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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-7T/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 15 d’octubre 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, 16 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 521/14-7  
Beneficiari: Jordi Isern Torras 
Artista: Jordi Isern Torras  
Dates: 05/07/2014 a 29/08/2014 
Activitat: exposició "A la deriva" a l'Arena Vestfossen. Vestfossen (Noruega) 
Import sol·licitat: 752,00 € 
Import subvencionable·: 752,00 € 
Import atorgat: 188,00 € 

L0162 U10 N-ART 523/14-7  
Beneficiari: Lucia Herrero Platas 
Artista: Lucia Herrero Platas  
Dates: 11/04/2014 a 04/05/2014 
Activitat: exposició "Reindeer Man" al Sunnhordland Museum. Stord (Noruega) 
Import sol·licitat: 1.395,64 € 
Import subvencionable·: 1.395,64 € 
Import atorgat: 349,00 € 

L0162 U10 N-ART 748/14-7  
Beneficiari: Ignacio Zornoza de Solinís 
Artista: Ignacio Zornoza de Solinís  
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: 319,00 € 

L0162 U10 N-ART 751/14-7  
Beneficiari: Ramon Casanova Fernández 
Artista: Ramon Casanova Fernández  
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: 349,00 € 

L0162 U10 N-ART 794/14-7  
Beneficiari: The Self-Portrait Experience, SCP 
Artista: Cristina Núñez  
Dates: 29/08/2014 a 30/09/2014 
Activitat: exposició itinerant "Her/Story, women behind the camera" a l'Oslo 
Fotokunstskole i a El Patio de Martín de los Heros. Madrid (Espanya), Oslo (Noruega) 
Import sol·licitat: 990,00 € 
Import subvencionable·: 990,00 € 
Import atorgat: 248,00 € 
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L0162 U10 N-ART 801/14-7  
Beneficiari: Verónica Lahitte 
Artista: Verónica Lahitte  
Dates: 01/09/2014 a 20/09/2014 
Activitat: exhibició performance poètica-política "Matar la Por" al Centro de 
Investigaciones Artísticas, a la Facultad de Bellas Artes (Universidad Nacional de La 
Plata) i a l'Oficina Proyectista Gran Galeria de Proyectos. Buenos Aires i La Plata 
(Argentina) 
Import sol·licitat: 1.200,00 € 
Import subvencionable·: 1.200,00 € 
Import atorgat: 300,00 € 

L0162 U10 N-ART 807/14-7  
Beneficiari: Drap-Art Associació 
Artista: Drap-Art Associació  
Dates: 09/09/2014 a 16/11/2014 
Activitat: exposició i realització de tallers i conferències dins la trobada d'artistes catalans, 
espanyols i iberoamericans al Centro Cultural Palacio de la Moneda de Santiago de Xile. 
Santiago de Xile (Xile) 
Import sol·licitat: 10.250,00 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 2.500,00 € 

L0162 U10 N-ART 995/14-7  
Beneficiari: Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya 
Artista: Lúa Ocaña,Montse López,Salvi Danés,Enric Montes i Maite Guerrero.  
Dates: 02/10/2014 a 15/11/2014 
Activitat: exposició fotogràfica "Regards Croisés 2014 - Barcelona-Provence" al Mussée 
des Tapisseries organitzat per la Fontaine Obscure. Aix en Provence (França) 
Import sol·licitat: 2.218,85 € 
Import subvencionable·: 2.218,85 € 
Import atorgat: 923,00 € 

L0162 U10 N-ART 1003/14-7  
Beneficiari: Diego Paonessa 
Artista: Diego Paonessa  
Dates: 13/09/2014 a 28/09/2014 
Activitat: exposició "Levitación de una gota de agua" al Centro Cultural Borges dins de la 
3a edició de la Bienal Kosice. Buenos Aires (Argentina) 
Import sol·licitat: 1.533,64 € 
Import subvencionable·: 1.533,64 € 
Import atorgat: 383,00 € 

L0162 U10 N-CIR 184/14-7  
Beneficiari: Maria de la Paz Arango Puiceno 
Artista: Organización Efímera  
Dates: 01/03/2014 a 23/03/2014 
Activitat: quatre representacions amb  l'espectacle "Fecha de caducidad" al Mermejita 
Cirkus, al Centro de Gestión Escénica "Tierra independiente" i al Tránsito 5 Artes 
Escénicas. Distrito Federal,  Mazunte i Oaxaca (Mèxic) 
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Import sol·licitat: 3.666,65 € 
Import subvencionable·: 3.665,65 € 
Import atorgat: 916,00 € 

L0162 U10 N-CIR 296/14-7  
Beneficiari: Quim Girón Figuerola 
Artista: Animal Religion  
Dates: 19/06/2014 a 22/06/2014 
Activitat: tres representacions amb l'espectacle "Indomador espectacle de circ". Fossano 
(Itàlia) 
Import sol·licitat: 540,00 € 
Import subvencionable·: 540,00 € 
Import atorgat: 135,00 € 

L0162 U10 N-CIR 307/14-7  
Beneficiari: Los Villalba SCCL 
Artista: Companyia Psirc  
Dates: 12/06/2014 a 17/08/2014 
Activitat: vint-i-tres representacions amb l'espectacle "Acrometria" al Festival Circada, al 
City of London Festival, al Fest'Arts de Libourne i a l'Asteroid Festival de Copenhagen. 
Copenhagen (Dinamarca), Libourne (França), London (Regne Unit), Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.914,00 € 
Import subvencionable·: 2.667,42 € 
Import atorgat: 916,00 € 

L0162 U10 N-CIR 571/14-7  
Beneficiari: Jorge Panareda Pou 
Artista: Circ Pànic  
Dates: 20/07/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "L'home que perdia els botons" al Festival 
Lugliobambino. Campi Bisenzio (Itàlia) 
Import sol·licitat: 2.100,00 € 
Import subvencionable·: 1.505,62 € 
Import atorgat: 376,00 € 

L0162 U10 N-CIR 572/14-7  
Beneficiari: Jorge Panareda Pou 
Artista: Circ Pànic  
Dates: 31/07/2014 a 02/08/2014 
Activitat: quatre representacions amb l'espectacle "L'home que perdia els botons" al 
festival Bastid'Art. Miramont de Guyenne (França) 
Import sol·licitat: 961,00 € 
Import subvencionable·: 660,96 € 
Import atorgat: 165,00 € 

L0162 U10 N-CIR 573/14-7  
Beneficiari: Jorge Panareda Pou 
Artista: Circ Pànic  
Dates: 24/07/2014 a 27/07/2014 
Activitat: vuit representacions amb l'espectacle "L'home que perdia els botons" a Chalon. 
Chalon sur Saône (França) 
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Import sol·licitat: 2.474,00 € 
Import subvencionable·: 1.274,46 € 
Import atorgat: 557,00 € 

L0162 U10 N-CIR 689/14-7  
Beneficiari: Alejandro Nicolás Muñoz 
Artista: Ale Risorio  
Dates: 21/08/2014 a 24/08/2014 
Activitat: quatre actuacions amb l'espectacle "AleGrativO" a l'Scotiabank Toronto 
BuskerFest. Toronto (Canadà) 
Import sol·licitat: 1.356,00 € 
Import subvencionable·: 1.356,00 € 
Import atorgat: 339,00 € 

L0162 U10 N-CIR 709/14-7  
Beneficiari: Los Galindos, SCCL 
Artista: Los Galindos  
Dates: 23/08/2014 a 30/08/2014 
Activitat: vuit representacions amb l'espectacle "Maiurta" al Noorderzon Performing Arts 
Festival de Groningen als Països Baixos i al Weltheater Der Strasse a Alemanya. 
Groningen (Països Baixos), Schwerte (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.800,00 € 
Import subvencionable·: 2.659,99 € 
Import atorgat: 914,00 € 

L0162 U10 N-CIR 885/14-7  
Beneficiari: Associació Cultural Circense Cruzando el Charco 
Artista: Proyecto Otradnoie  
Dates: 18/07/2014 a 19/07/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Otradnoie.1" al Festival Scenes de Rue. 
Mulhouse (França) 
Import sol·licitat: 2.067,88 € 
Import subvencionable·: 2.067,88 € 
Import atorgat: 517,00 € 

L0162 U10 N-CIR 948/14-7  
Beneficiari: Los Excéntricos, SCCL 
Artista: Los Excéntricos  
Dates: 06/12/2014 a 23/12/2014 
Activitat: gira amb quatre representacions de l'espectacle "Rococó Bananas" al Teatro 
Capitol de Cieza, Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, Teatro Municipal Colmenarejo i 
Teatro Auditorio de Cuenca. Cieza,  Colmenarejo,  Cuenca i El Puerto de Santa María 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 1.375,94 € 
Import subvencionable·: 1.375,94 € 
Import atorgat: 473,00 € 

L0162 U10 N-CIR 949/14-7  
Beneficiari: Leandre, SL 
Artista: Leandre  
Dates: 01/10/2014 a 03/10/2014 
Activitat: quatre representacions amb les peces "Rien à dire" i "Demodés" al Festival Les 
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Samovar. Bagnolet (França) 
Import sol·licitat: 1.713,20 € 
Import subvencionable·: 1.713,20 € 
Import atorgat: 749,00 € 

L0162 U10 N-CIR 953/14-7  
Beneficiari: Roc produccions BCN, SL 
Artista: Cia. Borja Ytuquepintas  
Dates: 18/09/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Somnis de sorra / Reves de Sable" a la 
Salle de Fêtes Valleroy. Valleroy (França) 
Import sol·licitat: 801,22 € 
Import subvencionable·: 801,22 € 
Import atorgat: 200,00 € 

L0162 U10 N-CIR 976/14-7  
Beneficiari: Alina Ventura Ramirez 
Artista: Bot Project  
Dates: 05/09/2014 a 14/09/2014 
Activitat: sis representacions amb l'espectacle "Collage" al Pflasterzauber Festival i al 
Regensburger Kulturpflaster. Hildesheim i Regensburg (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.220,83 € 
Import subvencionable·: 1.220,83 € 
Import atorgat: 305,00 € 

L0162 U10 N-CIR 977/14-7  
Beneficiari: Serena Vione 
Artista: Serena Vione Cia  
Dates: 20/08/2014 a 23/08/2014 
Activitat: quatre representacions amb l'espectacle "ITER" dins de la 29ena edició del 
Festival International de Théâtre de Rue. Aurillac (França) 
Import sol·licitat: 591,69 € 
Import subvencionable·: 591,69 € 
Import atorgat: 148,00 € 

L0162 U10 N-CIR 983/14-7  
Beneficiari: Marcelino Gros Pueyo 
Artista: Marcel Gros  
Dates: 12/10/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Minutos" al Teatro Principal. Vitòria 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 586,08 € 
Import subvencionable·: 586,08 € 
Import atorgat: 147,00 € 

