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       02/L0162 U10 N-4T/2013 
 
 
RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PÚBLIC 
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’INSTITUT RAMON LLULL A 
ARTISTES CATALANS PER A DESPLAÇAMENTS A L’EXTERIOR PER A L’ANY 2013. 
 
 
FETS 
 
 

1. En data 12 de desembre de 2012 la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull va 
aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions de l’Institut a 
artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013. 

 
2. En data 2 de gener de 2013 el director de l’Institut Ramon Llull va convocar 

concurs públic per a la concessió de les esmentades subvencions per a l’any 2013 
(publicades en el DOGC número 6287, de 7.1.13).   

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

consten a l’expedient. 
 

4. En data 23 de juliol de 2013, 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 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.- 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. 
 
Tercer.- Excloure les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex IV 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, 25 de setembre de 2013 
 
 
El director de l’Institut Ramon Llull 
 
 
 
 
 
 
 
Vicenç Villatoro i Lamolla 
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ANNEX I 

L0162 U10 N-ART 608/13-4  
Beneficiari: Javier Manjarrés Agudelo 
Artista: Javier Manjarrés Agudelo  
Dates: 25 d'agost de 2013 
Activitat: performance consistent en la creació de barrets escultòrics "Tranfigurazione". 
Helsinki (Finlàndia) 
Import sol·licitat: 925,00 € 
Import subvencionable·: 925,00 € 
Import atorgat: 370,00 € 

L0162 U10 N-ART 690/13-4  
Beneficiari: Associació SingCat 
Artista: Fermín Jiménez Landa  
Dates: del 19 de setembre al 4 d'octubre de 2013 
Activitat: exposició de l'artista Quin Tarrida a "Open Studio" a la Grey Projects. Singapur 
(Singapur) 
Import sol·licitat: 1.700,00 € 
Import subvencionable·: 1.700,00 € 
Import atorgat: 772,65 € 

L0162 U10 N-ART 693/13-4  
Beneficiari: Associació Livemedia per a les Arts i Cultures en Xarxa 
Artista: Livemedia  
Dates: del 21 d'agost al 27 de setembre de 2013 
Activitat: exposició video-instal·lació "Ancestral, actual...en aquesta transformació". Lima 
(Perú), Quito (Equador) 
Import sol·licitat: 5.400,00 € 
Import subvencionable·: 5.400,00 € 
Import atorgat: 1.620,00 € 

L0162 U10 N-ART 699/13-4  
Beneficiari: Nicolàs Spinosa Castillo 
Artista: Nicolàs Spinosa Castillo  
Dates: del 23 al 27 de setembre de 2013 
Activitat: performance "Des-figuración de la fuerza de trabajo. Accion II", site specific i 
participació a un col·loqui a l'Encuentro Independiente de Performance. Mulchén (Xile) 
Import sol·licitat: 1.650,00 € 
Import subvencionable·: 1.650,00 € 
Import atorgat: 495,00 € 

L0162 U10 N-ART 777/13-4  
Beneficiari: Núria Güell Serra 
Artista: Núria Güell Serra  
Dates: del 17 d'octubre al 9 de novembre de 2013 
Activitat: exposició "You and whose army". Zagreb (Croàcia) 
Import sol·licitat: 506,00 € 
Import subvencionable·: 506,00 € 
Import atorgat: 202,40 € 
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L0162 U10 N-ART 780/13-4  
Beneficiari: Victòria Rabal Merola 
Artista: Victòria Rabal Merola  
Dates: del 2 al 30 d'octubre de 2013 
Activitat: exposició "Gyotaku, capturar el alma de los peces" a la Galería Paisaje 865. 
Buenos Aires (Argentina) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable·: 1.100,00 € 
Import atorgat: 330,00 € 

L0162 U10 N-ART 783/13-4  
Beneficiari: Germán Portal Garbarino 
Artista: Germán Portal Garbarino  
Dates: del 4 d'octubre al 4 de novembre de 2013 
Activitat: exposició col·lectiva de quatre artistes catalans al Lieu d'Art Contemporain. 
Sigean (França) 
Import sol·licitat: 3.400,00 € 
Import subvencionable·: 3.400,00 € 
Import atorgat: 1.020,00 € 

