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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PÚBLIC 
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’INSTITUT RAMON LLULL PER A 
PRESENTACIONS FORA DEL DOMINI LINGÜÍSTIC DE PEL·LÍCULES I 
DOCUMENTALS PRODUÏTS A CATALUNYA. 
 
02/ L0162 E912 U10 N-CIN 2014 
 
 
 
FETS 
 
 
1. Per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 13 de març de 2014 s’obre 

la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva subvencions de l’Institut per portar a terme presentacions fora del domini 
lingüístic de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya, que 
afavoreixin i impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de 
Catalunya durant l’any 2014 (DOGC núm. 6588 del 24 de març de 2014). 

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

consten a l’expedient. 
 
3. En data 26 de novembre 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. 
 
4. 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 el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 

 
2. El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei de finances públiques de Catalunya. 
 

3. 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 de 
les comunitats autònomes consorciades, 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 de les comunitats autònomes consorciades. 

 
 
Fent ús de les facultats que em són conferides en matèria d’atorgament de subvencions 
per l’article 13.2 f dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull, aprovats pel Patronat de l’Institut 
Ramon Llull en data 3 de setembre de 2008.  
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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.- Excloure les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex II. 
 
Tercer.- Excloure les sol·licituds se subvencions que es detallen a l’Annex III per 
desistiment exprés del sol·licitant. 
 
Quart.- 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 E912 U10 N-CIN 927/14-1  
Beneficiari: Ramiro Ledo Cordeiro 
Artista: VidaExtra  
Dates: 02/07/2014 a 05/07/2014 
Activitat: dos passis del film "VidaExtra" dins del FIDMarseille International Film Festival. 
Marseille (França) 
Import sol·licitat: 204,33 € 
Import subvencionable·: 204,33 € 
Import atorgat: 119,00 € 

L0162 E912 U10 N-CIN 1008/14-1  
Beneficiari: Els Films de la Rambla, SA 
Artista: Ignasi M  
Dates: 24/03/2014 a 27/03/2014 
Activitat: quatre passis del film "Ignasi M" dins del Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara (FICG). Guadalajara (Mèxic) 
Import sol·licitat: 1.527,00 € 
Import subvencionable·: 1.527,00 € 
Import atorgat: 1.400,00 € 

L0162 E912 U10 N-CIN 1009/14-1  
Beneficiari: Nanouk Films, SL 
Artista: Bugarach  
Dates: 26/04/2014 a 02/05/2014 
Activitat: cinc passis del film "Bugarach" al Visions du Réel International Film Festival 
Nyon i al Hot Docs Canadian International Film Documentary Festival. Nyon (Suïssa), 
Toronto (Canadà) 
Import sol·licitat: 2.241,36 € 
Import subvencionable·: 2.241,36 € 
Import atorgat: 1.681,00 € 

L0162 E912 U10 N-CIN 1010/14-1  
Beneficiari: Lluís de Sola Llovet 
Artista: El pas del riu  
Dates: 03/06/2014 a 05/06/2014 
Activitat: dos passis del film "El pas del riu" al Lima Independiente, Festival Internacional 
de Cine i realització d'un col·loqui i fòrum. Lima (Perú) 
Import sol·licitat: 986,40 € 
Import subvencionable·: 986,40 € 
Import atorgat: 493,00 € 

L0162 E912 U10 N-CIN 1074/14-1  
Beneficiari: FILMSNÒMADES SCP 
Artista: Buda, l'illa del Delta  
Dates: 09/08/2014 
Activitat: un passi del documental "Buda, l'illa del Delta" dins del Columbia Gorge 
International Film Festival. Vancouver  (Washington),  (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 2.375,13 € 
Import subvencionable·: 1.414,13 € 
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Import atorgat: 825,00 € 

