Activitat: dos passis de quatre hores de la instal.lació "Enginys eko-poètiks" al festival 
Fêtes Romanes. Brussel·les (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 1.130,47 € 
Import subvencionable: 1.130,47 € 
Import atorgat: 339,00 € 

L0162 U10 N-TEA 986/14-6  
Beneficiari: Cia.d'Espectacles La Tal, SCCL 
Artista: Cia. La Tal  
Dates: 29/08/2014 a 31/08/2014 
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Activitat: set funcions de l'espectacle "Carilló" al Festival Internationale Antik-Uhrenbörse. 
Furtwagen (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.345,19 € 
Import subvencionable: 1.345,19 € 
Import atorgat: 759,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1000/14-6  
Beneficiari: Mantis Arrugantis, SL 
Artista: Sarruga  
Dates: 25/10/2014 a 26/10/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "Hannavas" al Belfast Festival at Queen's. Belfast 
(Irlanda) 
Import sol·licitat: 8.844,70 € 
Import subvencionable: 8.844,70 € 
Import atorgat: 2.653,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1004/14-6  
Beneficiari: Pea Green Boat SCP 
Artista: Cia. Pea Green Boat  
Dates: 02/11/2014 a 03/11/2014 
Activitat: tres funcions de l'espectacle "El árbol de los zapatos" a l'Auditorio La Alberca en 
el marc del Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Múrcia 
(Titeremurcia). Múrcia (Espanya) 
Import sol·licitat: 769,36 € 
Import subvencionable: 769,36 € 
Import atorgat: 231,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1016/14-6  
Beneficiari: Associació de projectes teatrals i audiovisuals Prisamata 
Artista: Companyia Prisamata  
Dates: 24/09/2014 a 27/09/2014 
Activitat: gira per Colòmbia amb sis funcions de l'espectacle "Sé de un lugar". 
Barranquillo,  Bogotà,  Manizales-Caldas i Medellin (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 4.500,00 € 
Import subvencionable: 4.500,00 € 
Import atorgat: 1.746,00 € 
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ANNEX II  

L0162 U10 N-CIR 319/14-6  
Beneficiari: Associació Cultural Circense Cruzando el Charco 
Artista: Proyecto Otradnoie  
Dates: 20/06/2014 a 25/06/2014 
Activitat: tres representacions amb l'espectacle "Otradnoie.1" al festival Mirablilia a 
Fossano i al festival Oriestadi a Gibelina. Fossano i Gibellina (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.270,00 € 
Import subvencionable: 1.270,00 € 
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 9 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 l'activitat per la qual 
demana l'ajut.  

L0162 U10 N-DAN 749/14-6  
Beneficiari: Carme Torrent Arnau 
Artista: Carme Torrent Arnau  
Dates: 27/11/2014 a 28/11/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "100 Fuegos Horizontales" a la Zouka 
Cultural Association a Beirut. Beirut (Líban) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
Import subvencionable: 600,00 € 
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 9 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.  

L0162 U10 N-DAN 902/14-6  
Beneficiari: Tomas Aragay Sastre 
Artista: Societat Doctor Alonso  
Dates: 11/10/2014 
Activitat: una representació amb la peça "El desenterrador" a l'espai de creació AZALA. 
Vitòria (Espanya) 
Import sol·licitat: 820,00 € 
Import subvencionable: 820,00 € 
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 9 punts. La comissió valora amb una baixa puntuació l’interès 
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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-DAN 904/14-6  
Beneficiari: Associació Cultural pel Desenvolupament de la Cultura i les Arts (Tautológico) 
Artista: Sebastian Garcia Ferro  
Dates: 13/10/2014 a 08/11/2014 
Activitat: quatre representacions amb la peça  "Proyecto Territorio" a l'Espacio Cultural 
Pata de Ganso. Buenos Aires (Argentina) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable: 3.000,00 € 
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 9 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. 