L0162 U10 N-CIR 984/14-7  
Beneficiari: Marcelino Gros Pueyo 
Artista: Marcel Gros  
Dates: 23/12/2014 a 29/12/2014 
Activitat: tres representacions amb l'espectacle "Minutos" al Teatro Juan Bravo, a la Casa 
Municipal de Cultura de Meco i a la Casa de Cultura de Arganda del Rey. Arganda del 
Rey,  Meco i Segovia (Espanya) 
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Import sol·licitat: 1.030,20 € 
Import subvencionable·: 1.030,20 € 
Import atorgat: 258,00 € 

L0162 U10 N-CIR 985/14-7  
Beneficiari: Marcelino Gros Pueyo 
Artista: Marcel Gros  
Dates: 19/10/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Minutos" al Teatro Cervantes. Màlaga 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 1.267,26 € 
Import subvencionable·: 1.267,26 € 
Import atorgat: 317,00 € 

L0162 U10 N-CIR 989/14-7  
Beneficiari: Ariadna Martí de Puig 
Artista: Col.lectiu Circòsmic  
Dates: 01/09/2014 a 30/09/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Tapeo Rumbí" a l'Estrellas de Camboya 
i al Together for Cambodia. Phnom Penh i Siem Reap (Cambodja) 
Import sol·licitat: 6.765,00 € 
Import subvencionable·: 2.621,00 € 
Import atorgat: 655,00 € 

L0162 U10 N-CIR 994/14-7  
Beneficiari: Maria Magdalena Ribot Estelrich 
Artista: Maria Magdalena Ribot Estelrich  
Dates: 30/08/2014 a 31/08/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Toqqortat". Nuuk - Grenlàndia  
(Dinamarca) 
Import sol·licitat: 1.270,00 € 
Import subvencionable·: 1.270,00 € 
Import atorgat: 317,00 € 

L0162 U10 N-DAN 698/14-7  
Beneficiari: Senza Tempo BCN, SLU 
Artista: Cia. Senza Tempo  
Dates: 19/08/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "Lazurd, el viatge a través de l'aigua" al teatre 
romà de Lecce dins del programa Athene. Lecce (Itàlia) 
Import sol·licitat: 6.650,20 € 
Import subvencionable·: 6.650,20 € 
Import atorgat: 1.663,00 € 

L0162 U10 N-DAN 702/14-7  
Beneficiari: Pablo Gisbert Donat 
Artista: El Conde de Torrefiel  
Dates: 21/08/2014 a 30/08/2014 
Activitat: cinc representacions amb l'espectacle "La chica de la agencia de viajes nos dijo 
que había piscina en el apartamento" i dos workshops al Cena Contemporânea i al 
Festival Internacional de Teatro de Sao José do Rio Preto. Brasilia i Sao José do Rio 
Preto (Brasil) 
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Import sol·licitat: 7.360,00 € 
Import subvencionable·: 4.560,00 € 
Import atorgat: 1.140,00 € 

L0162 U10 N-DAN 776/14-7  
Beneficiari: Increpación Danza, SL 
Artista: Increpación Danza  
Dates: 22/11/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Wad Ras" al Fabrik Heeder - Kulturbüro der 
Stadt Krefeld. Krefeld (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable·: 1.000,00 € 
Import atorgat: 437,00 € 

L0162 U10 N-DAN 844/14-7  
Beneficiari: Cia.de Danza Mar y Javier SL 
Artista: Cia. De Danza Mar y Javier  
Dates: 21/11/2014 a 29/11/2014 
Activitat: cinc representacions amb l'espectacle "Dios Menguante i Heart Wash", 
realització de dues masterclass i participació com a jurat al Centro Cultural de España i a 
l'Encuentro Internacional de Danza de Solistas y Duetos. Culiacan,  Los Mochis,  
Mazatlan i Mèxic D.F. (Mèxic) 
Import sol·licitat: 5.450,00 € 
Import subvencionable·: 5.450,00 € 
Import atorgat: 1.363,00 € 

L0162 U10 N-DAN 845/14-7  
Beneficiari: Cia.de Danza Mar y Javier SL 
Artista: Cia. De Danza Mar y Javier  
Dates: 07/11/2014 a 13/11/2014 
Activitat: tres representacions amb l'espectacle "Dios Menguante" i realització d'un taller al 
Taliesin Arts Centre, The Riverfront i al Park & Dare Theatre. Newport,  Swansea i Treorci 
(Regne Unit) 
Import sol·licitat: 3.170,00 € 
Import subvencionable·: 3.170,00 € 
Import atorgat: 1.089,00 € 

L0162 U10 N-DAN 876/14-7  
Beneficiari: Mal Pelo, SCCL 
Artista: Mal Pelo  
Dates: 07/11/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "L'esperança de vida d'una llebre" al 
Laboratorio de las Artes - LAVA - Sala Concha Velasco. Valladolid (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.027,61 € 
Import subvencionable·: 2.027,61 € 
Import atorgat: 507,00 € 

 

 



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

                                    
                                                    

 
 

 

 

L0162 U10 N-DAN 887/14-7  
Beneficiari: Enclave Companyia de Dansa, SL 
Artista: Roberto Olivan - Enclave Arts del Moviment  
Dates: 03/09/2014 a 04/09/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Lonely together" al Dance Umbrella 
Johannesburg International Arts Alive Festival. Auckland Park - Johannesburg (Sud-àfrica,   
República de) 
Import sol·licitat: 3.672,00 € 
Import subvencionable·: 3.672,00 € 
Import atorgat: 918,00 € 

L0162 U10 N-DAN 898/14-7  
Beneficiari: La Intrusa Danza SL 
Artista: LA INTRUSA -  Virginia García & Damián Muñoz  
Dates: 29/08/2014 a 30/08/2014 
Activitat: dues representacions amb les peces "Staff" i "Delta Victor" al Front@ 
Contemporary Dance Festival. Murska Sobota (Eslovènia) 
Import sol·licitat: 2.800,00 € 
Import subvencionable·: 2.800,00 € 
Import atorgat: 700,00 € 

L0162 U10 N-DAN 900/14-7  
Beneficiari: Pablo Gisbert Donat 
Artista: El Conde de Torrefiel  
Dates: 26/09/2014 a 20/10/2014 
Activitat: gira amb cinc representacions de la peça "Observen cómo el cansancio derrota 
al pensamiento" i realització de tallers de creació al Festival Crear en Libertad, Festival 
Escenarios del Mundo, Festival Internacional Teatro de Oriente i Festival Danzalborde. 
Asunción (Paraguai), Barcelona (Veneçuela), Cuenca (Equador), Valparaiso-Santiago 
(Xile) 
Import sol·licitat: 7.360,00 € 
Import subvencionable·: 6.800,00 € 
Import atorgat: 2.336,00 € 

L0162 U10 N-DAN 905/14-7  
Beneficiari: Pere Faura Gay 
Artista: Pere Faura  
Dates: 31/10/2014 
Activitat: una representació de la peça "Sin baile no hay paraíso" al Teatre Fabrik Heeder 
dins del MOVE!-13 Krefelder Tage für modernen Tanz. Krefel - Düsseldorf (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.250,00 € 
Import subvencionable·: 626,00 € 
Import atorgat: 157,00 € 

L0162 U10 N-DAN 908/14-7  
Beneficiari: Verónica Cendoya Serra 
Artista: Vero Cendoya  
Dates: 12/11/2014 a 21/11/2014 
Activitat: gira amb cinc representacions de la peça "Fils" al Breaking Arts Festival i a la 
Taipei National University of the Arts. Guangzhou (Xina), Taipei (Taiwan) 
Import sol·licitat: 2.700,00 € 
Import subvencionable·: 2.700,00 € 
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Import atorgat: 675,00 € 

L0162 U10 N-DAN 912/14-7  
Beneficiari: Marcos Mora Ureña 
Artista: La Veronal / Marcos Morau  
Dates: 06/09/2014 a 12/09/2014 
Activitat: gira amb tres representacions dels espectacles "Siena" i "Moscow" a diferents 
espais urbans dins del Danza Urbana de Bologna, al Festival Città Delle Cento Scale i al 
Festival Corpi Urbani. Bologna,  Gènova i Potenza (Itàlia) 
Import sol·licitat: 2.100,00 € 
Import subvencionable·: 2.100,00 € 
Import atorgat: 525,00 € 

L0162 U10 N-DAN 913/14-7  
Beneficiari: Marcos Mora Ureña 
Artista: La Veronal / Marcos Morau  
Dates: 28/09/2014 a 16/10/2014 
Activitat: gira amb set representacions de la peça "Islàndia" i realització de tallers de 
llenguatge i creació artística al Festival Crear en Libertad a Asunción, Escenarios del 
Mundo a Cuenca, Unearte a Caracas i al Festival Tempo de Rio de Janeiro. Asunción 
(Paraguai), Caracas (Veneçuela), Cuenca (Equador), Rio de Janeiro (Brasil) 
Import sol·licitat: 9.420,00 € 
Import subvencionable·: 9.420,00 € 
Import atorgat: 4.117,00 € 

L0162 U10 N-MU 636/14-7  
Beneficiari: Swit Records 
Artista: Andrea Motis & Joan Chamorro Group  
Dates: 29/07/2014 
Activitat: actuació al Festival Jazz a l'Amiraute. Pleneuf (França) 
Import sol·licitat: 1.170,00 € 
Import subvencionable·: 1.155,00 € 
Import atorgat: 289,00 € 

L0162 U10 N-MU 637/14-7  
Beneficiari: Joaquim Antoni Sunyer Llop 
Artista: Pegasus  
Dates: 23/07/2014 
Activitat: actuació al Festival Internacional de Jazz de San Javier. San Javier (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable·: 600,30 € 
Import atorgat: 150,00 € 

L0162 U10 N-MU 725/14-7  
Beneficiari: Musiepoca Produccions, SLU 
Artista: Capella de Ministrers  
Dates: 11/12/2014 
Activitat: actuació a la Hispanic Society of America. New York City (Estats Units 
d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 6.500,00 € 
Import subvencionable·: 6.500,00 € 
Import atorgat: 1.625,00 € 
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L0162 U10 N-MU 727/14-7  
Beneficiari: Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL 
Artista: Coetus  
Dates: 06/09/2014 
Activitat: actuació a l'Ecofest Istanbul and Sound of Rhydthm. Istambul (Turquia) 
Import sol·licitat: 4.000,00 € 
Import subvencionable·: 4.000,00 € 
Import atorgat: 1.000,00 € 

L0162 U10 N-MU 928/14-7  
Beneficiari: Proud Events, SL 
Artista: Zulu 9.30  
Dates: 10/08/2014 
Activitat: actuació al Festival Porto Latino. St Florent - Còrcega (França) 
Import sol·licitat: 1.679,84 € 
Import subvencionable·: 1.679,84 € 
Import atorgat: 420,00 € 