L0162 U10 N-ART 826/13-4  
Beneficiari: Producciones Silvestres, SL 
Artista: Eva Armisén Bustinza  
Dates: del 3 al 7 d'octubre de 2013 
Activitat: exposició a la fira Kiaf Coex Seoul (KIAF). Seul (República de Corea) 
Import sol·licitat: 3.650,00 € 
Import subvencionable·: 3.650,00 € 
Import atorgat: 1.460,00 € 

L0162 U10 N-ART 866/13-4  
Beneficiari: Agencia de Apoyo a la Arquitectura de Barcelona SL 
Artista: Agencia de Apoyo a la Arquitectura de Barcelona SL  
Dates: del 15 al 29 d'octubre de 2013 
Activitat: exposició i catàleg d'arquitectura "Connexió_Export Barcelona" a l'USI 
Accademia di Architettura. Mendriso (Suïssa) 
Import sol·licitat: 9.860,00 € 
Import subvencionable·: 9.860,00 € 
Import atorgat: 5.018,74 € 

L0162 U10 N-CIR 817/13-4  
Beneficiari: Marçal Calvet Viñets 
Artista: Mumusic Circus  
Dates: 14 i 15 de novembre de 2013 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Merci Bien" al National Circus Festival. 
Tralee (Irlanda) 
Import sol·licitat: 1.550,00 € 
Import subvencionable·: 1.550,00 € 
Import atorgat: 620,00 € 
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L0162 U10 N-DAN 657/13-4  
Beneficiari: La Intrusa Danza SL 
Artista: La Intrusa Danza  
Dates: de l'1 de setembre al 5 d'octubre de 2013 
Activitat: gira per Mèxic i Montreal amb catorze representacions de l'espectacle "Best of 
you": Festival Internacional de arte Contemporaneo de León, Festival Quartiers Danses i 
Teatro Ángela Peralta. Guanajuato i Mazatlán (Mèxic), Montréal  (Québec),  (Canadà) 
Import sol·licitat: 6.900,00 € 
Import subvencionable·: 5.180,00 € 
Import atorgat: 2.354,31 € 

L0162 U10 N-DAN 848/13-4  
Beneficiari: Sol Picó Cia. de Danza, SL 
Artista: Sol Picó Cia. de Dansa  
Dates: 18 i 19 d'octubre de 2013 
Activitat: dues representacions de "Memòries d'una puça" a l'Ulster Bank Belfast Festival 
at Queen's. Belfast (Irlanda) 
Import sol·licitat: 2.060,00 € 
Import subvencionable·: 1.060,00 € 
Import atorgat: 539,54 € 

L0162 U10 N-DAN 851/13-4  
Beneficiari: Pere Faura Gay 
Artista: Pere Faura Gay  
Dates: 6 d'octubre de 2013 
Activitat: representació "Diari d'accions" al Festival Prato Contemporanea. Prato (Itàlia) 
Import sol·licitat: 822,00 € 
Import subvencionable·: 622,00 € 
Import atorgat: 282,70 € 

L0162 U10 N-DAN 857/13-4  
Beneficiari: Guillem Mont De Palol 
Artista: Guillem Mont de Palol / Jorge Dutor  
Dates: 9 d'octubre de 2013 
Activitat: representació de l'espectacle "Los Micrófonos" al Festival Prato Contemporanea. 
Prato (Itàlia) 
Import sol·licitat: 400,00 € 
Import subvencionable·: 400,00 € 
Import atorgat: 203,60 € 

L0162 U10 N-MU 663/13-4  
Beneficiari: Astrid Maren Bettina Bormann 
Artista: Daniel Puente Encina  
Dates: 13 i 14 de setembre de 2013 
Activitat: dues actuacions de Daniel Puente Encina al Global CPH i Meadow Festival. 
Copenhage (Dinamarca), Suderburg (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.520,00 € 
Import subvencionable·: 1.150,00 € 
Import atorgat: 460,00 € 
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L0162 U10 N-MU 664/13-4  
Beneficiari: Astrid Maren Bettina Bormann 
Artista: Daniel Puente Encina  
Dates: 6 i 7 de setembre de 2013 
Activitat: dues actuacions de Daniel Puente Encina a l'Openflair im Klenzepark i al 
Summermeeting Festival. Ingolstadt i Marl (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.093,00 € 
Import subvencionable·: 893,00 € 
Import atorgat: 357,20 € 