L0162 U10 N-MU 795/14-6  
Beneficiari: Bandera Negra Produccions SL 
Artista: Rumb al Bar  
Dates: 25/07/2014 
Activitat: actuació a la sala Alberodonte. Rodengo (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.224,47 € 
Import subvencionable: 1.224,47 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió proposa denegar aquesta sol.licitud atès que no obtè 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 importància de la sala on es desenvolupa 
l'activitat dins del circuit de la música actual, la comissió considera que  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 
trajectòria de la formació dins del circuit professional.  

L0162 U10 N-MU 943/14-6  
Beneficiari: La Buena Aventura Media & Events SL 
Artista: Los Barrankillos  
Dates: 19/07/2014 
Activitat: actuació a la fiesta mayor de Monda. Monda (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable: 1.000,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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La comissió proposa denegar aquesta sol.licitud atès que no obté la puntucaió miníma 
necessària de 10 punts per rebre un ajut en el marc d'aquesta convocatòria. La sol.licitud 
obté una puntuació de 8 punts. Tot i la importància de l'espai on desenvolupa l'activitat, la 
comissió ha considerat que  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 són baixos, així com també ho és la trajectòria de la formació dins del circuit 
professional.  

L0162 U10 N-MU 950/14-6  
Beneficiari: Monday Music Producers SCP 
Artista: Juan de Diego Trakas  
Dates: 31/07/2014 
Activitat: actuació a Laredo. Laredo (Espanya) 
Import sol·licitat: 548,40 € 
Import subvencionable: 548,40 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió proposa denegar aquesta sol.licitud atès que no obté la puntucaió miníma 
necessària de 10 punts per rebre un ajut en el marc d'aquesta convocatòria. La sol.licitud 
obté una puntuació de 9 punts. Tot i la  trajectòria de l'artista, i el prestigi de l'entitat 
organitzadora, la comissió ha considerat que 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 són baixos, així com també ho és l'activitat enmarcada 
dins del circuit professional.  

L0162 U10 N-TEA 679/14-6  
Beneficiari: Raúl Pérez Armero 
Artista: Residual Gurus  
Dates: 28/06/2014 
Activitat: dues actuacions al Reuring Festival. Purmerend (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 851,74 € 
Import subvencionable: 851,74 € 
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. 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.  

L0162 U10 N-TEA 858/14-6  
Beneficiari: Teatre Mòbil, SL 
Artista: Teatre Mòbil  
Dates: 30/11/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Al tun tun" (Sense solta) al Teatro de la Villa 
de Móstoles (Madrid). Móstoles (Espanya) 
Import sol·licitat: 611,31 € 
Import subvencionable: 611,31 € 
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 8 punts. Tot i la dilatada trajectòria de l'artista, 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.  

L0162 U10 N-TEA 859/14-6  
Beneficiari: OBSIDIANA XXI SCP 
Artista: Teatre Animal  
Dates: 29/12/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Como perro y gato" al Teatro Federico 
Garcia Lorca/Centro Cívico Lakua. Vitòria (Espanya) 
Import sol·licitat: 670,88 € 
Import subvencionable: 670,88 € 
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 7 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.  

L0162 U10 N-TEA 869/14-6  
Beneficiari: Engruna Produccions, SCP 
Artista: Engruna Teatre  
Dates: 08/11/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "La Muñeca Pelona" al Teatro Principal de 
Palencia. Palencia (Espanya) 
Import sol·licitat: 725,74 € 
Import subvencionable: 725,74 € 
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. 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 així com l'activitat per la 
qual demana l'ajut. 