L0162 U10 N-MU 929/14-7  
Beneficiari: Proud Events, SL 
Artista: La Pegatina  
Dates: 15/09/2014 a 19/09/2014 
Activitat: gira amb cinc actuacions per Amèrica Llatina: Casino de Viña del Mar, Club 
Subterráneo, Willie Dixon, Niceto Club i La Trastienda. Buenos Aires (Argentina), 
Montevideo (Uruguai), Rosario (Argentina), Santiago de Xile i Viña del Mar (Xile) 
Import sol·licitat: 13.214,00 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 2.500,00 € 

L0162 U10 N-MU 940/14-7  
Beneficiari: Proud Events, SL 
Artista: Bongo Botrako  
Dates: 15/08/2014 a 17/08/2014 
Activitat: gira amb tres actuacions als Països Baixos, al festival Zomerterras (amb dues 
actuacions) i al Lowlands Festival. Biddinghuizen,  Venlo i Vlaardingen (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 1.825,00 € 
Import subvencionable·: 1.825,00 € 
Import atorgat: 456,00 € 

L0162 U10 N-MU 1034/14-7  
Beneficiari: Daniel Nel·lo Colom 
Artista: Los Mambo Jambo  
Dates: 17/08/2014 
Activitat: dues actuacions al Meer Jazz Cafe i al Cafe De Kroeg. Arnhem i Hoofddorp 
(Països Baixos) 
Import sol·licitat: 1.299,00 € 
Import subvencionable·: 977,36 € 
Import atorgat: 244,00 € 
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L0162 U10 N-MU 1035/14-7  
Beneficiari: Daniel Nel·lo Colom 
Artista: Los Mambo Jambo  
Dates: 06/11/2014 a 09/11/2014 
Activitat: gira amb quatre actuacions a De Nodigde Deugd, De Hip, Pacific Park i Luxor 
Live. Arnhem,  Amsterdam i Deventer (Països Baixos), Morslede (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 1.350,00 € 
Import subvencionable·: 1.029,23 € 
Import atorgat: 450,00 € 

L0162 U10 N-MU 1058/14-7  
Beneficiari: A Flor de tiempo SL 
Artista: Paco Ibañez  
Dates: 10/11/2014 
Activitat: actuació al Théâtre des Champs-Elysées. París (França) 
Import sol·licitat: 3.200,00 € 
Import subvencionable·: 3.200,00 € 
Import atorgat: 1.398,00 € 

L0162 U10 N-MU 1060/14-7  
Beneficiari: Associació Cultural Le Tendre Amour 
Artista: Le Tendre Amour  
Dates: 30/11/2014 
Activitat: actuació al Malgartener Klosterkonzerte. Kempen (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.170,00 € 
Import subvencionable·: 1.170,00 € 
Import atorgat: 293,00 € 

L0162 U10 N-MU 1061/14-7  
Beneficiari: Associació Cultural Le Tendre Amour 
Artista: Le Tendre Amour  
Dates: 03/11/2014 
Activitat: actuació al Pavel Slobodkin Center. Moscou (Rússia) 
Import sol·licitat: 2.400,00 € 
Import subvencionable·: 2.400,00 € 
Import atorgat: 600,00 € 

L0162 U10 N-MU 1062/14-7  
Beneficiari: Associació Cultural Le Tendre Amour 
Artista: Le Tendre Amour  
Dates: 31/12/2014 
Activitat: actuació al Banchetto Musicale Festival. Vilnius (Lituània) 
Import sol·licitat: 2.800,00 € 
Import subvencionable·: 2.800,00 € 
Import atorgat: 700,00 € 

L0162 U10 N-MU 1114/14-7  
Beneficiari: Clara Luna Figuera 
Artista: Clara Luna  
Dates: 19/11/2014 a 24/11/2014 
Activitat: dues actuacions al Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Buenos Aires 
(Argentina) 
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Import sol·licitat: 1.600,00 € 
Import subvencionable·: 1.600,00 € 
Import atorgat: 400,00 € 

L0162 U10 N-MU 1118/14-7  
Beneficiari: Music Creativos, SL 
Artista: Love of Lesbian  
Dates: 13/11/2014 
Activitat: actuació a Fibes, Sala Al-Ándalus. Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 10.000,00 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 2.500,00 € 

L0162 U10 N-MU 1125/14-7  
Beneficiari: Entrelineas Entertaiment SL 
Artista: Lenacay  
Dates: 30/10/2014 
Activitat: actuació al Medimex. Bari (Itàlia) 
Import sol·licitat: 4.500,00 € 
Import subvencionable·: 2.800,00 € 
Import atorgat: 700,00 € 

L0162 U10 N-MU 1129/14-7  
Beneficiari: Dídac Cuní Mateo 
Artista: Dealan  
Dates: 24/10/2014 a 25/10/2014 
Activitat: dues actuacions al Kulturwerkstatt Paderborn i a l'Irish Days. Jena i Paderborn 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.805,22 € 
Import subvencionable·: 2.805,22 € 
Import atorgat: 701,00 € 

L0162 U10 N-MU 1130/14-7  
Beneficiari: Margarita Mestres Garcia 
Artista: Wagner Pa & Brazuca Matraca  
Dates: 20/09/2014 a 21/09/2014 
Activitat: actuació al Jazz Club Minden. Minden (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.250,00 € 
Import subvencionable·: 475,00 € 
Import atorgat: 119,00 € 

L0162 U10 N-MU 1153/14-7  
Beneficiari: Ramon Prats Roura 
Artista: Ramon Prats Quartet  
Dates: 10/10/2014 a 18/10/2014 
Activitat:  gira amb tres actuacions: Clasijazz, Assejazz i Sala Magic. Almería,  Granada i 
Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
Import subvencionable·: 1.241,00 € 
Import atorgat: 310,00 € 
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L0162 U10 N-MU 1156/14-7  
Beneficiari: Lizardqueen Music SL 
Artista: Astrio  
Dates: 27/11/2014 a 29/11/2014 
Activitat: quatre actuacions al DongDong Music Festival & Conventions. Beijing (Xina) 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable·: 2.500,00 € 
Import atorgat: 859,00 € 

L0162 U10 N-MU 1158/14-7  
Beneficiari: Gonzalo Hernanz Moreno 
Artista: Begun  
Dates: 22/11/2014 a 06/12/2014 
Activitat: gira amb set actuacions per Colòmbia, Mèxic i Guatemala: Festival Soma, Diente 
de Léon, Mono, La Folk, Casa Morelos, Sala Ámbar, Ático. Aguascalientes (Mèxic), 
Bogotà (Colòmbia), Guadalajara (Mèxic), Guatemala (Guatemala), Monterrey,  Mèxic DF i 
Puebla (Mèxic) 
Import sol·licitat: 1.680,00 € 
Import subvencionable·: 1.680,00 € 
Import atorgat: 420,00 € 

L0162 U10 N-MU 1161/14-7  
Beneficiari: Alba Carmona Garcia 
Artista: Las Migas  
Dates: 04/12/2014 a 07/12/2014 
Activitat: tres actuacions per Àustria i Alemanya: Sargfabrik, Frankfurter Hof, Jazzit Musik 
Club. Mainz (Alemanya), Salzburg i Viena (Àustria) 
Import sol·licitat: 2.150,00 € 
Import subvencionable·: 2.150,00 € 
Import atorgat: 739,00 € 

L0162 U10 N-MU 1164/14-7  
Beneficiari: Marc Moncusí Solé 
Artista: Marc Moncusí Solé  
Dates: 03/10/2014 a 24/10/2014 
Activitat: tres actuacions com a director d'orquestra al Teatro Principal de Guanajuato, 
Teatro Ocampo i Teatro de Aguascalientes. Aguascalientes,  Guanajuato i Michoacán 
(Mèxic) 
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable·: 1.400,00 € 
Import atorgat: 350,00 € 

L0162 U10 N-MU 1176/14-7  
Beneficiari: Silencio SCP 
Artista: D'Callaos  
Dates: 26/09/2014 a 28/09/2014 
Activitat: gira amb tres actuacions a Emsdettenfest, Jazz Club Topos i Café Lorenz Süd. 
Emsdetten,  Leverkusen i Münster (Alemanya) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
Import subvencionable·: 600,00 € 
Import atorgat: 150,00 € 
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L0162 U10 N-MU 1184/14-7  
Beneficiari: The Excitements SCP 
Artista: The Excitements  
Dates: 25/10/2014 a 31/10/2014 
Activitat: gira amb sis actuacions al VFM Scooter Convention, al Broadcast, a l'Sneaky 
Pete's Het Depot, a l'Art's Centre i dues al Royal Albert Hall. Bridlington,  Edinburgh,  
Glasgow,  Londres i Norwich (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 2.499,85 € 
Import subvencionable·: 2.462,00 € 
Import atorgat: 1.076,00 € 

L0162 U10 N-MU 1188/14-7  
Beneficiari: Che Sudaka 2005, SCP 
Artista: Che Sudaka  
Dates: 04/10/2014 a 05/10/2014 
Activitat: dues actuacions a la sala Guterschuppen i al Festival des Vendanges. Glarus 
(Suïssa), Suresnes (França) 
Import sol·licitat: 3.280,00 € 
Import subvencionable·: 3.280,00 € 
Import atorgat: 820,00 € 

L0162 U10 N-TEA 590/14-7  
Beneficiari: Carrer 88, SL 
Artista: Cia. Kamchàtka  
Dates: 03/08/2014 a 23/08/2014 
Activitat: setze representacions amb l'espectacle "Kamchatka/habitaculum" al Helsingor 
Teater a Dinamarca, al National Theatre's Watch this Space Festival al Regne Unit i al 
Festival d'Aurillac a França. Aurillac (França), Helsingor (Dinamarca), Londres (Regne 
Unit) 
Import sol·licitat: 7.281,83 € 
Import subvencionable·: 7.281,83 € 
Import atorgat: 2.501,00 € 

L0162 U10 N-TEA 730/14-7  
Beneficiari: Obsidiana XXI SCP 
Artista: Bufa&sons  
Dates: 12/09/2014 
Activitat: una actuació al Gut Wolfgangshof Anwanden. Nuremberg (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.200,00 € 
Import subvencionable·: 1.200,00 € 
Import atorgat: 300,00 € 

L0162 U10 N-TEA 784/14-7  
Beneficiari: Fadunito Produccions, SL 
Artista: Cia. Fadunito  
Dates: 26/07/2014 a 09/08/2014 
Activitat: setze funcions de l'espectacle "+75" al Passage Festival Helsinborg. Helsinborg 
(Suècia) 
Import sol·licitat: 3.400,00 € 
Import subvencionable·: 3.400,00 € 
Import atorgat: 1.168,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 827/14-7  
Beneficiari: Farrés Brothers i Cia, SCCL 
Artista: Farrés Brothers i CIA  
Dates: 09/11/2014 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Tripula" al Festival Internacional de Teatro 
de Títeres de la Región de Murcia (Titeremurcia). Múrcia (Espanya) 
Import sol·licitat: 658,00 € 
Import subvencionable·: 658,00 € 
Import atorgat: 165,00 € 