L0162 U10 N-MU 668/13-4  
Beneficiari: Víctor de Diego Mendizabal 
Artista: Victor de Diego Trio  
Dates: 11 de setembre de 2013 
Activitat: concert de la formació del saxofonista de jazz Víctor de Diego al Salón Cultural 
del Centro Cultural de Castilla la Mancha dins del Festival de Jazz d'Albacete. Albacete 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 523,48 € 
Import subvencionable·: 523,48 € 
Import atorgat: 209,39 € 

L0162 U10 N-MU 728/13-4  
Beneficiari: Pickpocket, SL 
Artista: Guillamino  
Dates: 15 de setembre de 2013 
Activitat: actuació del músic dj i productor Guillamino al Piknic Electronik. Montreal 
(Canadà) 
Import sol·licitat: 1.800,00 € 
Import subvencionable·: 1.800,00 € 
Import atorgat: 818,10 € 

L0162 U10 N-MU 733/13-4  
Beneficiari: Associació Cultural OME 
Artista: Macromassa  
Dates: 20 de setembre de 2013 
Activitat: actuació del grup de música experimental Macromassa al Museo Vostell. 
Malpartida (Espanya) 
Import sol·licitat: 555,60 € 
Import subvencionable·: 555,60 € 
Import atorgat: 222,24 € 

L0162 U10 N-MU 735/13-4  
Beneficiari: Fundació Privada Taller de Músics 
Artista: Peret Reyes  
Dates: 27 i 28 de setembre de 2013 
Activitat: dues actuacions de la formació de Peret Reyes al Festival Nomades. Burdeus 
(França) 
Import sol·licitat: 745,82 € 
Import subvencionable·: 745,82 € 
Import atorgat: 338,98 € 
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L0162 U10 N-MU 736/13-4  
Beneficiari: Arts Managers, SLU 
Artista: Txarango  
Dates: 28 de setembre de 2013 
Activitat: actuació de la formació de rumba i músiques del món Txarango al Festival La 
Fiesta Mundial. Balen (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 1.999,80 € 
Import subvencionable·: 1.999,80 € 
Import atorgat: 799,92 € 

L0162 U10 N-MU 786/13-4  
Beneficiari: Gemma Maria Coma Alabert 
Artista: Gemma Maria Coma Alabert  
Dates: 14 de novembre de 2013 
Activitat: actuació de la cantant lírica Gemma Coma com a solista amb l'Orquestra 
Simfònica de Thunder Bay. Thunder Bay (Canadà) 
Import sol·licitat: 1.850,00 € 
Import subvencionable·: 1.550,00 € 
Import atorgat: 620,00 € 

L0162 U10 N-MU 787/13-4  
Beneficiari: Music Creativos SL 
Artista: Love of Lesbian  
Dates: 26 de setembre de 2013 
Activitat: actuació de la formació musical Love of Lesbian al Lunario del Auditorio 
Nacional. Mèxic DF (Mèxic) 
Import sol·licitat: 9.000,00 € 
Import subvencionable·: 9.000,00 € 
Import atorgat: 3.600,00 € 

L0162 U10 N-MU 792/13-4  
Beneficiari: Associació La Camerata 
Artista: Burruezo & Bohemia Camerata  
Dates: 5 d'octubre de 2013 
Activitat: actuació del sextet Burruezo & Bohemia Camerata al Bilbao Exhibition Centre 
(BEC), en el marc de la Feria Biocultura. Bilbao (Espanya) 
Import sol·licitat: 400,00 € 
Import subvencionable·: 400,00 € 
Import atorgat: 160,00 € 

L0162 U10 N-MU 798/13-4  
Beneficiari: Che Sudaka 2005, SCP 
Artista: Che Sudaka  
Dates: 5 i 6 d'octubre de 2013 
Activitat: dues actuacions de la formació musical Che Sudaka al Cheoyong Culture 
Festival. Ulsan (República de Corea) 
Import sol·licitat: 5.600,00 € 
Import subvencionable·: 4.998,57 € 
Import atorgat: 1.999,43 € 
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L0162 U10 N-MU 810/13-4  
Beneficiari: Fundació Privada Taller de Músics 
Artista: Pansori Flamenco Project  
Dates: 4 d'octubre de 2013 
Activitat: actuació de la fomació musical Pansori Flamenco Project al Cheoyong Culture 
Festival. Ulsan (República de Corea) 
Import sol·licitat: 8.230,00 € 
Import subvencionable·: 8.230,00 € 
Import atorgat: 3.740,54 € 