L0162 E912 U10 N-CIN 1191/14-1  
Beneficiari: Francina Verdés Oliva 
Artista: La casa del meu pare  
Dates: 09/09/2014 a 13/09/2014 
Activitat: dos passis del documental "La casa del meu pare" dins d'Alcances 46a Muestra 
Cinematográfica del Atlántico. Cádiz (Espanya) 
Import sol·licitat: 150,00 € 
Import subvencionable·: 118,32 € 
Import atorgat: 100,00 € 

L0162 E912 U10 N-CIN 1204/14-1  
Beneficiari: Nanouk Films, SL 
Artista: Bugarach  
Dates: 04/10/2014 a 11/10/2014 
Activitat: dos passis del film "Bugarach" dins el Festival du Film Espagnol de Toulouse 
(Cinespaña). Toulouse (França) 
Import sol·licitat: 400,00 € 
Import subvencionable·: 340,00 € 
Import atorgat: 227,00 € 

L0162 E912 U10 N-CIN 1337/14-1  
Beneficiari: Visualsuspects SL 
Artista: American Jesus  
Dates: 01/11/2014 a 09/11/2014 
Activitat: dos passis del film "American Jesus" a l'Spanisches Filmfest Berlin. Berlín 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 750,00 € 
Import subvencionable·: 750,00 € 
Import atorgat: 500,00 € 

L0162 E912 U10 N-CIN 1339/14-1  
Beneficiari: Visualsuspects SL 
Artista: La maniobra de Heimlich  
Dates: 01/11/2014 a 09/11/2014 
Activitat: dos passis del film "La maniobra de Heimlich" a l'Spanisches Filmfest Berlin. 
Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 375,00 € 
Import subvencionable·: 375,00 € 
Import atorgat: 219,00 € 

L0162 E912 U10 N-CIN 1340/14-1  
Beneficiari: Nanouk Films, SL 
Artista: Bugarach  
Dates: 22/10/2014 
Activitat: un passi del film "Bugarach" al Festival Prix Europa. Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 164,00 € 
Import subvencionable·: 164,00 € 
Import atorgat: 137,00 € 
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L0162 E912 U10 N-CIN 1411/14-1  
Beneficiari: Carolina Astudillo Muñoz 
Artista: El gran vol  
Dates: 06/12/2014 
Activitat: un passi del film "El Gran Vuelo" a la Cineteca del Matadero dins del Festival de 
Cine Márgenes. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 125,83 € 
Import subvencionable·: 125,83 € 
Import atorgat: 100,00 € 
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ANNEX II 

L0162 E912 U10 N-CIN 918/14-1  
Beneficiari: Abyssinia Films SL 
Artista: Els homes que volien pujar una muntanya de més de 8.000 metres  
Dates: 28/04/2014 a 05/05/2014 
Activitat: dos passis del documental "Els homes que volien pujar una muntanya de més de 
8.000 metres" al Trento Film Festival. Trento (Itàlia) 
Import sol·licitat: 747,90 € 
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 de convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a presentacions fora del domini lingüístic de 
llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya, la qual estableix que 
les sol•licituds s’han de presentar com a màxim fins el dia abans de l’inici de l’activitat. La 
sol·licitud es presenta el dia 9 de maig de 2014 i l'activitat es realitza el 28 d'abril de 2014. 

L0162 E912 U10 N-CIN 919/14-1  
Beneficiari: Meritxell Soler González 
Artista: Cinema a la fi  
Dates: 30/05/2014 a 08/06/2014 
Activitat: dos passis del film "Cinema a la Fi" dins el Festival de Cinema de Transilvania i 
realització d'una conferència i debat.  
Import sol·licitat: 1.675,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud perquè no compleix amb les bases que 
regeixen la concessió de subvencions per portar a terme presentacions de llargmetratges, 
curtmetratges  i documentals produïts a Catalunya, que afavoreixin i impulsin la presència 
fora del domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya. La base primera estableix 
que es considera despesa subvencionable únicament el desplaçament d’un màxim de 
dues persones: director, actors, director de fotografia, compositor i guionista. En aquest 
cas, en la carta d’invitació del Transilvania International Film Festival consta que el 
Festival cobreix les despeses del desplaçament del sol•licitant des de Barcelona a Cluj 
(Romania) i la seva tornada. Per aquest motiu, la comissió acorda excloure aquesta 
sol•licitud. 