L0162 U10 N-TEA 835/14-7  
Beneficiari: Actividades Artísticas La Fura dels Baus, SA 
Artista: La Fura dels Baus  
Dates: 29/08/2014 a 31/08/2014 
Activitat: tres representacions amb l'espectacle "Afrodita y el Juicio de Paris" a 
l'Explanada de los Héroes de la Macroplaza dins del Programa Especial "Nuevo 
León.Polo Cultural de México". Monterrey (Mèxic) 
Import sol·licitat: 9.830,00 € 
Import subvencionable·: 9.830,00 € 
Import atorgat: 2.458,00 € 

L0162 U10 N-TEA 850/14-7  
Beneficiari: Farrés Brothers i Cia, SCCL 
Artista: Farrés Brothers i CIA  
Dates: 26/11/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "La Maleta de l'Agustí" al Festival Titirijai. 
Tolosa (Espanya) 
Import sol·licitat: 540,00 € 
Import subvencionable·: 540,00 € 
Import atorgat: 135,00 € 

L0162 U10 N-TEA 853/14-7  
Beneficiari: Pep Bou, SL 
Artista: Companyia Pep Bou  
Dates: 28/12/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "CLINC!!" al Teatro Juan Bravo. Segovia 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 647,85 € 
Import subvencionable·: 647,85 € 
Import atorgat: 223,00 € 

L0162 U10 N-TEA 861/14-7  
Beneficiari: Serveis Escènics Romea, SL 
Artista: Serveis Escènics Romea, SL  
Dates: 12/12/2014 a 13/12/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Desde Berlín (L.R.)" al Teatro Central de 
Sevilla. Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.480,00 € 
Import subvencionable·: 3.480,00 € 
Import atorgat: 870,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 862/14-7  
Beneficiari: Pep Bou, SL 
Artista: Companyia Pep Bou  
Dates: 20/11/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "CLINC!!" al Valey Centro Cultural de 
Castrillón. Piedras Blancas (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.270,64 € 
Import subvencionable·: 1.270,64 € 
Import atorgat: 318,00 € 

L0162 U10 N-TEA 867/14-7  
Beneficiari: Serveis Escènics Romea, SL 
Artista: Serveis Escènics Romea, SL  
Dates: 06/11/2014 a 07/12/2014 
Activitat: vint-i-vuit representacions amb l'espectacle "Desde Berlín (L.R.)" al Teatro 
Español de Madrid. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.280,00 € 
Import subvencionable·: 3.280,00 € 
Import atorgat: 820,00 € 

L0162 U10 N-TEA 965/14-7  
Beneficiari: Associació A Tres Bandes 
Artista: Atresbandes  
Dates: 09/10/2014 a 29/10/2014 
Activitat: gira pel Regne Unit i Suïssa. Birmingham,  Bromsgrove,  Canterbury,  Cardiff,  
Halifax,  Leeds i London (Regne Unit), Lugano (Suïssa), Manchester i Poole (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 3.141,02 € 
Import subvencionable·: 3.141,02 € 
Import atorgat: 785,00 € 

L0162 U10 N-TEA 972/14-7  
Beneficiari: Associació Obskené 
Artista: Companyia Obskené  
Dates: 25/11/2014 
Activitat: una funció de l'espectacle "Fuenteovejuna: breve tratado sobre las ovejas 
domésticas" al Festival Don Quijote. París (França) 
Import sol·licitat: 1.575,80 € 
Import subvencionable·: 1.575,80 € 
Import atorgat: 394,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1007/14-7  
Beneficiari: Teatre Nu, SCCL 
Artista: Teatre Nu  
Dates: 16/12/2014 
Activitat: una funció de l'espectacle "Chine brosse" a l'Espace Cultural Bonnefoy. 
Toulouse (França) 
Import sol·licitat: 359,89 € 
Import subvencionable·: 359,89 € 
Import atorgat: 100,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1030/14-7  
Beneficiari: Associació Obskené 
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Artista: Companyia Obskené  
Dates: 11/10/2014 
Activitat: una funció de l'espectacle "Fuenteovejuna: breve tratado sobre las ovejas 
domésticas" al Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT). Carballo (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.558,06 € 
Import subvencionable·: 1.558,06 € 
Import atorgat: 390,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1039/14-7  
Beneficiari: Associació teatrodeCERCA 
Artista: TeatrodeCERCA  
Dates: 17/10/2014 a 30/11/2014 
Activitat: tretze funcions de l'obra "Que vaya bonito" al Teatro Lara. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.800,00 € 
Import subvencionable·: 1.800,00 € 
Import atorgat: 450,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1072/14-7  
Beneficiari: Centre de Titelles de Lleida produccions SL 
Artista: Centre de Titelles de Lleida  
Dates: 24/10/2014 
Activitat: una actuació amb l'espectacle "Gulliver en el país de Liliput" al Centro Cultural 
de la Villa. La Rinconada (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.075,73 € 
Import subvencionable·: 1.075,73 € 
Import atorgat: 269,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1083/14-7  
Beneficiari: Centre de Titelles de Lleida produccions SL 
Artista: Centre de Titelles de Lleida  
Dates: 14/12/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "Gulliver en el país de Liliput"  a l'Auditorio 
Municipal de Vigo. Vigo (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.099,61 € 
Import subvencionable·: 1.099,61 € 
Import atorgat: 275,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1086/14-7  
Beneficiari: Setzefetges Associats SL 
Artista: Setzefetges Associats  
Dates: 02/11/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "30/40 Livingstone" al Festival Internacional 
Outono de Teatro (FIOT). Carballo (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.064,00 € 
Import subvencionable·: 1.064,00 € 
Import atorgat: 266,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1087/14-7  
Beneficiari: Setzefetges Associats SL 
Artista: Setzefetges Associats  
Dates: 12/12/2014 a 14/12/2014 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "30/40 Livingstone" i "Non Solum" al Teatro 
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Rosalía Castro. Coruña  (A),  (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.134,20 € 
Import subvencionable·: 1.134,20 € 
Import atorgat: 284,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1088/14-7  
Beneficiari: Esther Freixa Ràfols 
Artista: Esther Freixa i Toni Cots  
Dates: 05/09/2014 a 13/09/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Medea (a la carta)" i "30 anys" al 
Festival Teatro la Rendija. Mèrida (Mèxic) 
Import sol·licitat: 3.637,00 € 
Import subvencionable·: 3.637,00 € 
Import atorgat: 909,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1089/14-7  
Beneficiari: Vania Produccions, SL 
Artista: Cia. La Mandanga  
Dates: 14/10/2014 a 20/10/2014 
Activitat: gira amb cinc representacions de l'espectacle "Animals de Companyia" i 
realització de dos tallers de dramatúrgia. Guatemala (Guatemala), Mèxic DF (Mèxic), San 
Salvador (Salvador,   El), Santo Domingo (Dominicana,   República) 
Import sol·licitat: 10.031,00 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 2.500,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1092/14-7  
Beneficiari: Baubo, SCCL 
Artista: Companyia Dei Furbi  
Dates: 07/12/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "La Flauta Màgica - Variacions Dei Furbi" al 
Teatro Municipal Federico García Lorca. Getafe (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.200,00 € 
Import subvencionable·: 2.200,00 € 
Import atorgat: 550,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1093/14-7  
Beneficiari: Somfònics SL 
Artista: Companyia Cor de Teatre  
Dates: 16/10/2014 a 18/10/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "Operetta" a l'Opéra Royal de Wallonie. Liège 
(Bèlgica) 
Import sol·licitat: 6.500,00 € 
Import subvencionable·: 6.500,00 € 
Import atorgat: 1.625,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1094/14-7  
Beneficiari: Vol-Ras Teatre SCCL 
Artista: Vol-Ras  
Dates: 17/10/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "Da Capo" al Teatro Auditorio Revellín. Ceuta 
(Espanya) 
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Import sol·licitat: 1.493,92 € 
Import subvencionable·: 1.493,92 € 
Import atorgat: 373,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1095/14-7  
Beneficiari: Vol-Ras Teatre SCCL 
Artista: Vol-Ras  
Dates: 10/10/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "Da Capo" al Teatro Echegaray. Màlaga 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 1.050,56 € 
Import subvencionable·: 1.050,56 € 
Import atorgat: 263,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1096/14-7  
Beneficiari: Vol-Ras Teatre SCCL 
Artista: Vol-Ras  
Dates: 05/10/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "Da Capo" al Teatro Victoria. Blanca 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 632,37 € 
Import subvencionable·: 632,37 € 
Import atorgat: 158,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1097/14-7  
Beneficiari: Vol-Ras Teatre SCCL 
Artista: Vol-Ras  
Dates: 14/11/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "Da Capo" al Teatro Principal. Puerto Real 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 1.338,06 € 
Import subvencionable·: 1.338,06 € 
Import atorgat: 335,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1103/14-7  
Beneficiari: Toc de Fusta SCP 
Artista: Toc de Fusta  
Dates: 13/09/2014 a 14/09/2014 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Els Amics d'en Crusó" al Junges Theater 
Forchheim dins del ZirkArt Festival. Forcheim (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.188,68 € 
Import subvencionable·: 408,68 € 
Import atorgat: 102,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1104/14-7  
Beneficiari: Toc de Fusta SCP 
Artista: Toc de Fusta  
Dates: 13/12/2014 a 24/12/2014 
Activitat: dotze representacions de l'espectacle "Els Amics d'en Crusó" al Theatre de la 
Toupine. Arles (França) 
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Import sol·licitat: 1.259,49 € 
Import subvencionable·: 1.259,49 € 
Import atorgat: 315,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1145/14-7  
Beneficiari: Laberint, SCP 
Artista: Companyia Itinerània  
Dates: 25/09/2014 a 29/09/2014 
Activitat: quatre actuacions amb l'espectacle "Titeretú" al Gravity Fields Festival. 
Lincolnshire (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 1.574,28 € 
Import subvencionable·: 1.574,28 € 
Import atorgat: 394,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1146/14-7  
Beneficiari: Laberint, SCP 
Artista: Companyia Itinerània  
Dates: 31/08/2014 a 17/09/2014 
Activitat: deu actuacions de l'espectacle "Titeretú" al Puppet Theater Maribor, al Ljubljana 
Puppet Theater a Eslovènia i al Kulturni Centar Travno a Croàcia. Ljubljana i Maribor 
(Eslovènia), Zagreb (Croàcia) 
Import sol·licitat: 2.000,81 € 
Import subvencionable·: 2.000,81 € 
Import atorgat: 500,00 € 
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ANNEX II  

L0162 U10 N-ART 796/14-7  
Beneficiari: Despoina Oikonomopoulou 
Artista: Despina Ikonomopulu  
Dates: 09/09/2014 a 12/09/2014 
Activitat: exposició del projecte "Ask the Flask" a la Technohoros Art Gallery. Atenes 
(Grècia) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
Import subvencionable·: 300,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió proposa denegar aquesta sol.licitud atès que no obté 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. L’interès estratègic de l’activitat no s’ha valorat 
positivament, ja que aquesta exposició és un esdeveniment puntual, no forma part d’un 
festival ni d’un esdeveniment que pugui afavorir la projecció dels artistes catalans en 
l’àmbit internacional. La trajectòria de l’artista tampoc s’ha valorat positivament, ja que tot i 
la seva experiència en el món de l’edició i la producció, no pot acreditar haver exposat en 
un nombre significatiu d’espais del sector de les arts visuals i la documentació presentada 
no acredita la seva notorietat en l’àmbit de l’art català. La comissió ha valorat a la baixa 
l’interès de l’activitat i el prestigi de l’organització que acull l’activitat perquè la informació 
presentada no demostra la rellevància o prestigi en el circuiit professional de Technohoros 
Art Gallery. 