L0162 U10 N-MU 854/13-4  
Beneficiari: Víctor de Diego Mendizabal 
Artista: Victor de Diego Trio  
Dates: 15, 16 i 18 de juliol de 2013 
Activitat: tres actuacions de la formació del saxofonista de jazz Víctor de Diego a la Sala 
Onda Pasadena, Sala Magic i a la Carpa Espacio Cultural. Granada,  Màlaga i Sevilla 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 1.346,11 € 
Import subvencionable·: 1.346,11 € 
Import atorgat: 538,44 € 

L0162 U10 N-TEA 679/13-4  
Beneficiari: Somfònics SL 
Artista: Companyia Cor de Teatre  
Dates: del 18 al 21 de desembre de 2013 
Activitat: quatre represententacions de l'espectacle "Operetta" al Tollwood Winterfestival. 
Munic (Alemanya) 
Import sol·licitat: 11.515,20 € 
Import subvencionable·: 4.515,00 € 
Import atorgat: 2.544,20 € 

L0162 U10 N-TEA 694/13-4  
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL 
Artista: Cavalls de Menorca  
Dates: del 13 al 15 de setembre de 2013 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Cavalls de Menorca" al Centre Socio 
Educatif. Hazebrouk (França) 
Import sol·licitat: 1.791,77 € 
Import subvencionable·: 1.791,77 € 
Import atorgat: 537,53 € 

L0162 U10 N-TEA 695/13-4  
Beneficiari: Produccions Planeta Impro, SLU 
Artista: Planeta Impro  
Dates: a partir del 15 de setembre de 2013 
Activitat: cinc representacions de l'espectacle "Improshow" i deu de l'espectacle "El 
banco" al V Encuentro Internacional de Improvisación (Enimpro). San José (Costa Rica) 
Import sol·licitat: 3.200,00 € 
Import subvencionable·: 3.200,00 € 
Import atorgat: 960,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 703/13-4  
Beneficiari: Katakrak, SCP 
Artista: Katakrak  
Dates: 14 i 15 de setembre de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "L'animalada" al Festival EAT. Brussel·les 
(Bèlgica) 
Import sol·licitat: 1.076,46 € 
Import subvencionable·: 1.076,46 € 
Import atorgat: 322,94 € 

L0162 U10 N-TEA 707/13-4  
Beneficiari: Titzina Teatre, SL 
Artista: Titzina Teatre  
Dates: del 26 de setembre al 13 d'octubre de 2013 
Activitat: setze representacions de l'espectacle "Exitus" i preestrena de l'espectacle 
"Curiosity" al Circuito Nacional de Festivales Hacia el Bicentenario de Independencia. La 
Riojam,   San Juan,   San Luís,   Mendoza,   Cipolletti,   Neuquen,   Cordoba i  Rosario 
(Argentina) 
Import sol·licitat: 12.000,79 € 
Import subvencionable·: 10.000,00 € 
Import atorgat: 4.000,00 € 

L0162 U10 N-TEA 719/13-4  
Beneficiari: Misògines, SA 
Artista: T de Teatre  
Dates: del 21 al 24 de novembre de 2013 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Aventura!" al Teatro Bretón, Teatro 
Antzokia y Teatro Gayarre. Logroño,  Pamplona i Vitòria-Gasteiz (Espanya) 
Import sol·licitat: 7.210,00 € 
Import subvencionable·: 7.210,00 € 
Import atorgat: 2.163,00 € 

L0162 U10 N-TEA 720/13-4  
Beneficiari: Serveis Escènics Romea, SL 
Artista: Roberto Zucco  
Dates: del 20 de setembre al 13 d'octubre de 2013 
Activitat: vint-i-cinc representacions de l'espectacle "Roberto Zucco" al Teatro Español. 
Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 5.740,00 € 
Import subvencionable·: 5.740,00 € 
Import atorgat: 3.234,49 € 