L0162 U10 N-TEA 1006/14-6  
Beneficiari: Carro de Baco, SCP 
Artista: Carro de Baco  
Dates: 12/12/2014 a 14/12/2014 
Activitat: tres funcions de l'espectacle "La sed" al Teatro Príncipe Felip i Teatro de la Villa 
de Candelaria. Candelaria i Tegueste (Espanya) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable: 800,00 € 
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. Tot i la dilatada trajectòria del sol·licitant,  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.  
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ANNEX III  

L0162 U10 N-ART 747/14-6  
Beneficiari: Pau Roig Cavanillas 
Artista: Pau Roig Cavanillas  
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: 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 4 de juny 
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 documentació que acrediti la trajectòria del 
grup o de l'artista; la documentació que acrediti que el sol·licitant està al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries, la declaració sobre si s'han demanat o 
s'han obtingut altres ajuts públics o privats i el catàleg i/o documentació gràfica de l'artista 
o de l'exposició en paper). El sol•licitant rep la carta el 12 de juny de 2014 però no 
presenta la documentació que se li reclama en el termini que se li atorga. Per aquest 
motiu, la comissió considera que el sol•licitant desisteix de la seva sol•licitud. 

L0162 U10 N-ART 805/14-6  
Beneficiari: Ruben Torras Llorca 
Artista: Ruben Torras Llorca  
Dates: 08/09/2014 a 27/09/2014 
Activitat: exposició a la Galerie DOK. Baden (Suïssa) 
Import sol·licitat: 1.900,00 € 
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 19 de 
juny 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 sol·licitud signada, el contracte amb 
l'equipament, la documentació que acrediti la representació dels membres del col·lectiu 
mitjançant un poder notarial, el full de transferència bancària, la documentació que acrediti 
la trajectòria del grup o de l'artista, el catàleg i/o documentació gràfica de l'artista o de 
l'exposició en paper i el contracte amb l'equipament). El sol•licitant rep la carta el 23 de 
juny 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-CIR 954/14-6  
Beneficiari: Marçal Calvet Viñets 
Artista: Mumusic Circus  
Dates: 27/08/2014 a 31/08/2014 
Activitat: cinc representacions amb l'espectacle "Roda, món" dins del Festival Más Difícil 
Todavía. Viana (Espanya) 
Import sol·licitat: 749,60 € 
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 de maig de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 
27 d'agost de 2014. 

L0162 U10 N-CIR 956/14-6  
Beneficiari: Marçal Calvet Viñets 
Artista: Mumusic Circus  
Dates: 28/06/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Roda, món" al barri d'Altza a Donostia. 
Bilbao (Espanya) 
Import sol·licitat: 670,26 € 
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 de maig de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 
26 de juny de 2014. 

L0162 U10 N-CIR 988/14-6  
Beneficiari: Cia. Pepa Plana, SCCL 
Artista: Cia. Pepa Plana  
Dates: 26/08/2014 a 30/08/2014 
Activitat: tres representacions amb l'espectacle "Penélope" dins del Festival Internacional 
de Teatro de Manizales. Manizales-Caldas (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 6.810,00 € 
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 
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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 
26 d'agost de 2014. 

L0162 U10 N-DAN 911/14-6  
Beneficiari: Kiting Kita, SL 
Artista: Camut Band  
Dates: 21/11/2014 a 23/11/2014 
Activitat: dues representacions amb la peça "La vida és ritme" al Teatre d'Artà i a l'Auditori 
de Peguera. Artà i Calvià (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.951,80 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol•licitud ja que no compleix les bases de la convocatòria. 
La base primera estableix que aquestes subvencions són únicament i exclusiva 
concedides per afavorir i impulsar la presencia fora del domini lingüístic de la creació 
cultural de Catalunya que es dugui a terme durant l'any de la convocatòria. En aquest cas, 
l’activitat presentada pel sol•licitant es realitza a Artà i Calvià (Mallorca), que són 
poblacions incloses dins del domini lingüístic de la llengua catalana. 

L0162 U10 N-DAN 916/14-6  
Beneficiari: Kiting Kita, SL 
Artista: Camut Band  
Dates: 21/11/2014 a 23/11/2014 
Activitat: dues representacions amb la peça "La vida és ritme" al Teatre d'Artà i a l'Auditori 
de Peguera. Artà i Calvià (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.951,80 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol•licitud ja que no compleix les bases de la convocatòria. 
La base primera estableix que aquestes subvencions són únicament i exclusiva 
concedides per afavorir i impulsar la presencia fora del domini lingüístic de la creació 
cultural de Catalunya que es dugui a terme durant l'any de la convocatòria. En aquest cas, 
l’activitat presentada pel sol•licitant es realitza a Artà i Calvià (Mallorca), que són 
poblacions incloses dins del domini lingüístic de la llengua catalana. 