L0162 U10 N-ART 996/14-7  
Beneficiari: Néstor Oscar Rubé Gazzola 
Artista: Néstor Rubé  
Dates: 01/12/2014 a 20/12/2014 
Activitat: exposició "Papel Agua Acrílico y Espátula" al Diaghilev Museum of Modern Art of 
Saint-Petersburg State University. Saint-Petersburg (Rússia) 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
Import subvencionable·: 1.500,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió proposa denegar aquesta sol.licitud atès que no obté 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 7 punts. L’interès estratègic de l’activitat s’ha valorat 
positivament, però la comissió considera que Nestor Oscar Rubé Gazzola encara no ha 
assolit un nivell de notorietat dins l’àmbit de l’art català i, per aquest motiu, la trajectòria de 
l’artista no s’ha valorat positivament. En la documentació presentada per acreditar la 
trajectòria només apareix una exposició individual realitzada a la Sala Caleuche, que no 
és una sala d’exposicions pertanyent al circuit professional de l’art, sinó un restaurant. La 
resta d’activitats són exposicions col·lectives. La comissió ha valorat positivament l’interès 
de l’activitat i el prestigi de l’organització que acull l’activitat, però tot i així la puntuació no 
arriba al mínim necessari per atorgar la subvenció. 
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L0162 U10 N-CIR 897/14-7  
Beneficiari: Mercedes Claudia Framis Montoliu 
Artista: Cia. Mercè Framis. Teatre d'Ombres  
Dates: 06/11/2014 a 08/11/2014 
Activitat: tres representacions amb l'espectacle "El circo de los más pequeños - The little 
circus" al Festival Internacional de Teatro de Títeres (Títeremurcia). Múrcia (Espanya) 
Import sol·licitat: 666,74 € 
Import subvencionable·: 666,74 € 
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 també la 
trajectòria del sol•licitant. 

L0162 U10 N-CIR 955/14-7  
Beneficiari: Marçal Calvet Viñets 
Artista: Mumusic Circus  
Dates: 03/09/2014 a 04/09/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Roda, món" als barris Antiguo i Egia. 
Bilbao (Espanya) 
Import sol·licitat: 670,26 € 
Import subvencionable·: 670,26 € 
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 així com també el prestigi 
de l'espai que acull l'activitat en el circuit professional. 

L0162 U10 N-CIR 982/14-7  
Beneficiari: Marcelino Gros Pueyo 
Artista: Marcel Gros  
Dates: 26/10/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Minutos" al Teatro Serantes Kultur Aretoa. 
Santurtzi (Espanya) 
Import sol·licitat: 659,69 € 
Import subvencionable·: 659,69 € 
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 també el prestigi 
de l'espai que acull l'activitat en el circuit professional. 
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L0162 U10 N-CIR 993/14-7  
Beneficiari: Yolanda Gutiérrez Encuentra 
Artista: Capicua  
Dates: 11/10/2014 a 12/10/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle  "Entredos" a l' Auditorio Ágora i al Teatro 
Jofre. A Coruña i Ferrol (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.866,69 € 
Import subvencionable·: 2.786,69 € 
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, la trajectòria 
internacional del sol·licitant i el prestigi de l'equipament que acull l'activitat. 

L0162 U10 N-DAN 843/14-7  
Beneficiari: Cia.de Danza Mar y Javier SL 
Artista: Cia. De Danza Mar y Javier  
Dates: 27/10/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Entre tu i jo" al Teatro Echegaray dins de la 
Muestra de Danza Contemporánea Ventana Abierta a la Danza. Màlaga (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.200,00 € 
Import subvencionable·: 1.200,00 € 
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 del festival 
que acull l'activitat en el circuit professional. 

L0162 U10 N-DAN 846/14-7  
Beneficiari: Cia.de Danza Mar y Javier SL 
Artista: Cia. De Danza Mar y Javier  
Dates: 17/10/2014 a 18/10/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "For Ever and a Day" al Teatro Alkázar i 
a l'Espacio Cinético Taktá. Navalmoral de la Mata i Plasencia (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.027,00 € 
Import subvencionable·: 2.027,00 € 
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 dels espais 
que acullen l'activitat en el circuit professional. 
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L0162 U10 N-DAN 877/14-7  
Beneficiari: Eva Vilamitjana Abadal 
Artista: La Petita Malumaluga  
Dates: 23/12/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "La lluna en un pot" a l'Espacio Escénico 
El Huerto. Gijón (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.464,82 € 
Import subvencionable·: 1.392,05 € 
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. 

L0162 U10 N-MU 1080/14-7  
Beneficiari: Daniel Campos Guilló 
Artista: The Box collective  
Dates: 18/11/2014 
Activitat: una representació de l'espectacle "Wild horses" al Guild Hall. New York (Estats 
Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 700,00 € 
Import subvencionable·: 699,82 € 
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. Tot i el prestigi de l’espai que acull l’activitat, la 
comissió valora amb una baixa puntuació 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. 

L0162 U10 N-MU 1128/14-7  
Beneficiari: Dídac Cuní Mateo 
Artista: Dealan  
Dates: 06/09/2014 a 07/09/2014 
Activitat: actuació al Celtic Night Geluwe. Geluwe (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 2.380,63 € 
Import subvencionable·: 2.380,63 € 
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. 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  de l’espai que acull l’activitat en el circuit professional. 
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L0162 U10 N-MU 1178/14-7  
Beneficiari: Marc Figuerola Balaña 
Artista: Inxa Impro Quartet  
Dates: 03/11/2014 
Activitat: actuació al festival Etnosoi. Helsinki (Finlàndia) 
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 8 punts. Tot i el prestigi de l’espai que acull l’activitat, 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 la trajectòria del sol•licitant dins del circuit professional. 

L0162 U10 N-MU 1181/14-7  
Beneficiari: Aloud Music, SL 
Artista: Santa Rita  
Dates: 13/09/2014 
Activitat: actuació al Festival Osa do Mar. Burela (Espanya) 
Import sol·licitat: 489,98 € 
Import subvencionable·: 489,98 € 
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 el prestigi de l’espai que acull l’activitat, 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 la trajectòria del sol•licitant dins del circuit professional. 

L0162 U10 N-TEA 623/14-7  
Beneficiari: Trono Serveis Culturals SL 
Artista: Sala Trono  
Dates: 26/07/2014 a 15/08/2014 
Activitat: vuit funcions de "La marató de Nova York" al Banfield Teatro Ensamble. Lomas 
de Zamora (Argentina) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable·: 2.000,00 € 
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 Llulll així com també la 
trajectòria internacional del sol.licitant.  
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L0162 U10 N-TEA 968/14-7  
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL 
Artista: Cavalls de Menorca  
Dates: 23/08/2014 a 24/08/2014 
Activitat: un passi de "Cavalls de Menorca" al Waterbei Festival. Winshcoten (Països 
Baixos) 
Import sol·licitat: 1.845,89 € 
Import subvencionable·: 1.845,89 € 
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'organització que acull l'activitat.  

L0162 U10 N-TEA 970/14-7  
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL 
Artista: Cavalls de Menorca  
Dates: 31/08/2014 
Activitat: un passi de l'espectacle de carrer "Cavalls de Menorca" al Saga 81 - Vive 
Autrement la Fete. La Fleche (França) 
Import sol·licitat: 1.154,78 € 
Import subvencionable·: 1.154,78 € 
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 
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 973/14-7  
Beneficiari: Alba Valldaura Pascual 
Artista: Cia. La Valenta  
Dates: 24/10/2014 a 08/11/2014 
Activitat: gira per Múrcia i Andalusia amb l'obra "Iaia: memòria històrica". Córdoba,  
Mairena del Alcor,  Sevilla, Torre-Pacheco, Viso del Alcor  (El),  (Espanya) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable·: 800,00 € 
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, la trajectòria del 
sol·licitant així com també el prestigi de l'espai que acull l'activitat en el circuit 
professional. 
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L0162 U10 N-TEA 1071/14-7  
Beneficiari: Marc Caellas Camprubí 
Artista: Marc Caellas Camprubí  
Dates: 24/10/2014 a 25/10/2014 
Activitat: dues actuacions amb l'espectacle "Cuento mi vida" al teatro Varasanta. Bogotà 
(Colòmbia) 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
Import subvencionable·: 1.500,00 € 
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, la trajectòria del 
sol·licitant així com també el prestigi de l'espai que acull l'activitat en el circuit 
professional. 
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ANNEX III  

L0162 U10 N-ART 1175/14-7  
Beneficiari: Gisela Ràfols Compte 
Artista: Gisela Ràfols Compte  
Dates: 15/12/2014 a 15/03/2015 
Activitat: exposició amb el títol "Entrada-Salida" a l'Instituto Cervantes de Beijing. Beijing 
(Xina) 
Import sol·licitat: 650,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert a 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, la qual estableix que «el termini de presentació de sol•licituds 
va des de la data de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya fins el 30 de maig de 2014». En aquest cas, la sol•licitud es presenta el dia 15 
de setembre de 2014. 

L0162 U10 N-CIR 570/14-7  
Beneficiari: Jorge Panareda Pou 
Artista: Circ Pànic  
Dates: 12/07/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "L'home que perdia els botons" al 
Festival Ondoerstroom a Holanda.  
Import sol·licitat: 2.726,00 € 
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 concessió de subvencions a artistes catalans 
per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol.licituds s'han de 
presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. La 
sol.licitud es presenta el dia 14 d'abril de 2014 i l'activitat comença, segons la carta 
d’invitació, el dia 12 de juliol de 2014. 

L0162 U10 N-CIR 652/14-7  
Beneficiari: Jorge Panareda Pou 
Artista: Circ Pànic  
Dates: 13/08/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "L'home que perdia els botons" al Festival 
Les Renc's Arts sous les Remparts. Saint-Hélen (França) 
Import sol·licitat: 2.252,00 € 
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 concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 14 de maig de 2014 i l'activitat comença, segons la carta 
d’invitació, el dia 13 d'agost de 2014. 