L0162 U10 N-TEA 724/13-4  
Beneficiari: Brothers Projections, SL 
Artista: Mimaia  
Dates: de l'1 al 3 de desembre de 2013 
Activitat: cinc representacions de l'espectacle "Adiós Bienvenida" al Corral de Comedias. 
Alcalá de Henares (Espanya) 
Import sol·licitat: 770,40 € 
Import subvencionable·: 770,40 € 
Import atorgat: 231,12 € 
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L0162 U10 N-TEA 814/13-4  
Beneficiari: Trukitrek Associació Cultural 
Artista: Trukitrek  
Dates: 20 de setembre de 2013 
Activitat: una representació de l'espectacle "Hotel Crab" al Festival Osthafen. Frankfurt 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.432,66 € 
Import subvencionable·: 2.432,66 € 
Import atorgat: 973,06 € 

L0162 U10 N-TEA 818/13-4  
Beneficiari: Katakrak, SCP 
Artista: Katakrak  
Dates: 28 i 29 de setembre de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "L'animalada" a Fête Romanes. Brussel.les 
(Bèlgica) 
Import sol·licitat: 1.124,07 € 
Import subvencionable·: 1.124,07 € 
Import atorgat: 337,22 € 

L0162 U10 N-TEA 819/13-4  
Beneficiari: Joan Carles Blanco Garcia 
Artista: Carlos Be  
Dates: del 28 de setembre al 8 de desembre de 2013 
Activitat: direcció escènica d'una obra de teatre a la Facultat de les Arts ASAB de la 
Universitat Distrital Francisco José de Caldas. Bogotà (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 1.111,00 € 
Import subvencionable·: 1.111,00 € 
Import atorgat: 333,30 € 

L0162 U10 N-TEA 821/13-4  
Beneficiari: Elèctrica Produccions, SLU 
Artista: Roger Bernat / FFF  
Dates: del 19 al 30 d'octubre de 2013 
Activitat: quatre representacions de "Pendent de Votació" i realització d'un talller al Belfast 
Festival at Queen's i al Theatre Celestins Sens Interdits Festival. Belfast (Regne Unit), 
Lyon (França) 
Import sol·licitat: 5.770,00 € 
Import subvencionable·: 5.770,00 € 
Import atorgat: 2.622,47 € 

L0162 U10 N-TEA 822/13-4  
Beneficiari: Elèctrica Produccions, SLU 
Artista: Roger Bernat / FFF  
Dates: 28 de setembre de 2013 
Activitat: representació de l'espectacle "Pendent de Votació" i realització d'un taller al Brut 
Teatre. Viena (Àustria) 
Import sol·licitat: 2.920,00 € 
Import subvencionable·: 2.920,00 € 
Import atorgat: 1.168,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 824/13-4  
Beneficiari: Divinas Produccions, SL 
Artista: Divinas  
Dates: del 4 al 20 d'octubre de 2013 
Activitat: onze representacions de l'espectacle "Chocolat!" al Teatro del Mercado. 
Saragossa (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.827,60 € 
Import subvencionable·: 2.827,60 € 
Import atorgat: 848,28 € 
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ANNEX II  

L0162 U10 N-DAN 659/13-4  
Beneficiari: Associació Cultural DANSALUT 
Artista: Cia. Dansalut  
Dates: 7 de setembre de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Diàlegs de dansa. Coses de casa" al XIII 
Encuentro Intercultural en la Amazonia. Puerto Nariño (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable·: 1.400,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La coreògrafa i ballarina Montse Iranzo, fundadora de Dansalut, presenta la seva proposta 
escènica "Diàlegs de dansa.Coses de casa" al XIII Encuentro Intercultural en la 
Amazonia. La comissió valora positivament la trajectòria de la companyia però valora amb 
una baixa puntuació l’interès estratègic de l'activitat i el prestigi de l'organització que 
l'acull.  

Per una banda, la temàtica de la trobada és la cultura aborigen i el seu propòsit és 
"l'afirmació al nou cicle còsmic que totes les Primeres Nacions originàries esperen, així 
com la curació del territori i homenatge als esperits de la selva i el riu Amazones". A més, 
la trobada pertany al Nodo de la Amazonia de la Red Nacional de Festivales de Músicas 
Tradicionales Colombianas i difon les músiques de l'eix de la frontera. Per aquests motius, 
la comissió considera que l'activitat no s’adequa als objectius i les línies generals de 
l’Institut Ramon Llull i li atorga una puntuació baixa en el criteri de l'interès estratègic de 
l'activitat. 