L0162 U10 N-MU 697/14-6  
Beneficiari: Las Montañas Nevadas del Canadá 
Artista: Extraperlo  
Dates: 10/07/2014 a 14/07/2014 
Activitat: actuació a l'Spain Fresh Fest.  
Import sol·licitat: 5.650,00 € 
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 
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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 27 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 
documentació que acrediti la trajectòria del grup o de l'artista; la memòria explicativa de 
l'activitat; la relació nominal de les persones que viatgen especificant la seva funció i la 
declaració responable signada pel sol·licitant). El sol•licitant rep la carta el 30 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 797/14-6  
Beneficiari: Bandera Negra Produccions SL 
Artista: Rumb al Bar  
Dates: 23/08/2014 a 27/08/2014 
Activitat: quatre actuacions al Ferrara Buskers.  
Import sol·licitat: 1.642,10 € 
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 
juny 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 
sol•licitant rep la carta l'11 de juny 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 939/14-6  
Beneficiari: Cascai Teatre, SL 
Artista: Cascai Teatre  
Dates: 05/07/2014 
Activitat: una funció de l'espectacle "Hotot" al Nocte Graus Festival.  
Import sol·licitat: 452,37 € 
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, segons la carta d’invitació, el dia 5 
de juliol de 2014. 
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L0162 U10 N-TEA 941/14-6  
Beneficiari: Marc Caellas Camprubí 
Artista: Marc Caellas Camprubí  
Dates: 12/07/2014 
Activitat: dues funcions de l'obra "Cuento mi vida" al Teatro Varasanta de Bogotà 
(Colòmbia).  
Import sol·licitat: 1.242,57 € 
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 12 de maig de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 
12 de juliol de 2014. 

L0162 U10 N-TEA 1012/14-6  
Beneficiari: Associació Artística Nomadreams 
Artista: Insectotròpics  
Dates: 28/08/2014 a 30/08/2014 
Activitat: tres funcions de l'espectacle "La caputxeta galàctica" al Festival Internacional de 
Teatro de Manizales. Manizales-Caldas (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 10.000,00 € 
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 29 de maig de 2014 i l'activitat comença, segons la carta d’invitació, el dia 
28 d'agost de 2014. 

L0162 U10 N-TEA 1017/14-6  
Beneficiari: Brothers Projections, SL 
Artista: Companyia Efímer  
Dates: 23/08/2014 a 29/08/2014 
Activitat: tretze funcions de l'espectacle "Traps" al Festival Au Bonheur des Mômes. 
EVIAN Cedex (França) 
Import sol·licitat: 1.163,29 € 
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  
23 d'agost de 2014. 
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L0162 U10 N-TEA 1028/14-6  
Beneficiari: Mimaia - Teatro SCP 
Artista: Mimaia  
Dates: 16/11/2014 
Activitat: dues funcions de l'espectacle "Adiós Bienvenida" al Teatro Campos de Bilbao.  
Import sol·licitat: 739,60 € 
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 concessió de subvencions de l’Institut 
Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l'any 2014. La 
base tercera estableix que es poden presentar fins a un màxim de 4 sol·licituds per artista 
i any. La companyia Mimaia ja ha presentat quatre sol·licituds: TEA 59/14-2; TEA 309/14-
3; TEA 355/14-3 i TEA 460/14-4. Per aquest motiu, la comissió acorda excloure aquesta 
sol·licitud. 
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ANNEX IV  