L0162 E912 U10 N-CIN 1022/14-1  
Beneficiari: Clara Lozano Carrasco 
Artista: Ai mi ! / Rotterdam  
Dates: 07/06/2014 
Activitat: dos passis dels curts experimentals "Ai mi !" i "Rotterdam" a la 58 Mostra de 
Cinema Periférico. Coruña  (A),  (Espanya) 
Import sol·licitat: 214,69 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud perquè no compleix amb les bases que 
regeixen la concessió de subvencions per portar a terme presentacions de llargmetratges, 
curtmetratges  i documentals produïts a Catalunya, que afavoreixin i impulsin la presència 
fora del domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya. La base primera estableix 
que es considera despesa subvencionable únicament el desplaçament d’un màxim de 
dues persones: director, actors, director de fotografia, compositor i guionista. En aquest 
cas, en la carta d’invitació de la 5ª Mostra Internacional de Cinema Periférico consta que 
la Mostra cobreix les despeses del desplaçament del sol•licitant des de Madrid a Coruña i 
la seva tornada. Per aquest motiu, la comissió acorda excloure aquesta sol•licitud. 

L0162 E912 U10 N-CIN 1052/14-1  
Beneficiari: Empara Rosselló Ghiloni 
Artista: El Color de la Innocència  
Dates: 20/10/2014 a 24/10/2014 
Activitat: deu passis amb el llargmetratge "El color de la innocència" dins de la Mostra 
d'Art Contemporani Catalunya al GlogauAir. Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 550,00 € 
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 per portar a terme presentacions de 
llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya, que afavoreixin i 
impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya 
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 13 de novembre 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 en el compliment de les 
seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, carta 
d’invitació o correu electrònic 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, així com 
la memòria explicativa amb la inclusió del calendari d'aquesta activitat). El sol•licitant no 
presenta la documentació que se li reclama dins del termini que se li atorga. Per aquest 
motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva sol•licitud. 

L0162 E912 U10 N-CIN 1205/14-1  
Beneficiari: Zoraida Roselló Espuny 
Artista: Se fa saber  
Dates: 29/11/2014 a 05/12/2014 
Activitat: un passi del film "Se fa saber" dins del Cairo International Women's Film Festival. 
El Cairo (Egipte) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per desistiment del sol•licitant. La base 
tercera que regeix la concessió de subvencions per portar a terme presentacions de 
llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya, que afavoreixin i 
impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya 
estableix que si la sol•licitud no compleix els requisits establerts es requerirà la persona 
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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 novembre de 
2014, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant on se li reclama que 
aporti la documentació que li manca (memòria explicativa de les activitats amb la inclusió 
dels llocs on es duran a terme i el calendari d'aquestes activitats i el pressupost detallat). 
El sol•licitant no presenta la documentació que se li reclama dins del termini que se li 
atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva sol•licitud. 

L0162 E912 U10 N-CIN 1214/14-1  
Beneficiari: Empara Rosselló Ghiloni 
Artista: El Color de la Innocència  
Dates: 04/08/2014 a 08/08/2014 
Activitat: deu passis del film "El color de la innocència" a l'Ear Up Gallery, realització de 
dos workshops i una performance. New York (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 550,00 € 
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 per portar a terme presentacions de 
llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya, que afavoreixin i 
impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya 
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 13 de novembre 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 en el compliment de les 
seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat i carta 
d’invitació o correu electrònic 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, així com 
la memòria explicativa amb la inclusió del calendari d'aquesta activitat). El sol•licitant no 
presenta la documentació que se li reclama dins del termini que se li atorga. Per aquest 
motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva sol•licitud. 