Per altra banda, aquesta trobada no s’emmarca dins dels circuits habituals de les arts 
escèniques i la seva importància dins el circuit professional és menor.  

Atès que el sol•licitant no arriba a la mínima puntuació acordada per la comissió per 
atorgar la subvenció (8 punts), aquesta acorda denegar la sol•licitud presentada. 

L0162 U10 N-MU 653/13-4  
Beneficiari: Nicolas Alejandro Cristancho Quintero 
Artista: Yurgaki Sextet  
Dates: 4 i 6 de setembre de 2013 
Activitat: dues actuacions de la formació musical Yurgaki Sextet a Colòmbia: Pasto Jazz i 
Barranquijazz. Barranquilla i Pasto (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 6.350,00 € 
Import subvencionable·: 6.350,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda denegar aquesta sol•licitud. L'activitat té per objecte la realització de 
dues actuacions a Colòmbia. La comissió considera que aquesta activitat no és una 
prioritat per la difusió de la cultura catalana fora del domini lingüístic català. El criteri 
corresponent a l'interés cultural ha obtingut una puntuació baixa. Aquesta formació -que 
proposa una nova concepció del jazz llatí experimental explorant el folklore colombià, 
ecuatorià i afro-caribeny- ha rebut el suport de la nostra institució per anar a actuar al 
mateix país amb anterioritat però la comissió considera que la diversificació és la millor 
manera d'afavorir i impulsar la presència exterior de la creació cultural de Catalunya 
objectiu de les bases de la convocatòria. Atès que la puntuació global no arriba a la 
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mínima fixada per la comissió (8 punts), la comissió acorda denegar la sol•licitud 
presentada. 

L0162 U10 N-MU 755/13-4  
Beneficiari: Pedro Bergoñon Raventos 
Artista: Pier  
Dates: del 28 al 30 de novembre de 2013 
Activitat: tres actuacions de Pier al Festival homenatge a Barbarito Diez. Manatí (Cuba) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable·: 800,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda denegar aquesta sol•licitud. L'activitat té per objecte la realització de 
tres actuacions de Pier al Festival homenatge a Barbarito Diez. El criteri corresponent a 
l'interés cultural ha obtingut una puntuació baixa ja que el sol•licitant ja ha actuat dues 
vegades al mateix lloc amb anterioritat. La comissió considera que la diversificació és la 
millor manera d'afavorir i impulsar la presència exterior de la creació cultural de Catalunya 
objectiu de les bases de la convocatòria. Atès que la puntuació global no arriba a la 
mínima fixada per la comissió (8 punts), la comissió acorda denegar la sol•licitud 
presentada. 

L0162 U10 N-MU 757/13-4  
Beneficiari: Pedro Bergoñon Raventos 
Artista: Pier  
Dates: 13 d'octubre de 2013 
Activitat: actuació de Pier en una festa d'ex-alumnes i altres col·laboracions artístiques. 
Guanabacoa (Cuba) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
Import subvencionable·: 600,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda denegar aquesta sol•licitud. L'activitat té per objecte l'actuació en una 
festa d'ex-alumnes de la Escuela Jesús Lancha de Guanabacoa (Cuba). La comissió no 
considera que aquesta activitat sigui una prioritat per la difusió de la cultura catalana fora 
del domini lingüístic català. Els criteris corresponents al prestigi o importància de l’espai i 
la importància estratègica de l'activitat han obtingut una puntuació molt baixa ja que 
l'activitat principal es realitza en un espai que no es considera rellevant per a la difusió de 
la música. Atès que la puntuació global no arriba a la mínima fixada per la comissió (8 
punts), la comissió acorda denegar la sol•licitud presentada. 
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ANNEX III  