L0162 U10 N-ART 802/14-6  
Beneficiari: Secuencia Cero Films SL 
Artista: Crater Collective  
Dates: 05/09/2014 a 14/09/2014 
Activitat: realització del projecte de film i performance Cine Expandido + Música en directo 
"3QUIN0X" a l'UNCONSCIOUS Archives, al CornerHouse, al Worm Filmwerkplaats i al 
LABOR-BERLIN. Berlín (Alemanya), London i Manchester (Regne Unit), Rotterdam 
(Països Baixos) 
Import sol·licitat: 2.610,40 € 
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 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 870/14-6  
Beneficiari: Irene Jimeno Corbinos 
Artista: Irene Jimeno Corbinos  
Dates: 06/10/2014 a 20/10/2014 
Activitat: exposició "Equlibrium" al Museu de Banswara. Partapur (Índia) 
Import sol·licitat: 880,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant expressa la seva voluntat de desistir de la sol·licitud. La comissió acorda 
acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-CIR 770/14-6  
Beneficiari: Asociación Cultural Ulls Art 
Artista: Joan Català Carrasco  
Dates: 17/07/2014 a 27/07/2014 
Activitat: dotze representacions amb l'espectacle "Pelat" al Festival Oerol i al Festival 
Mundial a Holanda. Terschelling-Midsland i Tilburg (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 900,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant expressa la seva voluntat de desistir de la sol·licitud i la comissió acorda 
acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-DAN 569/14-6  
Beneficiari: Sònia Sánchez Martínez 
Artista: Companyia Sònia Sanchez  
Dates: 13/11/2014 a 14/11/2014 
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Activitat: dues representacions amb la peça "Sai Trio" al Jazz Festival de Stockholm. 
Estocolm (Suècia) 
Import sol·licitat: 960,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La sol·licitant expressa la seva voluntat de desistir de la sol·licitud. La comissió acorda 
acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-DAN 758/14-6  
Beneficiari: Sònia Sánchez Martínez 
Artista: Companyia Sònia Sanchez  
Dates: 31/10/2014 a 05/11/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Le Ça" al Forum Internacional de Danza 
de Belo Horizonte. (Brasil) 
Import sol·licitat: 4.600,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La sol·licitant expressa la seva voluntat de desistir de la sol·licitud. La comissió acorda 
acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-DAN 875/14-6  
Beneficiari: Mal Pelo, SCCL 
Artista: Mal Pelo  
Dates: 14/11/2014 a 15/11/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Bach" al Dansehallerne. Copenhagen 
(Dinamarca) 
Import sol·licitat: 2.027,61 € 
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 l'1 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-DAN 915/14-6  
Beneficiari: Kiting Kita, SL 
Artista: Camut Band  
Dates: 07/09/2014 
Activitat: una representació amb la peça "Sonoritats" a l'Escenario Santander. Santander 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 3.052,88 € 
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 17 de juliol de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 694/14-6  
Beneficiari: Jose Manzano Arcusa 
Artista: Jose Manzano Arcusa  
Dates: 29/08/2014 a 04/09/2014 
Activitat: gira de quatre actuacions per Mèxic: El Colegio de Michoacan, AC, Festival 
Internacional Guitamixtli i dues al Festival de Guitarra Ramón Noble. Cerro Azul,   
Veracruz,  La Piedad i Pachuca (Mèxic) 
Import sol·licitat: 940,00 € 
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 18 de setembre de 2014. La comissió acorda 
acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 848/14-6  
Beneficiari: Associació cultural pel desenvolupament de la cultura i les arts LUPUS 
Artista: Sr. Serrano  
Dates: 24/08/2014 a 31/08/2014 
Activitat: dues representacions amb els espectacles "A House in Asia" i "Brickman" a la 
Feria Ciudad Rodrigo i al Festival de Teatro Alternativo (FETAL). Ciudad Rodrigo i Urones 
de Castroponce (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.805,33 € 
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 20 de juny de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 860/14-6  
Beneficiari: Cia. de Comediants La Baldufa, SCCL 
Artista: Cia. de Comediants La Baldufa  
Dates: 23/09/2014 a 28/09/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "El príncep feliç" al Festival Szene Bunte 
Wähne. Horn (Àustria) 
Import sol·licitat: 2.338,80 € 
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 3 de juliol de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

 


