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02/L0162 U10 N-6T/2012 
 
 
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 I BALEARS PER A DESPLAÇAMENTS A 
L’EXTERIOR PER A L’ANY 2012. 
 
 
FETS 
 
 

1. En data 17 d’octubre de 2011 el Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull va 
aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions de l’Institut a 
artistes catalans i balears per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2012. 

 
2. En data 12 de desembre de 2011 el director de l’Institut Ramon Llull va 

convocar concurs públic per a la concessió de les esmentades subvencions per 
a l’any 2012 (publicades en el DOGC número 6028, de 20.12.11 i BOIB número 
190 del 20.12.11).   

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

referència  consten a l’expedient. 
 

4. En data 23 d’octubre de 2012, 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. 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 regula 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 
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. 
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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 i ratificats pel Govern 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 5 de setembre de 2008 i pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya en data 9 de setembre de 2008.  
 
 
 
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 de 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, 29 de novembre de 2012 
 
 
El director de l’Institut Ramon Llull 
 
 
 
 
 
 
 
Vicenç Villatoro i Lamolla 
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ANNEX I 

L0162 U10 N-ART 705/12-6  
Beneficiari: Ivó Vinuesa Rocher 
Artista: Ivó Vinuesa Rocher  
Dates: del 10 d'agost al 30 de novembre de 2012 
Activitat: exposició "Morra" a l'Associació Cultural "Roberto Mulas" d'Urzulei. Urzulei 
(Itàlia) 
Import sol·licitat: 680,00 € 
Import subvencionable:  680,00 € 
Import atorgat: 272,00 € 

L0162 U10 N-ART 735/12-6  
Beneficiari: Vicenç Peral Santiago 
Artista: Vicenç Peral Santiago  
Dates: del 28 de desembre de 2012 al 27 de gener de 2013 
Activitat: exposició de pintura "Ausencia-Presencia" al Museo de Arte Cañadense. 
Cañada de Gómez (Argentina) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable:  1.879,14 € 
Import atorgat: 751,66 € 

L0162 U10 N-ART 773/12-6  
Beneficiari: Miquel Berga Carreras 
Artista: Quelic Berga  
Dates: del 22 al 27 d'agost de 2012 
Activitat: exposició "Quelic Berga & Vertical Submarine" al Goodman Arts Center. 
Singapur (Singapur) 
Import sol·licitat: 4.590,00 € 
Import subvencionable:  4.590,00 € 
Import atorgat: 2.336,31 € 

L0162 U10 N-ART 885/12-6  
Beneficiari: Solidaritat Cultural d'Art 
Artista: Solidaritat Cultural d'Art  
Dates: del 15 de setembre al 13 d'octubre de 2012 
Activitat: exposició "Tiempos heridos" a la Galeria Vieira Portuense. Porto (Portugal) 
Import sol·licitat: 703,12 € 
Import subvencionable:  703,12 € 
Import atorgat: 281,25 € 

L0162 U10 N-ART 889/12-6  
Beneficiari: Joan Fontcuberta Villà 
Artista: Joan Fontcuberta Villà  
Dates: del 30 de setembre al 24 de novembre de 2012 
Activitat: exposició fotogràfica "Orogenesis-Landscapes without memory" a la Galeria 
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Photo Edition de Berlín dins del Festival Europäischer Monat der Fotografie. Berlín 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 500,00 € 
Import subvencionable:  500,00 € 
Import atorgat: 281,75 € 

L0162 U10 N-ART 890/12-6  
Beneficiari: Josep Maria Riera Aragó 
Artista: Josep Maria Riera Aragó  
Dates: del 28 d'agost al 3 d'octubre de 2012 
Activitat: exposició "Aiguaforts" a la sala d'exposicions de l'Instituto Cervantes de 
Cracòvia. Cracòvia (Polònia) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
Import subvencionable:  600,00 € 
Import atorgat: 180,00 € 

L0162 U10 N-ART 891/12-6  
Beneficiari: Anna Comellas Alabern 
Artista: Anna Comellas  
Dates: del 2 de setembre al 5 d'octubre de 2012 
Activitat: exposició "Des de la foscor del somni" a la Galerie Julia Dorsch. Berlín 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.406,70 € 
Import subvencionable:  1.406,70 € 
Import atorgat: 562,68 € 

L0162 U10 N-ART 901/12-6P  
Beneficiari: Art Obert Fran Reus S.L. 
Artista: Mediterrane Visionen  
Dates: del 22 de setembre al 21 d'octubre de 2012 
Activitat: exposició de Luis Maraver, Tomàs Horrach i Pascual de Cabo a l'Edition 
Camos Gallerie. Munic (Alemanya) 
Import sol·licitat: 6.500,00 € 
Import subvencionable:  6.000,00 € 
Import atorgat: 2.727,00 € 

L0162 U10 N-ART 905/12-6P  
Beneficiari: Robert Ferrer Martorell 
Artista: Robert Ferrer Martorell  
Dates: del 20 de setembre fins el 20 d'octubre de 2012 
Activitat: una exposició individual de Robert Ferrer a la Galeria Espacio Valverde de 
Madrid. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.400,00 € 
Import subvencionable:  1.400,00 € 
Import atorgat: 636,30 € 
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L0162 U10 N-ART 955/12-6  
Beneficiari: Estela Saez Vilanova 
Artista: Estela Saez Vilanova  
Dates: del 8 de setembre al 3 d'octubre de 2012 
Activitat: exposició de joieria contemporània a la Galeria Ornamentum. Hudson (Estats 
Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable: 800,00 € 
Import atorgat: 320,00 € 

L0162 U10 N-ART 956/12-6  
Beneficiari: Nicolàs Spinosa Castillo 
Artista: Nicolàs Spinosa Castillo  
Dates: de l'1 de novembre al 2 de desembre de 2012 
Activitat: performance i exposició "Nada razonable" en el Festival Internacional de Arte 
en Acción i la presentació de "No dar un paso que no sea bello" al Festival 
Internacional de Videopoesia. Buenos Aires (Argentina) 
Import sol·licitat: 5.040,00 € 
Import subvencionable: 5.040,00 € 
Import atorgat: 2.016,00 € 