L0162 U10 N-CIR 664/14-7  
Beneficiari: Asociación Cultural Ulls Art 
Artista: Joan Català Carrasco  
Dates: 05/07/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Pelat" al Festival Internacional de Artes 
Escénicas Nocte. Graus (Espanya) 
Import sol·licitat: 340,40 € 
Import subvencionable·: 240,40 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud ja que no compleix els requisits establerts 
a les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistas catalans per a 
desplaçaments a l’exterior. La base quarta estableix que "l’import mínim subvencionable 
per cada activitat és de tres-cents euros (300 €). En el cas de les sol•licituds on el 
desplaçament es fa per mitjans terrestres i es computi el quilometratge, l’import mínim 
subvencionable és de dos-cents euros (200 €)". En aquest cas, el desplaçament no és per 
mitjans terrestres i l’import subvencionable és 270 €. 

L0162 U10 N-CIR 685/14-7  
Beneficiari: Luís Maria Brusca 
Artista: Loco Brusca  
Dates: 23/10/2014 a 25/11/2014 
Activitat: vuit representacions amb l'espectacle "Mr. X" a  Argentina, Mèxic i Suïssa.  
Import sol·licitat: 3.500,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol•licitud ja que l’activitat per la qual se sol•licita la 
subvenció no és objecte d’aquesta convocatòria. La base primera específica de les 
subvencions a actuacions de circ que afavoreixin i impulsin la presència fora del domini 
lingüístic de la creació cultural de Catalunya (annex 3 –circ) estableix que “no són objecte 
d’aquesta convocatòria les activitats de circ que no percebin cap retribució econòmica en 
concepte de catxet o honoraris, ni les que siguin de caràcter estrictament promocional en 
circuits que no tinguin com a objecte principal de la seva activitat l’exhibició comercial o la 
programació estable d’espectacles”. En aquest cas,  l'activitat té per objecte la participació 
de l'artista Loco Brusca al següent concurs: “13th European Cabaret Competition 
Niederstätter surPrize”. Un concurs no és un circuit que tingui com a objecte principal de 
la seva activitat l’exhibició comercial o la programació estable d'espectacles. A més, el 
sol•licitant no acredita rebre cap catxet per realitzar l'activitat. 

L0162 U10 N-CIR 990/14-7  
Beneficiari: Jorge Panareda Pou 
Artista: Circ Pànic  
Dates: 27/09/2014 a 28/09/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "L'home que perdia els botons" al Centre 
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Culturel Wolubilis / Les Fêtes Romanes. Brussel.les (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 2.815,32 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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. L'Institut 
Ramon Llull reclama al sol.licitant que aporti la documentació que li manca (certificat que 
acrediti que el sol.licitant està al corrent del compliment de les seves obligacions davant la 
seguretat social, 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 l'esmena de les 
dates de l'activitat, ja que no coincideixen les dates indicades a la sol.licitud amb les que 
consten a la carta d'invitació) i aquest no la presenta 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-CIR 991/14-7  
Beneficiari: Jorge Panareda Pou 
Artista: Circ Pànic  
Dates: 30/08/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "L'home que perdia els botons" al Park 
Baron Casier. Waregem (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 2.661,14 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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. L'Institut 
Ramon Llull reclama al sol.licitant que aporti la documentació que li manca (certificat que 
acrediti que el sol.licitant està al corrent del compliment de les seves obligacions davant la 
seguretat social; 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 l'esmena de les 
dates de l'activitat, ja que no coincideixen les dates indicades a la sol.licitud amb les que 
consten a la carta d'invitació) i aquest no la presenta 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-CIR 992/14-7  
Beneficiari: Jorge Panareda Pou 
Artista: Circ Pànic  
Dates: 26/10/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "L'home que perdia els botons" a l'ATRIUM 
Den Haag. Den Haag (Països Baixos) 
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Import sol·licitat: 2.918,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. 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 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. L'Institut 
Ramon Llull reclama al sol.licitant que aporti la documentació que li manca (certificat que 
acrediti que el sol.licitant està al corrent del compliment de les seves obligacions davant la 
seguretat social i el contracte o, en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, signada i 
segellada, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que assumeix el 
festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat) i aquest no la 
presenta 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-DAN 778/14-7  
Beneficiari: Sol Picó Cia. de Danza, SL 
Artista: Sol Picó Cia. de Dansa  
Dates: 04/12/2014 a 10/12/2014 
Activitat: tres representacions amb l'espectacle "Spanish Omelette" al Festival 
Casamance en Scène a Ziguinchor (Senegal).  
Import sol·licitat: 3.765,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol·licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 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, 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; documentació que acrediti la trajectòria del sol·licitant; declaració responsable 
signada pel sol·licitant i documentació que acrediti que el sol·licitan està al corrent de 
pagament del compliment de les obligacions tributàries). El sol·licitant rep la carta el 13 de 
juny de 2014 però no presenta tota 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-DAN 779/14-7  
Beneficiari: Sol Picó Cia. de Danza, SL 
Artista: Sol Picó Cia. de Dansa  
Dates: 23/10/2014 a 24/10/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Memòries d'una puça" al Teatro Bretón 
de Logroño i a l'Auditorio Ciudad de León. León i Logroño (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.537,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol·licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 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 (còpia de les escriptures de constitució 
de l'empresa, trajectòria artística de la companyia, declaració responsable signada pel 
sol·licitant i documentació que acrediti que el sol·licitant està al corrent de pagament del 
compliment de les obligacions tributàries). El sol·licitant rep la carta el 13 de juny de 2014 
però no presenta tota 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 639/14-7  
Beneficiari: Alejandro Yuta Martinez Ono 
Artista: White Noise  
Dates: 29/07/2014 a 10/08/2014 
Activitat: gira amb vuit actuacions pel Japó.  
Import sol·licitat: 4.800,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 28 
de juliol 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; el pressupost detallat de l'activitat; la 
documentació que acrediti que el sol·licitant està al corrent de les seves obligacions 
tributàries i la declaració responsable signada). El sol•licitant rep la carta el 20 de 
setembre 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 641/14-7  
Beneficiari: Francesc Xavier Jonama Casellas 
Artista: La Petita Havana  
Dates: 04/07/2014 a 05/04/2014 
Activitat: dues actuacions al festival de tradició i folklore mariner Szanty pod Zurawiem. 
Gdansk (Polònia) 
Import sol·licitat: 1.200,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 
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considerarà que desisteix de la petició i s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit. El dia 28 
de juliol de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se li 
reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, en el cas que no n'hi 
hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que 
assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat; els 
poders que acreditin la representació del grup per part del sol•licitant; el pressupost 
detallat de l'activitat; la documentació que acrediti la trajectòria del grup o de l'artista; la 
memòria explicativa de l'activitat; la relació nominal de les persones que viatgen 
especificant la seva funció i l'últim CD editat). El sol•licitant rep la carta el 2 de setembre 
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 726/14-7  
Beneficiari: Escenaupart.SL 
Artista: Marina Rossell  
Dates: 24/09/2014 a 01/10/2014 
Activitat: gira amb tres actuacions per Argentina. Buenos Aires,  Mendoza i San Miguel de 
Tucumán (Argentina) 
Import sol·licitat: 5.500,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 14 
de juliol de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se li 
reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, en el cas que no n'hi 
hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que 
assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat; el 
pressupost detallat de l'activitat; la memòria explicativa de l'activitat; la documentació que 
acrediti que el sol·licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries i l'últim CD 
editat). El sol•licitant rep la carta el 16 de juliol 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 728/14-7  
Beneficiari: Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL 
Artista: Pepino Pascual  
Dates: 15/11/2014 
Activitat: actuació al Festival de Intérpretes e Instrumentos Insólitos. Burgos (Espanya) 
Import sol·licitat: 520,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 14 
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de juliol 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 on s'hagi de dur a terme l'activitat, el lloc i les dates, el número 
d'actuacions i la durada de l'activitat). El sol•licitant rep la carta el 28 de juliol 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 729/14-7  
Beneficiari: Sílvia Grumaches Cortina 
Artista: Wooky  
Dates: 20/10/2014 a 25/10/2014 
Activitat: actuació al Festival Mutek. Mèxic DF (Mèxic) 
Import sol·licitat: 3.040,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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. L'Institut 
Ramon Llull reclama al sol.licitant que aporti la documentació que li manca (el contracte o, 
en el cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació 
econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme 
l'activitat; els poders que acreditin la representació del grup per part del sol•licitant; la 
relació nominal de les persones que viatgen especificant la seva funció i l'últim CD editat) i 
aquest no la presenta 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 834/14-7  
Beneficiari: Associació Cultural i Musical The Pepper Pots 
Artista: The Pepper Pots  
Dates: 17/09/2014 a 21/05/2014 
Activitat: gira amb cinc actuacions per Alemanya. Erfurt,  Fürstenwalde,  Hamburg,  Köln i 
Wilhelmshaven (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.600,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà la 
persona interessada que en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el 
defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la petició i s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit. El dia 21 
de juliol 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 i la memòria explicativa de 
l'activitat). El sol•licitant rep la carta l'1 d'agost de 2014 però no presenta la documentació 
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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 930/14-7  
Beneficiari: Proud Events, SL 
Artista: Bongo Botrako  
Dates: 19/09/2014 a 21/09/2014 
Activitat: dues actuacions al Pepsi Music Festival.  
Import sol·licitat: 10.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 9 
de juliol 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 
memòria explicativa de l'activitat i la declaració responsable signada pel sol·licitant). El 
sol•licitant rep la carta el 22 de juliol 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 979/14-7  
Beneficiari: Eduard Iniesta Torres 
Artista: Eduard Iniesta Ensemble  
Dates: 08/08/2014 a 15/08/2014 
Activitat: dues actuacions al Canadà.  
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 16 
de juliol de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se li 
reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, en el cas que no n'hi 
hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que 
assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat; el 
pressupost detallat de l'activitat; la documentació que acrediti que el sol·licitant està al 
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i la memòria explicativa de l'activitat). El sol•licitant rep la carta el 18 de 
juliol 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-MU 1036/14-7  
Beneficiari: Cristian Quirante Catalan 
Artista: Alizzz  
Dates: 24/08/2014 
Activitat: actuació al LIMF. Liverpool (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 760,00 € 
Import subvencionable·: 280,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud ja que no compleix els requisits establerts 
en les bases de concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior. La base quarta estableix que l’import mínim que es pot sol•licitar per cada 
activitat és de tres-cents euros (300,00 €). En aquest cas, tot i que l’import sol.licitat és 
760,00 €, l’import subvencionable és 280,00 €, corresponent a l'import que el sol·licitant 
estableix com a despesa de desplaçament en el seu pressupost. Per aquest motiu, la 
comissió acorda excloure la sol.licitud presentada. 