L0162 U10 N-ART 374/13-4  
Beneficiari: Avelino Sala Calvo 
Artista: Avelino Sala Calvo  
Dates: de l'1 de setembre al 30 d'octubre de 2013 
Activitat: exposició individual de l'artista Avelino Sala Calvo a la White Box. Nova York 
(Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 5.000,00 € 
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 9 d'abril 
de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 12 
d'abril de 2013, on se li reclama que aporti la documentació que li manca (memòria 
explicativa de l'activitat, documentació que acrediti la trajectòria de l'artista, relació 
nominal de les persones que viatgen, pressupost detallat 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). El sol•licitant aporta part de la documentació requerida però la carta d'invitació 
que lliura no compleix els requisits establerts a les bases de la convocatòria. Per aquest 
motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-MU 660/13-4  
Beneficiari: La Castanya SCP 
Artista: Biscuit  
Dates: 4 de setembre de 2013 
Activitat: cinc actuacions de la formació musical Biscuit en el marc del Berlin Music Week. 
Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
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 27 de 
juny de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 
2 de juliol de 2013, 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 i la relació nominal de les persones 
que viatgen especificant la seva funció) i el sol•licitant no la presenta en el termini que se 
li atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 
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L0162 U10 N-MU 661/13-4  
Beneficiari: La Castanya SCP 
Artista: Furguson  
Dates: 4 de setembre de 2013 
Activitat: cinc actuacions de la formació musical Furguson en el marc del Berlin Music 
Week. Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
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 27 de 
juny de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 
2 de juliol de 2013, 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 i la relació nominal de les persones 
que viatgen especificant la seva funció) i el sol•licitant no la presenta en el termini que se 
li atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 

L0162 U10 N-MU 662/13-4  
Beneficiari: La Castanya SCP 
Artista: Aliment  
Dates: 4 de setembre de 2013 
Activitat: cinc actuacions de la formació musical Aliment en el marc del Berlin Music 
Week. Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
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 27 de 
juny de 2013, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol•licitant, que rep el dia 
2 de juliol de 2013, 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 i la relació nominal de les persones 
que viatgen especificant la seva funció) i el sol•licitant no la presenta en el termini que se 
li atorga. Per aquest motiu, es considera que el sol•licitant desisteix de la seva petició. 
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L0162 U10 N-MU 734/13-4  
Beneficiari: Galbany Produccions, SL 
Artista: Giulia Valle Group  
Dates: 7 de setembre de 2013 
Activitat: actuació de la formació musical Giulia Valle Group al Bimhuis Club d'Amsterdam.  
Import sol·licitat: 0,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 13 de juny de 2013 i l'activitat comença el dia 7 de 
setembre de 2013. 

L0162 U10 N-MU 788/13-4  
Beneficiari: Emilio Jorge Solla Kaplan 
Artista: Emilio Solla Cuarteto  
Dates: 19 i 22 de setembre de 2013 
Activitat: dues actuacions de la formació musical Emilio Solla Cuarteto al Fabriggli 
(Suïssa) i Café El Sur (París).  
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol•licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les sol•licituds 
s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat. 
La sol•licitud es presenta el dia 28 de juny de 2013 i l'activitat comença el dia 19 de 
setembre de 2013. 
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ANNEX IV  

L0162 U10 N-ART 676/13-4  
Beneficiari: Avelino Sala Calvo 
Artista: Avelino Sala Calvo  
Dates: setembre 2013 
Activitat: exposició de l'artista Avelino Sala Calvo "Nic et Nunc" a la White Box. Nova York 
(Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant expressa la seva voluntat de desistir de la subvenció. La comissió acorda 
acceptar el desistiment presentat en data 2 d'agost de 2013. 

L0162 U10 N-CIR 704/13-4  
Beneficiari: Ariadna Martí de Puig 
Artista: Col.lectiu "Circ Còsmic"  
Dates: del 17 de setembre al 3 d'octubre de 2013 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Tapeo Rumbí" i realització d'un taller 
"Circo-Teatro" a la Secretaria de Cultura y Patrimonio Departamental i a la Fundación 
Luneta 50. Barranquilla (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 10.000,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 
25 de juliol de 2013. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 469/13-4  
Beneficiari: Associació Barcelona Jazz Orquestra 
Artista: Biel Ballester Trio  
Dates: 6 de setembre de 2013 
Activitat: actuació al Festival de Barranquilla.  
Import sol·licitat: 4.500,00 € 
Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol•licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat en data 5 de juny de 2013. 

 