L0162 U10 N-ART 957/12-6  
Beneficiari: Associació SingCat 
Artista: Associació SingCat  
Dates: del 3 al 8 de desembre de 2012 
Activitat: exposició a l'espai Grey Projects. Singapur (Singapur) 
Import sol·licitat: 1.590,00 € 
Import subvencionable·: 1.590,00 € 
Import atorgat: 895,97 € 

L0162 U10 N-ART 959/12-6  
Beneficiari: Ojo Rojo Asociación Cultural 
Artista: Ojo Rojo Asociación Cultural  
Dates: del 25 al 30 de setembre de 2012 
Activitat: presentació dels arxius "OVNI México. Geografías de lo femenino" a la 
Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ciutat de Mèxic (Mèxic) 
Import sol·licitat: 1.098,00 € 
Import subvencionable: 1.098,00 € 
Import atorgat: 439,20 € 

L0162 U10 N-ART 961/12-6  
Beneficiari: Martí Pey Grau 
Artista: Martí Pey Grau  
Dates: del 12 al 14 d'octubre de 2012 
Activitat: participació a la cinquena edició de l'exposició "L'art et l'ecriure" a la Salle 
Comunale de Saint Cyr le Chateaux. Saint Cyr le Chateaux (França) 
Import sol·licitat: 640,00 € 
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Import subvencionable: 640,00 € 
Import atorgat: 256,00 € 

L0162 U10 N-ART 983/12-6P  
Beneficiari: Amador Magraner Bermúdez 
Artista: Amador Magraner Bermúdez  
Dates: del 10 d'octubre al 30 de novembre de 2012 
Activitat: exposició d'Amador a la Light Biennal. Detroit (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 7.300,00 € 
Import subvencionable: 7.300,00 € 
Import atorgat: 3.715,70 € 

L0162 U10 N-ART 1048/12-6  
Beneficiari: Elvira Pujol Masip 
Artista: Sitesize  
Dates: del 15 de desembre de 2012 al 15 de gener de 2013 
Activitat: exposició del projecte "Aula Permanent" al Centro Ricerche di Storia e Arte. 
Bitonto (Itàlia) 
Import sol·licitat: 560,00 € 
Import subvencionable: 530,00 € 
Import atorgat: 240,89 € 

L0162 U10 N-ART 1049/12-6  
Beneficiari: La Fundició SCCL 
Artista: La Fundició/Sitesize  
Dates: del 15 de novembre al 15 de desembre de 2012 
Activitat: tres exposicions del projecte "Aula a la deriva 2012" i tres actes públics a La 
Grieta, El Levante i La Dársena. Buenos Aires,  La Plata i Rosario (Argentina) 
Import sol·licitat: 6.440,00 € 
Import subvencionable: 6.440,00 € 
Import atorgat: 2.926,98 € 

L0162 U10 N-ART 1098/12-6P  
Beneficiari: Robert Ferrer Martorell 
Artista: Robert Ferrer Martorell  
Dates: del 27 d'octubre al 22 de desembre de 2012 
Activitat: una exposició de Robert Ferrer Martorell a la galeria Alicia Winters a Arnheim, 
Holanda. AJ Velp (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 1.880,00 € 
Import subvencionable: 1.880,00 € 
Import atorgat: 854,46 € 

L0162 U10 N-ART 1123/12-6  
Beneficiari: Associació centre d'estudis, recerca i creació Neuronit 
Artista: Neuronit  
Dates: del 22 de novembre al 21 de desembre de 2012 
Activitat: projecte "Playroomgirl III: novela tus dramas. Exposicionesmx!" a l'Instituto 
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Veracruzano de Cultura. Veracruz (Mèxic) 
Import sol·licitat: 3.500,00 € 
Import subvencionable: 3.500,00 € 
Import atorgat: 1.400,00 € 

L0162 U10 N-ART 1124/12-6  
Beneficiari: Cristina Núñez Salmeron 
Artista: Cristina Núñez Salmeron  
Dates: del 10 d'octubre al 22 de desembre de 2012 
Activitat: exposició de fotografia i vídeo "Someone to Love" a Luova.fi. Helsinki 
(Finlàndia) 
Import sol·licitat: 2.698,20 € 
Import subvencionable: 2.698,20 € 
Import atorgat: 1.079,28 € 

L0162 U10 N-ART 1164/12-6  
Beneficiari: Mireia Sallarès Casas 
Artista: Mireia Sallarès Casas  
Dates: del 3 de desembre de 2012 al 10 de gener de 2013 
Activitat: exposició "Muertes Chiquitas, una relectura a les presons de Mèxic DF"a la 
Dirección General de Tratamiento para Adolescentes. Mèxic DF (Mèxic) 
Import sol·licitat: 3.340,00 € 
Import subvencionable: 3.340,00 € 
Import atorgat: 1.518,03 € 

L0162 U10 N-ART 1166/12-6  
Beneficiari: Carla Rendon Abad 
Artista: Crajes  
Dates: del 17 de novembre al 8 de desembre de 2012 
Activitat: exposició "Virgins of perverseness" a la Pablo Galleries. Taguig (Filipines) 
Import sol·licitat: 3.500,00 € 
Import subvencionable: 3.025,00 € 
Import atorgat: 1.210,00 € 

L0162 U10 N-ART 1170/12-6  
Beneficiari: Néstor Oscar Rubé Gazzola 
Artista: Néstor Rubé  
Dates: del 28 de desembre de 2012 al 27 de gener de 2013 
Activitat: exposició "Ausencia-Presencia" al Museo de Arte Cañadense. Cañada de 
Gómez (Argentina) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable: 1.859,14 € 
Import atorgat: 743,66 € 

L0162 U10 N-ART 1200/12-6  
Beneficiari: Secuencia Cero Films SL 
Artista: Secuencia Cero Films SL  
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Dates: del 13 al 15 de desembre de 2012 
Activitat: film performance "Tejido conectivo" a Microscope Gallery i Millenium Film 
Workshop. Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 2.580,00 € 
Import subvencionable: 2.580,00 € 
Import atorgat: 1.032,00 € 

L0162 U10 N-CIR 254/12-6  
Beneficiari: Associació de Circo "Eia" 
Artista: Circ "Eia"  
Dates: 23 de maig de 2012 
Activitat: tres representacions de "Capas" al Teatro Circo Price i al Festival T.A.C. 
Madrid i Valladolid (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.599,00 € 
Import subvencionable: 1.599,00 € 
Import atorgat: 726,75 € 