L0162 U10 N-MU 1115/14-7  
Beneficiari: Music Creativos, SL 
Artista: The Right Ons  
Dates: 23/11/2014 a 01/12/2014 
Activitat: gira de presentació al Japó.  
Import sol·licitat: 3.500,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol•licitud ja que no compleix les bases de la convocatòria 
de concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior. La base 
primera estableix que no són objecte de la convocatòria les activitats de teatre, circ, dansa 
i música que no percebin cap retribució econòmica en concepte de catxet o honoraris, ni 
les que siguin de caràcter estrictament promocional en circuits que no tinguin com a 
objecte principal de la seva activitat l’exhibició comercial o programació estable 
d’espectacles i/o concerts. En aquest cas, el sol•licitant no detalla les actuacions a 
realitzar ni acredita rebre cap caixet per realitzar la seva activitat. 

L0162 U10 N-MU 1116/14-7  
Beneficiari: Music Creativos, SL 
Artista: Mendetz  
Dates: 06/11/2014 a 10/11/2014 
Activitat: quatre actuacions en el marc del DongDong Music Festival & Convention. Beijing 
(Xina) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà la 
persona interessada que en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el 



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

                                    
                                                    

 
 

 

 

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 28 
d'agost 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 pel representant de l'entitat 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'1 de setembre 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 1117/14-7  
Beneficiari: Music Creativos, SL 
Artista: Love of Lesbian  
Dates: 25/09/2014 a 05/12/2014 
Activitat: cinc actuacions al Metropolitan Teatro de Mèxic.  
Import sol·licitat: 6.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 28 
d'agost 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 pel representant de l'entitat 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'1 de setembre 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 1119/14-7  
Beneficiari: Swit Records 
Artista: Ignasi Terraza Trio  
Dates: 01/09/2014 a 07/09/2014 
Activitat: set actuacions al Café Central de Madrid.  
Import sol·licitat: 960,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 28 
d'agost de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se li 
reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, en el cas que no n'hi 
hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que 
assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat; el 
pressupost detallat de l'activitat; la documentació que acrediti la trajectòria del grup o de 
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l'artista; la declaració sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per al 
mateix projecte; la declaració responsable i el formulari de sol·licitud signats pel 
sol·licitant). El sol•licitant rep la carta l'1 de setembre 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 1120/14-7  
Beneficiari: Swit Records 
Artista: Ignasi Terraza Trio  
Dates: 12/09/2014 a 15/09/2014 
Activitat: gira amb quatre actuacions per Alemanya.  
Import sol·licitat: 2.250,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 28 
d'agost 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 declaració sobre si s'han demanat o obtingut altres 
ajuts públics o privats per al mateix projecte; la memòria explicativa de l'activitat i la 
declaració responsable i el formulari de sol·licitud signats pel sol·licitant). El sol•licitant rep 
la carta l'1 de setembre 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 1121/14-7  
Beneficiari: Swit Records 
Artista: Ignasi Terraza Trio  
Dates: 03/10/2014 a 09/10/2014 
Activitat: tres actuacions en el marc del Giant Steps International Jazz Festival. 
Ulaanbaatar (Mongòlia) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable·: 800,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 28 
d'agost 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 declaració sobre si s'han 
demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte; la memòria 
explicativa de l'activitat i la declaració responsable i el formulari de sol·licitud signats pel 
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sol·licitant). El sol•licitant rep la carta l'1 de setembre 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 1122/14-7  
Beneficiari: Venus in Furs SL 
Artista: Za!  
Dates: 15/10/2014 a 17/10/2014 
Activitat: actuació al Mama Event. París (França) 
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 que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 1 
de setembre 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 i la 
memòria explicativa de l'activitat). El sol•licitant rep la carta el 3 de setembre 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 1123/14-7  
Beneficiari: Venus in Furs SL 
Artista: Za!  
Dates: 07/11/2014 a 11/11/2014 
Activitat: actuació al DongDong Music Festival & Convention.  
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 1 
de setembre 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 i la 
memòria explicativa de l'activitat). El sol•licitant rep la carta el 3 de setembre 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-MU 1131/14-7  
Beneficiari: Margarita Mestres Garcia 
Artista: Wagner Pa & Brazuca Matraca  
Dates: 13/11/2014 a 17/11/2014 
Activitat: gira amb quatre actuacions per Alemanya.  
Import sol·licitat: 1.700,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 1 
de setembre de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se 
li reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, en el cas que no n'hi 
hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que 
assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat;  el 
pressupost detallat de l'activitat;  la memòria explicativa de l'activitat; i la declaració 
responsable signada pel sol·licitant). El sol•licitant rep la carta el 9 de setembre 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 1154/14-7  
Beneficiari: La Troba Kung-Fu SLU 
Artista: La Troba Kung-Fu  
Dates: 10/10/2014 a 26/10/2014 
Activitat: gira de tres concerts per Xile i Argentina.  
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es considerarà 
que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit. El dia 15 de 
setembre de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se li 
reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, en el cas que no n'hi 
hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que 
assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat; els 
poders que acreditin la representació del grup per part del sol•licitant; el pressupost 
detallat de l'activitat; la documentació que acrediti la trajectòria del grup o de l'artista; la 
memòria explicativa de l'activitat; la relació nominal de les persones que viatgen 
especificant la seva funció; les escripures de constitució de la societat i l'últim CD editat). 
El sol•licitant rep la carta el 17 de setembre 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-MU 1157/14-7  
Beneficiari: Alfredo Costa Monteiro 
Artista: Alfredo Costa Monteiro  
Dates: 03/10/2014 
Activitat: actuació al Druskininkai Poetic Fall Festival. Druskininkai (Lituània) 
Import sol·licitat: 480,00 € 
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 primera específica de les subvencions a actuacions de música que afavoreixin i 
impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya (annex 
1 – música) 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 no acredita rebre cap caixet per realitzar la seva activitat. 

L0162 U10 N-MU 1162/14-7  
Beneficiari: Maria Desamparados Lacruz Zorita 
Artista: Maria Desamparados Lacruz Zorita  
Dates: 10/11/2014 a 21/11/2014 
Activitat: cinc actuacions a San José de Costa Rica.  
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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. L'Institut 
Ramon Llull reclama al sol.licitant la documentació que li manca (el pressupost detallat de 
l'activitat; la documentació que acrediti que la sol·licitant resideix a Catalunya i la 
declaració responsable signada) i aquest no la presenta 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 1165/14-7  
Beneficiari: Jordi Bel Serra 
Artista: Stay  
Dates: 22/11/2014 
Activitat: actuació al festival Fruits de Mer.  
Import sol·licitat: 1.574,40 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 
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considerarà que desisteix de la petició i s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit. El dia 17 
de setembre de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se 
li reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, en el cas que no n'hi 
hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que 
assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat; el 
pressupost detallat de l'activitat; 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; l'últim CD editat; el full de transferència bancària; la 
declaració sobre si s'han demanat altres ajuts i la sol·licitud de subvenció i la declaració 
responsable signades pel sol·licitant). El sol•licitant rep la carta el 22 de setembre 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 1166/14-7  
Beneficiari: BM Gestió Cultural i Artística SL 
Artista: Barcelona Ethnic Band  
Dates: 20/08/2014 a 23/08/2014 
Activitat: dues actuacions per Hongria.  
Import sol·licitat: 2.264,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 17 
de setembre de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se 
li reclama que aporti la documentació que li manca (dades d'identificació de la persona 
signant; documentació que acrediti que el sol·licitant està al corrent de les seves 
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social; el contracte o, en el cas que no n'hi 
hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que 
assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat i la 
memòria explicativa de l'activitat). El sol•licitant rep la carta el 19 de setembre 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 1177/14-7  
Beneficiari: Discmedi SA 
Artista: 9SON  
Dates: 28/12/2014 a 06/01/2015 
Activitat: gira amb sis actuacions a La Habana.  
Import sol·licitat: 12.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 8 
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d'octubre de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet un requeriment via notificació electrònica al 
sol•licitant on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, en el 
cas que no n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació 
econòmica que assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme 
l'activitat;  el pressupost detallat de l'activitat; 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 l'últim CD editat). El sol•licitant rebutja 
la notificació el 19 de d'octubre de 2014 i 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 1179/14-7  
Beneficiari: Bartomeu Mazuelas Sanz 
Artista: Dorian  
Dates: 01/10/2014 a 04/10/2014 
Activitat: gira amb quatre concerts per Colòmbia, Xile i Argentina.  
Import sol·licitat: 10.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 17 
de setembre de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica 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 i la 
documentació que acrediti la trajectòria del grup o de l'artista). El sol•licitant és notificat el 
17 de setembre 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 1180/14-7  
Beneficiari: Bartomeu Mazuelas Sanz 
Artista: Dorian  
Dates: 20/11/2014 a 22/11/2014 
Activitat: gira de tres actuacions per Bogotà i Santiago de Xile.  
Import sol·licitat: 10.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 17 
de setembre de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica 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 
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assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat i la 
documentació que acrediti la trajectòria del grup o de l'artista). El sol•licitant és notificat el 
17 de setembre 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 1182/14-7  
Beneficiari: Aloud Music, SL 
Artista: IEPI  
Dates: 09/10/2014 a 17/10/2014 
Activitat: gira de nou actuacions pel Regne Unit.  
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 17 
de setembre de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica 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 pel representant de l'entitat 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 lloc, les dates i el número d'actuacions). El 
sol•licitant és notificat el 17 de setembre 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 1186/14-7  
Beneficiari: Jordi Ponce Molera 
Artista: E-Bastards  
Dates: 24/10/2014 
Activitat: actuació al B52 Club. Eemegem (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 2.737,22 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 17 
de setembre de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica 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 pel representant de l'entitat 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 lloc, les dates i el número d'actuacions que 
realitza). El sol•licitant és notificat el 17 de setembre 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-MU 1187/14-7  
Beneficiari: Atlantic Blue Ilumination SL 
Artista: FACT Worldwide  
Dates: 06/11/2014 a 10/11/2014 
Activitat: quatre actuacions en el marc del Dong Dong Music Festival & Convention. 
Beijing (Xina) 
Import sol·licitat: 3.600,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 17 
de setembre de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al sol•licitant 
on se li reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, en el cas que no 
n'hi hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que 
assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat; els 
poders que acreditin la representació del grup per part del sol•licitant; 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; l'últim CD editat; 
certificat que acrediti que els sol·licitants estan al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i les escriptures de constitució de la 
societat). El sol•licitant és notificat el 18 de setembre 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 1189/14-7  
Beneficiari: Borja Conde Cano 
Artista: Begun  
Dates: 19/11/2014 a 22/11/2014 
Activitat: tres actuacions per Colombia, Xile i Argentina.  
Import sol·licitat: 1.680,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 18 
de setembre de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se 
li reclama que aporti la documentació que li manca (el contracte o, en el cas que no n'hi 
hagi, carta d'invitació, on es faci referència expressa a l'aportació econòmica que 
assumeix el festival, equipament cultural, etc, on s'hagi de dur a terme l'activitat; els 
poders que acreditin la representació del grup per part del sol•licitant; la memòria 
explicativa de l'activitat; la relació nominal de les persones que viatgen especificant la 
seva funció; l'últim CD editat; documentació que acrediti que el sol·licitant és resident a 
Catalunya; el full de transferència bancària; la declaració sobre si s'han demanat altres 
ajuts; la còpia del document acreditatiu de l'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i 
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la sol·licitud degudament signada). El sol•licitant rep la carta el 15 d'octubre 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 631/14-7  
Beneficiari: El burro dels jocs, SCP 
Artista: El burro dels jocs  
Dates: 02/07/2014 a 04/07/2014 
Activitat: tres funcions de l'espectacle "ExterNet" al Festival Ana Desetnica. Ljubljana 
(Eslovènia) 
Import sol·licitat: 2.100,00 € 
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 concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s'han de presentar  obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es  presenta el dia 31 de març de 2014 i l'activitat comença, segons la carta 
d’invitació, el dia  30 de juny de 2014. 