L0162 E912 U10 N-CIN 1215/14-1  
Beneficiari: Empara Rosselló Ghiloni 
Artista: El Color de la Innocència  
Dates: 04/08/2014 a 08/08/2014 
Activitat: deu passis del film "El color de la innocència" a La Casa dei Burattini.  
Import sol·licitat: 550,00 € 
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 per portar a terme presentacions de 
llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya, que afavoreixin i 
impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya 
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 
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desisteix de la petició i s’arxivarà la sol•licitud sense més tràmit. El dia 13 de novembre 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 en el compliment de les 
seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat i carta 
d’invitació o correu electrònic 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, així com 
la memòria explicativa amb la inclusió del calendari d'aquesta activitat). El sol•licitant no 
presenta la documentació que se li reclama dins del termini que se li atorga. Per aquest 
motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva sol•licitud. 

L0162 E912 U10 N-CIN 1246/14-1  
Beneficiari: Gonzalo López Antolin 
Artista: Gonzalo López Antolin  
Dates: 17/03/2014 a 02/09/2014 
Activitat: quatre passis del film "Mito/Yuri's Omen" al Festival de Cinema de Màlaga, al 
Fetival de Cannes i al Festival Peor...Imposible XVI.  
Import sol·licitat: 222,00 € 
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 de convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a presentacions fora del domini lingüístic de 
llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya, la qual estableix que 
les sol•licituds s’han de presentar com a màxim fins el dia abans de l’inici de l’activitat. La 
sol•licitud es presenta el dia 17 d’octubre de 2014 i la primera activitat ha tingut lloc el 17 
de març de 2014. 

L0162 E912 U10 N-CIN 1408/14-1  
Beneficiari: Jorge Tur Moltó 
Artista: Dime quién era Sanchicorrota  
Dates: 12/12/2014 a 18/12/2014 
Activitat: un passi del film "Dime quién era Sanchicorrota" al Film Society del Lincoln 
Center dins del cicle The Last Laugh. Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 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 per portar a terme presentacions de 
llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya, que afavoreixin i 
impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya 
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 13 de novembre 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 en el compliment de les 
seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat i que ha 
d'adjuntar la memòria explicativa amb la inclusió del calendari d'aquesta activitat). El 
sol•licitant no presenta la documentació que se li reclama dins del 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 III 

L0162 E912 U10 N-CIN 1018/14-1  
Beneficiari: Abyssinia Films SL 
Artista: Els homes que volien pujar una muntanya de més de 8.000 metres  
Dates: 03/08/2014 a 09/08/2014 
Activitat: un passi del documental "Els homes que volien pujar una muntanya de més de 
8.000 metres "al Sestriere Film Festival.  
Import sol·licitat: 788,40 € 
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 21de novembre de 2014. La comissió acorda 
acceptar el desistiment presentat. 

L0162 E912 U10 N-CIN 1019/14-1  
Beneficiari: Xavier Valls Guinovart 
Artista: El pas del riu  
Dates: 29/05/2014 a 07/06/2014 
Activitat: dos passis del film "El pas del riu" al Lima Independiente, Festival Internacional 
de Cine.  
Import sol·licitat: 986,40 € 
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 30 de maig de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 E912 U10 N-CIN 1021/14-1  
Beneficiari: Estampa Disseny Il·lustració i Animació SCP 
Artista: Solos  
Dates: 14/10/2014 a 23/10/2014 
Activitat: dos passis del film "Solos" a la Muestra Internacional de Cine Documental de 
Bogotá.  
Import sol·licitat: 1.780,00 € 
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 9 d'octubre de 2014. La comissió acorda acceptar el 
desistiment presentat. 

L0162 E912 U10 N-CIN 1107/14-1  
Beneficiari: Roser Teresa Gerona Ribas 
Artista: Codes of...senses  
Dates: 11/09/2014 a 18/09/2014 
Activitat: dos passis del film "Codes of ...senses" dins de l'ARKIPEL, International 
Documentary & Experimental Film Festival 2014.  
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Import sol·licitat: 948,73 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

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