L0162 U10 N-CIR 620/12-6  
Beneficiari: Los Galindos SCCL 
Artista: Los Galindos  
Dates: de 29 de juny al 29 de juliol de 2012 
Activitat: cinquanta-una representacions de "Maiurta" al Festival Arts de la Rue Viva 
Cité, al Festival Internationales Scheune Schauden Sommer, al Festival Chalons dans 
la Rue i a Les Echappes Belles. Alençon i Chalons sur Saone (França), Dresden 
(Alemanya), Sotteville les Rouen (França) 
Import sol·licitat: 3.962,46 € 
Import subvencionable: 3.962,46 € 
Import atorgat: 2.448,80 € 

L0162 U10 N-CIR 726/12-6  
Beneficiari: Escenica Integral SCP 
Artista: Alba Sarraute i CIA  
Dates: 19 de juliol de 2012 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Mirant a Yukali" al Festival Chalon 
dans la Rue. Chalons sur Saone (França) 
Import sol·licitat: 1.172,00 € 
Import subvencionable: 1.172,00 € 
Import atorgat: 724,30 € 

L0162 U10 N-CIR 805/12-6  
Beneficiari: MANUEL ALCANTARA PARRAGA 
Artista: Companyia Enfila't  
Dates: 29 d'agost de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "Plecs" al Festival  Au Bonheur des Mômes. Le 
Grand Bornand (França) 
Import sol·licitat: 1.062,00 € 
Import subvencionable: 1.062,00 € 
Import atorgat: 424,80 € 
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L0162 U10 N-CIR 807/12-6  
Beneficiari: El Piccolo Cirkus, SCCL 
Artista: El Negro y el Flaco  
Dates: 6 i 7 de setembre de 2012 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Charabia" a Eguia i a El Antiguo Hiru 
Txulo. Donosti (Espanya) 
Import sol·licitat: 389,15 € 
Import subvencionable: 389,15 € 
Import atorgat: 155,66 € 

L0162 U10 N-CIR 839/12-6P  
Beneficiari: Sebastià Jordà Ramis 
Artista: Circ Bover  
Dates: 12 de setembre de 2012 
Activitat: tres representacions de "Mala-bar", de Circ Bover, al Festival Internacional de 
Teatro de Manizales. Manizales-Caldas (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 6.345,00 € 
Import subvencionable: 6.345,00 € 
Import atorgat: 3.229,61 € 

L0162 U10 N-CIR 847/12-6  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Call me Maria  
Dates: del 13 al 16 de setembre de 2012 
Activitat: cinc representacions de "Call me Maria" a l'Stadsschouwburg Utrech. Utrech 
(Països Baixos) 
Import sol·licitat: 3.100,00 € 
Import subvencionable: 3.100,00 € 
Import atorgat: 1.408,95 € 

L0162 U10 N-CIR 1025/12-6  
Beneficiari: Los Galindos SCCL 
Artista: Los Galindos  
Dates: del 14 al 16 de setembre de 2012 
Activitat: sis representacions de "Maiurta" al Festival Enclave de Calle. Burgos 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 936,20 € 
Import subvencionable: 936,20 € 
Import atorgat: 425,50 € 

L0162 U10 N-CIR 1140/12-6  
Beneficiari: Associació de Circo "Eia" 
Artista: Circ "Eia"  
Dates: 14 i 15 de setembre de 2012 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Capas" al Festival Enclave de Calle. 
Burgos (Espanya) 
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Import sol·licitat: 1.114,40 € 
Import subvencionable: 1.114,40 € 
Import atorgat: 445,76 € 

L0162 U10 N-CIR 1141/12-6  
Beneficiari: Armando Rabanera Muro 
Artista: Circ "Eia"  
Dates: del 12 al 14 d'octubre de 2012 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Capas" al Festival Circo Circolo. 
Landgoed (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 1.767,20 € 
Import subvencionable: 1.767,20 € 
Import atorgat: 706,88 € 

L0162 U10 N-CIR 1142/12-6  
Beneficiari: Armando Rabanera Muro 
Artista: Circ "Eia"  
Dates: de l'1 al 13 de desembre de 2012 
Activitat: sis representacions de l'espectacle "Capas" a Les Tanzmatten, a la Salles 
des Fêtes de Schiltigheim, a le Relais Culturel Régional, a l'Espace Rhénan, al Théâtre 
Municipal de Haguenau i a l'Espace Culturel de Vendenheim. Haguenau,  Kembs,  
Schiltingheim,  Sélestat,  Thann i Vendenheim (França) 
Import sol·licitat: 3.308,41 € 
Import subvencionable: 3.308,14 € 
Import atorgat: 1.864,29 € 

L0162 U10 N-CIR 1212/12-6  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Call me Maria  
Dates: 14 de desembre de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "Call me Maria" a Le Theatre Du Chevalet. 
Noyon (França) 
Import sol·licitat: 2.267,00 € 
Import subvencionable: 2.267,00 € 
Import atorgat: 1.030,35 € 

L0162 U10 N-CIR 1213/12-6  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Call me Maria  
Dates: 7 de desembre de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "Call me Maria" al Theatre  Divonne les Bains. 
Divonne les Bains (França) 
Import sol·licitat: 1.240,00 € 
Import subvencionable: 1.240,00 € 
Import atorgat: 563,58 € 
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L0162 U10 N-CIR 1249/12-6  
Beneficiari: Alejandro Nicolás Muñoz 
Artista: Ale Risorio  
Dates: del 26 al 29 de desembre de 2012 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "AleGrativo en Comprimidos" al 
Festival Invasión Callejera. Valparaíso (Xile) 
Import sol·licitat: 1.650,00 € 
Import subvencionable: 1.650,00 € 
Import atorgat: 660,00 € 

L0162 U10 N-DAN 668/12-6  
Beneficiari: Nats Nus, SL 
Artista: Nats Nus Dansa  
Dates: del 26 al 30 de juliol de 2012 
Activitat: quatre representacions amb les peces "Momentari" i  "Maps"  i realització de 
dos workshops al Hong Kong City Hall Theatre. Hong Kong (Xina) 
Import sol·licitat: 3.800,00 € 
Import subvencionable: 3.800,00 € 
Import atorgat: 1.934,20 € 