L0162 U10 N-TEA 866/14-7  
Beneficiari: Tantarantana Teatre SL 
Artista: Teatre Tantarantana  
Dates: 15/09/2014 a 30/11/2014 
Activitat: onze representacions amb l'espectacle "Consejos de un discípulo de Morrison a 
un fanático de Joyce" al Kubik Fabrik, a La Fundición Sevilla i al Teatro de la Estación. 
Zaragoza,  Madrid i Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.410,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol·licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 11 
d'agost 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; documentació que acrediti la trajectòria del sol·licitant; DVD de l'espectacle i 
pressupost detallat). El sol·licitant rep la carta el 27 d'agost de 2014. El sol·licitant no 
presenta la documentació 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 868/14-7  
Beneficiari: Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL 
Artista: Atresbandes  
Dates: 30/10/2014 a 31/10/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Solfatara" al Festival Internacional Outono 
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de Teatro. Carballo (Espanya) 
Import sol·licitat: 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 que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 27 
de juliol de 2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol·licitant on se li 
reclama que aporti la documentació que li manca (certificat d'estar al corrent de pagament 
amb la seguretat social). El sol·licitant rep la carta el 4 de juliol 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 1063/14-7  
Beneficiari: Antic Teatre - Espai de Creació SLU 
Artista: Macarena recuerda Shepherd  
Dates: 23/08/2014 a 24/08/2014 
Activitat: tres actuacions amb l'espectacle "That's the story of my life" al Festival 
Internacional de Teatro de Manizales. Manizales-Caldas (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 2.895,01 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert a les bases de la convocatòria de concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s'han de presentar  obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 30 de maig de 2014 i l'activitat comença, segons la carta 
d’invitació, el dia  23 d'agost de 2014. 

L0162 U10 N-TEA 1082/14-7  
Beneficiari: Centre de Titelles de Lleida produccions SL 
Artista: Centre de Titelles de Lleida  
Dates: 29/08/2014 
Activitat: dues actuacions amb la representació "Gulliver en el país de Liliput i Kissu" al 
Festival de Títeres de Sierra Morena. Cazalla de la Sierra (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.040,38 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert a les bases de la convocatòria de concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 30 de maig de 2014 i l'activitat comença el dia 29 d'agost 
de 2014. 
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L0162 U10 N-TEA 1090/14-7  
Beneficiari: Raúl Martínez Beteta 
Artista: Ferroluar  
Dates: 11/12/2014 a 19/12/2014 
Activitat: set representacions de l'espectacle "Fràgil" al Teatro la Estación i al Teatro 
Inestable dins de la Red de Teatros Alternativos. Zaragoza (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.802,38 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 15 
de setembre 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 certificat d'estar al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries, sol.licitud degudament signada i una 
actualització del projecte ja que una de les actuacions per les quals demana subvenció té 
lloc en el domini lingüístic). El sol•licitant rep la carta el 23 de setembre 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 1091/14-7  
Beneficiari: Raúl Martínez Beteta 
Artista: Ferroluar  
Dates: 22/11/2014 a 23/11/2014 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Fràgil" al Teatro Victoria dins de la Red de 
Teatros Alternativos. Santa Cruz de Tenerife (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.771,02 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 15 
de setembre 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 certificat d'estar al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries i la sol.licitud degudament signada). El 
sol•licitant rep la carta el 23 de setembre 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 1102/14-7  
Beneficiari: Cia. de Comediants La Baldufa, SCCL 
Artista: Cia. de Comediants La Baldufa  
Dates: 24/11/2014 a 25/11/2014 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Lío en la granja" a Colmenar Viejo.  
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Import sol·licitat: 512,32 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a 
l’exterior estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 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 6 
de setembre 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; documentació que acrediti que estan al corrent de compliment de les 
obligacions tributàries; l'esmena de les dates d'actuació; les dades identificatives del 
representant legal; el nom del festival i la declaració responsable). El sol•licitant rep la 
carta el 22 de setembre de 2014. El dia 30 de setembre presenta part de la documentació 
reclamada, però la resta de la documentació que se li reclama no la presenta 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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ANNEX IV  

L0162 U10 N-ART 800/14-7  
Beneficiari: Clàudia Segura Campins 
Artista: Clàudia Segura Campins  
Dates: 17/10/2014 a 17/11/2014 
Activitat: participació com a comissària convidada a la 3a Bienal d'Art Contemporani de 
Mardin. Ankara (Turquia) 
Import sol·licitat: 2.160,00 € 
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 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 998/14-7  
Beneficiari: Associació Livemedia per a les Arts i Cultures en Xarxa 
Artista: Maria Escobedo i Andrew Colquhoun  
Dates: 01/09/2014 a 05/10/2014 
Activitat: exposició video-instal·lació "Interficies Emergents" al Centro Cultural de España 
en Lima i al Centro Cultural Metropolitano de Quito. Lima (Perú), Quito (Equador) 
Import sol·licitat: 5.400,00 € 
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 20 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 999/14-7  
Beneficiari: Associació Livemedia per a les Arts i Cultures en Xarxa 
Artista: Maria Escobedo i Andrew Colquhoun  
Dates: 01/09/2014 a 28/09/2014 
Activitat: exposició video-instal·lació "Ancestral, actual_en aquesta transformació" a la 
Casa de la Primera Imprenta de América (Universidad Autónoma Metropolitana -UAM). 
Mèxic DF (Mèxic) 
Import sol·licitat: 3.200,00 € 
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 20 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 
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L0162 U10 N-ART 1002/14-7  
Beneficiari: Wilhelmina Wittevrongel 
Artista: Wilhelmina Wittevrongel _ Ralph Bernabei  
Dates: 05/12/2014 
Activitat: exposició i presentació de la publicació "Outer Horizons. Art & Philosophy" a la 
Kim Foster Gallery a Nova York. Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.919,00 € 
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 6 de novembre de 2014. La comissió acorda 
acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-CIR 873/14-7  
Beneficiari: Cia. Pepa Plana, SCCL 
Artista: Cia. Pepa Plana  
Dates: 09/10/2014 a 12/10/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Encontro de Palhaças" al Festival 
Internacional de Palhaças. Brasilia (Brasil) 
Import sol·licitat: 4.260,00 € 
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 l'1d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-CIR 884/14-7  
Beneficiari: Associació Cultural Circense Cruzando el Charco 
Artista: Proyecto Otradnoie  
Dates: 08/09/2014 a 12/09/2014 
Activitat: dues representacions amb l'espectacle "Otradnoie.1" al Circo de Mente. Mèxic 
DF (Mèxic) 
Import sol·licitat: 2.700,00 € 
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 987/14-7  
Beneficiari: Cia. Pepa Plana, SCCL 
Artista: Cia. Pepa Plana  
Dates: 01/11/2014 
Activitat: tres representacions amb l'espectacle "Penélope" al Festival Internacional de 
Mimos y Clowns (MIMAME). Medellín (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 6.460,00 € 
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 l'1 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 1059/14-7  
Beneficiari: Associació Orquestra de Cambra Catalana 
Artista: Orquestra de Cambra Catalana  
Dates: 21/11/2014 a 22/11/2014 
Activitat: actuació a la Universidad Autónoma de Madrid.  
Import sol·licitat: 2.800,00 € 
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 9 de setembre de 2014. La comissió acorda acceptar 
el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 1126/14-7  
Beneficiari: Entrelineas Entertaiment SL 
Artista: Lenacay  
Dates: 22/10/2014 a 26/10/2014 
Activitat: actuació al Womex.  
Import sol·licitat: 4.500,00 € 
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 22 de setembre de 2014. La comissió acorda 
acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 1183/14-7  
Beneficiari: Bcore Disc, SLU 
Artista: Anímic  
Dates: 25/09/2014 a 27/09/2014 
Activitat: gira amb tres concerts pel sud de la península.  
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
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 13 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 849/14-7  
Beneficiari: Farrés Brothers i Cia, SCCL 
Artista: Farrés Brothers i CIA  
Dates: 05/11/2014 a 07/11/2014 
Activitat: sis representacions amb l'espectacle "Tripula" al Festival Segni d'Infanzia. 
Mantova (Itàlia) 
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Import sol·licitat: 1.294,50 € 
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 27 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 1031/14-7  
Beneficiari: Associació teatrodeCERCA 
Artista: TeatrodeCERCA  
Dates: 09/09/2014 a 12/09/2014 
Activitat: quatre funcions de l'obra "Que vaya bonito" al teatre Posada del Rosario. 
Albacete (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.069,50 € 
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 dia 22 d'agost de 2014. La comissió acorda acceptar 
el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 1085/14-7  
Beneficiari: Antic Teatre - Espai de Creació SLU 
Artista: colectivo 96º  
Dates: 03/09/2014 a 05/09/2014 
Activitat: una representació amb l'espectacle "Fingir" al Festival BLITZ. Rovinj (Croàcia) 
Import sol·licitat: 465,00 € 
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 9 de desembre de 2014. La comissió acorda acceptar 
el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 1099/14-7  
Beneficiari: Jordi Pedrós Miquel 
Artista: Campi Qui Pugui (CQP Produccions)  
Dates: 29/08/2014 a 30/08/2014 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Beyond the woods" i "Neenaw!".  
Import sol·licitat: 2.174,10 € 
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 23 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 
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L0162 U10 N-TEA 1100/14-7  
Beneficiari: Jordi Pedrós Miquel 
Artista: Campi Qui Pugui (CQP Produccions)  
Dates: 29/09/2014 a 30/09/2014 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Beyond the woods" i "Neenaw!".  
Import sol·licitat: 2.174,10 € 
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 23 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 1101/14-7  
Beneficiari: Associació Cultural La Minimal 
Artista: LAminimAL Teatre  
Dates: 04/09/2014 a 07/09/2014 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Fer sonar una flor" al Mirada-Festival 
Iberoamericano de Artes Escénicas de Santos (SESC).  
Import sol·licitat: 12.386,83 € 
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 7 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

 

 

 

 

 