L0162 U10 N-DAN 818/12-6  
Beneficiari: Andrea Vicente González 
Artista: Andrea Vicente González  
Dates: 31 agost i 1 de setembre de 2012 
Activitat: dues  representacions amb la peça "Howl"  dins del Space 4 Art Festival. San 
Diego (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.935,00 € 
Import subvencionable: 1.000,00 € 
Import atorgat: 300,00 € 

L0162 U10 N-DAN 819/12-6  
Beneficiari: Tomàs Aragay Sastre 
Artista: Societat Doctor Alonso  
Dates: 1 de setembre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça "Introducció a la introducció", una taula 
rodona i una residència de creació dins de la 15ena edició de l'International Festival 
Mladi Levi. Ljubljana (Eslovènia) 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
Import subvencionable: 1.500,00 € 
Import atorgat: 681,75 € 

L0162 U10 N-DAN 869/12-6  
Beneficiari: Associació El Conde de Torrefiel 
Artista: El Conde de Torrefiel  
Dates: 15 de setembre de 2012 
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Activitat: una representació amb la peça "Observen cómo el cansancio derrota al 
pensamiento" dins del Festival inTACTO. Vitòria (Espanya) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
Import subvencionable: 600,00 € 
Import atorgat: 240,00 € 

L0162 U10 N-DAN 878/12-6  
Beneficiari: SENZA TEMPO BCN, SL 
Artista: Cia. Senza Tempo  
Dates: 8 i 9 de setembre de 2012 
Activitat: dues representacions amb la peça "Capricho" al parc Villa Bombrini  i al 
Finale Ligure dins del Festival Corpi Urbani/ Urban Bodies. Gènova (Itàlia) 
Import sol·licitat: 2.020,00 € 
Import subvencionable: 2.020,00 € 
Import atorgat: 918,09 € 

L0162 U10 N-DAN 894/12-6  
Beneficiari: Thomas Noone Dance, SLU 
Artista: Thomas Noone Dansa  
Dates: del 28 al 30 de setembre i 2 d'octubre de 2012 
Activitat: dues actuacions amb les peces "Lugares extrañamente desastrosos" i " 
Glitch-Bound"  i dos tallers dins del Festival Mov to Maribor i dins del Sofia Dance 
Week. Maribor (Eslovènia), Sofia (Bulgària) 
Import sol·licitat: 8.700,00 € 
Import subvencionable: 8.700,00 € 
Import atorgat: 3.480,00 € 

L0162 U10 N-DAN 896/12-6  
Beneficiari: Les filles Föllen's Entertainment 
Artista: Les filles Föllen  
Dates: del 8 al 10 de novembre de 2012 
Activitat: tres representacions amb la peça "Escena simultánea" al DT Espacio 
Escénico. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 700,00 € 
Import subvencionable: 700,00 € 
Import atorgat: 318,15 € 

L0162 U10 N-DAN 906/12-6  
Beneficiari: Antic Teatre - Espai de Creació SLU 
Artista: Guillem Mont de Palol / Jorge Dutor  
Dates: del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2012 
Activitat: gira de cinc representacions amb la peça "¿Y por qué John Cage?" al centres 
culturals Stanika Zilina-Zariecie, Cooltour, Divadlo 29, al teatre Alfred veu dvore i al 
Johan centrum. Ostrava,  Pardubice,  Plzen i Praga 7 (República Txeca), Zilina 
(Eslovàquia) 
Import sol·licitat: 1.010,00 € 
Import subvencionable: 1.010,00 € 
Import atorgat: 514,09 € 
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L0162 U10 N-DAN 933/12-6  
Beneficiari: Associació Kòniclab, Creació Contemporània i Noves Tecnologies 
Artista: Kònic thtr  
Dates: del 29 de setembre al 28 d'octubre de 2012 
Activitat: quatre representacions amb la peça "Cuerpo SMS" al CPR-Center for 
Performance Research i al Whitdel Arts Gallery, dues residències artístiques de 
creació i dues trobades de creadors. Brooklyn i Detroit (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 2.760,00 € 
Import subvencionable: 2.340,00 € 
Import atorgat: 1.063,53 € 

L0162 U10 N-DAN 944/12-6  
Beneficiari: La Intrusa Danza SL 
Artista: La Intrusa Danza  
Dates: del 13 d'octubre al 4 de novembre de 2012 
Activitat: gira de deu representacions amb la peça "Ataraxia" i tallers a Mèxic, Xile i 
Argentina. Jalisco,  Matamoros,  Reynosa,  Nuevo Laredo i Monterrey (Mèxic), Rosario 
(Argentina), Saltillo (Mèxic), Valparaiso-Santiago (Xile) 
Import sol·licitat: 12.082,34 € 
Import subvencionable: 10.000,00 € 
Import atorgat: 4.545,00 € 

L0162 U10 N-DAN 973/12-6  
Beneficiari: Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa, SL 
Artista: Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa  
Dates: 21 d'octubre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça "La muntanya al teu voltant" al Theatre Bonn. 
Bonn (Alemanya) 
Import sol·licitat: 5.150,00 € 
Import subvencionable: 5.150,00 € 
Import atorgat: 2.340,68 € 

L0162 U10 N-DAN 974/12-6  
Beneficiari: Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa, SL 
Artista: Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa  
Dates: del 27 de novembre al 2 de desembre de 2012 
Activitat: sis representacions amb les peces "Belmonte", "Cesc Gelabert V.O" i "Sense 
Fi - Conquassabit" al Teatro Elfo Puccini dins del Festival Milano Oltre, dos workshops, 
xerrada i conferència. Milano (Itàlia) 
Import sol·licitat: 6.000,00 € 
Import subvencionable: 6.000,00 € 
Import atorgat: 2.400,00 € 

L0162 U10 N-DAN 977/12-6  
Beneficiari: SALOMETA, SL 
Artista: Companyia Marta Carrasco  
Dates: 20 d'octubre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça "No sé si ..." al Teatro La Tía Norica dins del 
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FIT - Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Cadis (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.400,00 € 
Import subvencionable: 2.400,00 € 
Import atorgat: 1.090,80 € 

L0162 U10 N-DAN 1002/12-6  
Beneficiari: Àngels Margarit, SLU 
Artista: Àngels Margarit / Cia. Mudances  
Dates: 14,17 i 18 de novembre de 2012 
Activitat: tres representacions amb la peça "From B to B" dins del Festival Tanz Olten i 
el Festival Hiver de Danses Scène Ouverte. Neuchâtel i Olten (Suïssa) 
Import sol·licitat: 786,00 € 
Import subvencionable: 786,00 € 
Import atorgat: 485,75 € 

L0162 U10 N-DAN 1003/12-6  
Beneficiari: Cobosmika Company, SL 
Artista: CobosMika.Company  
Dates: 18 i 20 d'octubre de 2012 
Activitat: dues representacions amb la peça "Hidden/Choice"al Stadttheather Kempten, 
dins del Kemptener Tanzherbst i al 4+1 Dance Days 4 you. Banská Bystrica 
(Eslovàquia), Kempten (Alemanya) 
Import sol·licitat: 3.150,00 € 
Import subvencionable: 3.150,00 € 
Import atorgat: 1.431,68 € 

L0162 U10 N-DAN 1004/12-6  
Beneficiari: Cia.de Danza Mar y Javier SL 
Artista: Cía. de Danza Mar Gómez  
Dates: 27 d'octubre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça "Perdiendo el tiempo" al Teatro Echegaray. 
Màlaga (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.380,00 € 
Import subvencionable: 2.380,00 € 
Import atorgat: 1.081,71 € 

L0162 U10 N-DAN 1006/12-6  
Beneficiari: Compañía de Danza Erre que Erre, SCCL 
Artista: Erre que erre  
Dates: 23 de novembre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça "Trans-mission" al Teatro la Quinta Porra dins 
del Festival Danza en la Ciudad. Bogotá (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 1.890,00 € 
Import subvencionable: 1.890,00 € 
Import atorgat: 756,00 € 
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L0162 U10 N-DAN 1007/12-6  
Beneficiari: Compañía de Danza Erre que Erre, SCCL 
Artista: Erre que erre  
Dates: del 9 a l'11 de novembre de 2012 
Activitat: tres representacions amb la peça "Principios Opuestos" al Teatro Ensalle dins 
del Festival Castropezas. Vigo (Espanya) 
Import sol·licitat: 500,00 € 
Import subvencionable: 500,00 € 
Import atorgat: 254,50 € 

L0162 U10 N-DAN 1012/12-6  
Beneficiari: La Intrusa Danza SL 
Artista: La Intrusa Danza  
Dates: 17 de novembre de 2012 
Activitat: una actuació amb la peça "Ataraxia" al Teatro Paco Rabal dins del  XXVII 
Festival Internacional Madrid en Danza. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.481,75 € 
Import subvencionable: 1.481,75 € 
Import atorgat: 673,46 € 

L0162 U10 N-DAN 1013/12-6  
Beneficiari: Art Trànsit Dansa, SL 
Artista: Trànsit Dansa  
Dates: 27 d'octubre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça "Somorrostro" a Portimão. Portimão (Portugal) 
Import sol·licitat: 3.232,50 € 
Import subvencionable: 928,34 € 
Import atorgat: 371,34 € 

L0162 U10 N-DAN 1028/12-6  
Beneficiari: Cia.de Danza Mar y Javier SL 
Artista: Cía. de Danza Mar Gómez  
Dates: 4 de novembre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça "Perdiendo el tiempo" a l'Auditorio de Tenerife 
SAU. Santa Cruz de Tenerife (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.880,00 € 
Import subvencionable: 3.880,00 € 
Import atorgat: 1.552,00 € 

L0162 U10 N-DAN 1031/12-6  
Beneficiari: Increpación Danza, SL 
Artista: Increpación Danza  
Dates: 29,30 de novembre i 1 de desembre de 2012 
Activitat: tres representacions amb la peça "Wad Ras" al Teatro Libero - 
Incontroazione. Palerm (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.950,00 € 
Import subvencionable: 1.950,00 € 
Import atorgat: 886,28 € 
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L0162 U10 N-DAN 1070/12-6  
Beneficiari: SALOMETA, SL 
Artista: Companyia Marta Carrasco  
Dates: 2 i 3 de novembre de 2012 
Activitat: dues representacions amb la peça "No sé si..." al Teatro di Rifredi. Florència 
(Itàlia) 
Import sol·licitat: 3.200,00 € 
Import subvencionable: 3.200,00 € 
Import atorgat: 1.280,00 € 

L0162 U10 N-DAN 1099/12-6P  
Beneficiari: Cia. Dansa Mariantònia Oliver, SL 
Artista: Cia Mariantònia Oliver  
Dates: del 27 al 31 d'octubre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça "Las muchas" al Festival BAD. Bilbao 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 1.861,70 € 
Import subvencionable: 1.861,70 € 
Import atorgat: 744,68 € 

L0162 U10 N-DAN 1187/12-6  
Beneficiari: Associació El Conde de Torrefiel 
Artista: El Conde de Torrefiel  
Dates: del 29 de novembre al 9 de desembre de 2012 
Activitat: vuit representacions amb la peça "Escenas para una conversación después 
del visionado de una película de Michael Haneke" al Teatro Pradillo. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable: 1.000,00 € 
Import atorgat: 454,50 € 

L0162 U10 N-DAN 1188/12-6  
Beneficiari: Sol Picó Cia. de Danza, SL 
Artista: Sol Picó Cia. de dansa  
Dates: 8 de desembre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça "Petra, la mujer araña y el putón de la abeja 
Maya" a la Sala Concha Velasco del LAVA - Laboratorio de Artes Escénicas de 
Valladolid. Valladolid (Espanya) 
Import sol·licitat: 4.868,20 € 
Import subvencionable: 4.868,20 € 
Import atorgat: 2.212,60 € 

L0162 U10 N-DAN 1194/12-6  
Beneficiari: Espai Mandarina d'Arts SL 
Artista: Companyia La Mandarina  
Dates: 22 i 23 de desembre de 2012 
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Activitat: dues representacions amb la peça "LaLolaBalla" a la Sala Triángulo dins del 
Circuito de la Red de Teatros Alternativos. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 678,60 € 
Import subvencionable: 678,60 € 
Import atorgat: 271,44 € 

L0162 U10 N-DAN 1255/12-6  
Beneficiari: Tap Story-Tellers, SL 
Artista: Cia. Sharon Levi  
Dates: 21 de desembre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça " Fragments" al Teatro Victoria Eugenia. San 
Sebastián (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.600,00 € 
Import subvencionable: 3.600,00 € 
Import atorgat: 1.440,00 € 

L0162 U10 N-MU 902/12-6P  
Beneficiari: Amics del Folk Rock 
Artista: Son and the Holy Ghosts  
Dates: 12 i 13 d'octubre de 2012 
Activitat: dues actuacions del grup Son and the Holy Ghosts al Festival Monkey Week. 
Puerto de Santa María (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.070,00 € 
Import subvencionable: 1.070,00 € 
Import atorgat: 428,00 € 

L0162 U10 N-MU 911/12-6  
Beneficiari: Nicolas Alejandro Cristancho Quintero 
Artista: Yurgaki Trio  
Dates: 15 de setembre de 2012 
Activitat: actuació de la formació de jazz Yurgaki Trio i realització d'un curs magistral al 
XII Encuentro de creadores de jazz fusión experimental Ajazzgo 2012. Cali (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 5.000,00 € 
Import subvencionable: 3.750,00 € 
Import atorgat: 1.125,00 € 

L0162 U10 N-MU 912/12-6  
Beneficiari: Pere Bergoñón Raventós 
Artista: Pier  
Dates: 2 i 3 de novembre de 2012 
Activitat: dues actuacions al Museo de Guanabacoa. Guanabacoa (Cuba) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
Import subvencionable: 600,00 € 
Import atorgat: 240,00 € 
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L0162 U10 N-MU 965/12-6  
Beneficiari: Associació Cultural Le Tendre Amour 
Artista: Le Tendre Amour  
Dates: 27 de setembre de 2012 
Activitat: actuació de la formació musical Le Tendre Amour al Banchetto Musicale 
Festival. Vilnius (Lituània) 
Import sol·licitat: 4.450,00 € 
Import subvencionable: 4.450,00 € 
Import atorgat: 2.022,53 € 

L0162 U10 N-MU 968/12-6  
Beneficiari: Benet Casablancas 
Artista: Benet Casablancas  
Dates: 28 de setembre de 2012 
Activitat: estrena mundial de l'obra "Dance Song and Celebration" i realització d'un 
curs magistral a la Morgan Library. Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.275,00 € 
Import subvencionable: 1.275,00 € 
Import atorgat: 718,46 € 

L0162 U10 N-MU 969/12-6  
Beneficiari: Dídac Cuní Mateo 
Artista: Dealan  
Dates: 28 de setembre de 2012 
Activitat: actuació de la formació musical Dealan al Festival de Música de la Juventud 
Gallega. Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.345,00 € 
Import subvencionable: 1.205,87 € 
Import atorgat: 482,35 € 

L0162 U10 N-MU 995/12-6  
Beneficiari: Galbany Produccions, SL 
Artista: Marc Ayza Group  
Dates: 11 d'octubre de 2012 
Activitat: actuació de la formació musical Marc Ayza Group al Vilnius Jazz Festival. 
Vilnius (Lituània) 
Import sol·licitat: 1.956,00 € 
Import subvencionable: 1.956,00 € 
Import atorgat: 1.102,21 € 

L0162 U10 N-MU 997/12-6  
Beneficiari: Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana 
Artista: Cor de Cambra del Palau de la Música  
Dates: 12 i 13 d'octubre de 2012 
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Activitat: dues actuacions del Cor de Cambra del Palau de la Música, amb la peça 
"Ivan el Terrible", de Prokofiev, al Palacio de la Ópera. A Coruña (Espanya) 
Import sol·licitat: 7.147,06 € 
Import subvencionable: 6.897,71 € 
Import atorgat: 3.135,01 € 

L0162 U10 N-MU 1000/12-6  
Beneficiari: Joan Casulleras Serrano 
Artista: Hans Laguna  
Dates: 12 i 13 d'octubre de 2012 
Activitat: dues actuacions de la formació de pop Hans Laguna al Monkey Week. Puerto 
de Santa María (Espanya) 
Import sol·licitat: 810,00 € 
Import subvencionable: 560,00 € 
Import atorgat: 224,00 € 

L0162 U10 N-MU 1019/12-6  
Beneficiari: Maria Blay Alegre 
Artista: Astrio  
Dates: 13 d'octubre de 2012 
Activitat: actuació de la formació musical Astrio al Monkey Week. Puerto de Santa 
María (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.600,00 € 
Import subvencionable: 920,00 € 
Import atorgat: 418,14 € 

L0162 U10 N-MU 1020/12-6  
Beneficiari: Maria Blay Alegre 
Artista: La Iaia  
Dates: 13 d'octubre de 2012 
Activitat: actuació de la formació musical La Iaia al Monkey Week. Puerto de Santa 
María (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable: 1.379,40 € 
Import atorgat: 626,94 € 

L0162 U10 N-MU 1021/12-6  
Beneficiari: Maria Blay Alegre 
Artista: Obeses  
Dates: 13 d'octubre de 2012 
Activitat: actuació de la formació de rock Obeses al Monkey Week. Puerto de Santa 
María (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.043,60 € 
Import subvencionable: 991,02 € 
Import atorgat: 396,41 € 
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L0162 U10 N-MU 1022/12-6  
Beneficiari: Marc Yves Philippe Perilhou 
Artista: Ninette & The Goldfish  
Dates: 13 d'octubre de 2012 
Activitat: actuació de la formació de pop Ninette & The Goldfish al Monkey Week. 
Puerto de Santa María (Espanya) 
Import sol·licitat: 490,00 € 
Import subvencionable: 460,00 € 
Import atorgat: 184,00 € 

L0162 U10 N-MU 1023/12-6  
Beneficiari: The Excitements SCP 
Artista: The Excitements  
Dates: del 18 d'octubre al 10 de novembre de 2012 
Activitat: gira europea de la formació de soul-rock The Excitements amb vint-i-quatre 
actuacions per França, Alemanya, Països Baixos i Bèlgica. Utrecht (Països Baixos), 
Aalen (Alemanya), Alencon i Auxerre (França), Berlín (Alemanya), Blois i Burg-en-
Bresse (França), Cologne (Alemanya), Eindhoven (Països Baixos), Frankfurt i 
Hannover (Alemanya), La Rochelle (França), Leipzig (Alemanya), Marq en Bareuil i 
París (França), Pfarrkirchen (Alemanya), Rotterdam (Països Baixos), San Niklaas 
(Bèlgica), Vannes (França) 
Import sol·licitat: 4.430,00 € 
Import subvencionable: 3.862,00 € 
Import atorgat: 1.755,28 € 

L0162 U10 N-MU 1033/12-6  
Beneficiari: Atomic Mathews Haba SL 
Artista: Maria Coma  
Dates: 17 i 19 d'octubre de 2012 
Activitat: dues actuacions de la cantant i instrumentista Maria Coma a les sales 
Fotomatón i Teatro de la Estación. Madrid i Saragossa (Espanya) 
Import sol·licitat: 510,00 € 
Import subvencionable: 426,20 € 
Import atorgat: 170,48 € 

L0162 U10 N-MU 1037/12-6  
Beneficiari: Jaume Torrent Rius 
Artista: Jaume Torrent Rius  
Dates: del 17 d'octubre a l'11 de novembre de 2012 
Activitat: gira del guitarrista i compositor Jaume Torrent amb set actuacions pels Estats 
Units d'Amèrica: Oklahoma City's Women's Club; Saint Peter's Church; Anza College; 
Piedmont Center For the Arts; Merced University; Church of the Nazarene. Merced,  
Oklahoma,  Piedmont,  Saratoga i Sutter Creek (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 810,00 € 
Import subvencionable: 810,00 € 
Import atorgat: 324,00 € 
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L0162 U10 N-MU 1043/12-6  
Beneficiari: La Castanya SCP 
Artista: Aliment  
Dates: del 20 al 27 d'octubre de 2012 
Activitat: gira del grup de rock Aliment amb sis actuacions per Espanya: Velvet Club, 
La Cabaña, Sala Mondo, La Calleja, Sala Wurlitzer Ballroom i Festival Jazpana Fest!. 
Algeciras,  Besain,  Madrid,  Màlaga,  Oviedo i Vigo (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.156,90 € 
Import subvencionable: 1.732,00 € 
Import atorgat: 692,80 € 

L0162 U10 N-MU 1051/12-6  
Beneficiari: Grup Instrumental Barcelona 216, SL 
Artista: Grup Instrumental Barcelona 216  
Dates: 3 de desembre de 2012 
Activitat: actuació del Grup Instrumental Barcelona 216 a la Sala Joaquín Turina. 
Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable: 800,00 € 
Import atorgat: 407,20 € 

L0162 U10 N-MU 1052/12-6  
Beneficiari: Grup Instrumental Barcelona 216, SL 
Artista: Grup Instrumental Barcelona 216  
Dates: 12 i 14 de novembre de 2012 
Activitat: dues actuacions del Grup Instrumental Barcelona 216 al Festival Bernaola i al 
Festival Ensembles. Saragossa i Vitòria (Espanya) 
Import sol·licitat: 700,00 € 
Import subvencionable: 700,00 € 
Import atorgat: 432,60 € 

L0162 U10 N-MU 1053/12-6  
Beneficiari: Grup Instrumental Barcelona 216, SL 
Artista: Grup Instrumental Barcelona 216  
Dates: 9 de desembre de 2012 
Activitat: actuació del Grup Instrumental Barcelona 216 al Festival International Smash. 
Salamanca (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable:  2.500,00 € 
Import atorgat: 1.408,75 € 

L0162 U10 N-MU 1074/12-6  
Beneficiari: Bcore Disc, SLU 
Artista: Anímic  
Dates: del 15 al 18 de novembre de 2012 
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Activitat: quatre actuacions del grup de pop Anímic a Xile: Bar Loreto, Bar Onde Pala, 
Bar Puerta Roja i Pulsar. Chillán,  Concepción i Santiago de Xile (Xile) 
Import sol·licitat: 2.090,00 € 
Import subvencionable: 2.030,00 € 
Import atorgat: 922,64 € 

L0162 U10 N-MU 1077/12-6  
Beneficiari: VANIA PRODUCCIONS, SL 
Artista: Jaume Vilaseca Quartet  
Dates: 2 de novembre de 2012 
Activitat: actuació de la formació musical Jaume Vilaseca Quartet a la fira CirculArt. 
Medellín (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 9.720,00 € 
Import subvencionable: 9.720,00 € 
Import atorgat: 4.417,74 € 

L0162 U10 N-MU 1082/12-6  
Beneficiari: Galbany Produccions, SL 
Artista: Ramon Fossati Glowing Trio  
Dates: del 17 al 25 de novembre de 2012 
Activitat: gira de la formació musical Ramon Fossati Glowing Trio amb quatre 
actuacions per Argentina: tres en el marc del Festival Internacional de Jazz de Buenos 
Aires i una al Festival de Jazz Internacional de Rosario. Buenos Aires i Rosario 
(Argentina) 
Import sol·licitat: 7.593,33 € 
Import subvencionable: 7.593,33 € 
Import atorgat: 2.278,00 € 

L0162 U10 N-MU 1096/12-6P  
Beneficiari: Alfredo Oyaguez Montero 
Artista: Alfredo Oyaguez Montero  
Dates: del 19 al 25 d'octubre de 2012 
Activitat: cinc actuacions d'Alfredo Oyaguez i realització de masterclasses i seminaris a 
l'Ithaca College i a la University of Las Vegas. Ithaca  (Nova York),  (Estats Units 
d'Amèrica), Las Vegas  (Nevada),  (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable: 1.000,00 € 
Import atorgat: 400,00 € 

L0162 U10 N-MU 1181/12-6  
Beneficiari: PROPOST (Projectes Poètics Sense Títol) 
Artista: Bradien + Eduard Escoffet  
Dates: 4 de novembre de 2012 
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Activitat: actuació del projecte musical de la formació electrònica Bradien i el poeta 
Eduard Escofet al festival Yuxtaposiciones, Festival Polipoético Internacional. Madrid 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 941,50 € 
Import subvencionable: 941,50 € 
Import atorgat: 479,22 € 

L0162 U10 N-MU 1191/12-6P  
Beneficiari: David Gómez Collados 
Artista: David Gómez Collados  
Dates: 5 de desembre de 2012 
Activitat: una actuació de David Gómez a la Corporación Cultural Las Condes. 
Santiago de Xile (Xile) 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable: 1.500,00 € 
Import atorgat: 600,00 € 

L0162 U10 N-MU 1192/12-6P  
Beneficiari: Alfredo Oyaguez Montero 
Artista: Alfredo Oyaguez Montero  
Dates: del 10 al 20 de desembre de 2012 
Activitat: cinc actuacions d'Alfredo Oyaguez amb l'ensemble de tango La Cuarentena 
al Teatro Colón. Mar del Plata (Argentina) 
Import sol·licitat: 5.500,00 € 
Import subvencionable: 5.500,00 € 
Import atorgat: 2.200,00 € 

L0162 U10 N-MU 1198/12-6  
Beneficiari: Aloud Music, SL 
Artista: The Last 3 Lines  
Dates: 16 i 17 de novembre de 2012 
Activitat: dues actuacions de la formació de rock The Last 3 Lines a la Sala Porta Caeli 
i al Festival Winter Indie City. Segòvia i Valladolid (Espanya) 
Import sol·licitat: 906,52 € 
Import subvencionable: 906,52 € 
Import atorgat: 362,61 € 

L0162 U10 N-MU 1203/12-6  
Beneficiari: Arts Managers, SLU 
Artista: Txarango  
Dates: 6, 7 i 8 de desembre de 2012 
Activitat: gira de la formació de rumba i músiques del món Txarango amb tres 
actuacions a la Sala Global, Sala Tisind Frid i Moriskan Pavijongen. Aalborg i 
Copenhagen (Dinamarca), Malmö (Suècia) 
Import sol·licitat: 5.569,82 € 
Import subvencionable: 2.009,82 € 
Import atorgat: 1.023,00 € 
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L0162 U10 N-MU 1205/12-6  
Beneficiari: Fundació Privada Taller de Músics 
Artista: Las Migas  
Dates: del 18 al 30 de novembre de 2012 
Activitat: gira de la formació de flamenc Las Migas amb sis actuacions per Espanya: 
Teatro Cánovas, Teatro Falla, Teatro de la Estación, Teatro Lara, Teatro Central, 
Teatro Darymelia. Càdis,  Jaen,  Madrid,  Màlaga,  Saragossa i Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 5.822,20 € 
Import subvencionable: 5.822,20 € 
Import atorgat: 2.646,19 € 

L0162 U10 N-MU 1207/12-6  
Beneficiari: Arts Managers, SLU 
Artista: Txarango  
Dates: del 28 de novembre al 4 de desembre de 2012 
Activitat: gira de la formació de rumba i músiques del món Txarango amb quatre 
actuacions: Café Auriense, Bar Liceum, Clavicémbalo i Aturuxo. Bueu,  Lugo,  
Ourense i Pontevedra (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.538,70 € 
Import subvencionable: 1.717,70 € 
Import atorgat: 687,08 € 

L0162 U10 N-MU 1208/12-6  
Beneficiari: Arts Managers, SLU 
Artista: Txarango  
Dates: del 10 al 18 de novembre de 2012 
Activitat: gira de la formació de rumba i músiques del món Txarango amb cinc 
actuacions a la Sala Tio Zappa, El Cartero, Gora Taberna, Azkena, Sala el Bafle. 
Bilbao,  Càdis,  Jerez de la Frontera,  Pamplona i Vitòria (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.807,70 € 
Import subvencionable: 1.777,82 € 
Import atorgat: 711,13 € 

L0162 U10 N-MU 1209/12-6  
Beneficiari: Pedro Gerardo Burzaco Ojeda 
Artista: Ensemble Diapason  
Dates: 8 de desembre de 2012 
Activitat: actuació de la formació musical Ensemble Diapason al Festival Hudobné 
Salony. Banska Bystrica (Eslovàquia) 
Import sol·licitat: 1.935,14 € 
Import subvencionable: 1.935,14 € 
Import atorgat: 984,99 € 

L0162 U10 N-MU 1214/12-6  
Beneficiari: Galbany Produccions, SL 
Artista: Ramon Fossati Glowing Trio  
Dates: 28 i 29 de novembre de 2012 
Activitat: dues actuacions de la formació musical Ramon Fossati Glowing Trio als 
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Institutos Cervantes d'Hamburg i Berlín dins del cicle "Sketches of Spain". Berlín i 
Hamburg (Alemanya) 
Import sol·licitat: 2.340,00 € 
Import subvencionable: 2.340,00 € 
Import atorgat: 702,00 € 

L0162 U10 N-MU 1217/12-6  
Beneficiari: Ignasi Terraza Torra 
Artista: Ignasi Terraza Trio  
Dates: del 22 al 25 de novembre de 2012 
Activitat: quatre actuacions de la formació musical Ignasi Terraza Trio a Alemanya i 
Bèlgica: Art Galery, Birdland, Bassgeige, L'Archidunc. Braunschweig (Alemanya), 
Brusel·les (Bèlgica), Hamburg i Neutlingen (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
Import subvencionable: 787,00 € 
Import atorgat: 486,37 € 

L0162 U10 N-MU 1222/12-6  
Beneficiari: Ricardo Muñoz Segu 
Artista: El Timbe  
Dates: 6 de desembre de 2012 
Activitat: actuació del dj de música electrònica llatina El Timbe al Festival 
Multiplicidade. Rio de Janeiro (Brasil) 
Import sol·licitat: 1.500,00 € 
Import subvencionable: 1.500,00 € 
Import atorgat: 450,00 € 

L0162 U10 N-MU 1225/12-6  
Beneficiari: Jose Ignacio Echepare Gomez 
Artista: Jose Ignacio Echepare Gomez  
Dates: 14 de desembre de 2012 
Activitat: actuació del violoncel·lista Iñaki Echepare al Centro Cultural de Filipinas, 
acompanyant a la Philippine Philarmonic Orchestra. Manila (Filipines) 
Import sol·licitat: 1.495,01 € 
Import subvencionable: 1.495,01 € 
Import atorgat: 448,50 € 

L0162 U10 N-MU 1226/12-6  
Beneficiari: Francisco Javier Casellas Gómez 
Artista: Francisco Javier Casellas Gómez  
Dates: 19 de desembre de 2012 
Activitat: dues actuacions del cantant Xavier Casellas al Zinc Bar New York. Nova York 
(Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable: 719,51 € 
Import atorgat: 287,80 € 
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L0162 U10 N-MU 1227/12-6  
Beneficiari: La Castanya SCP 
Artista: Biscuit  
Dates: del 7 al 15 de desembre de 2012 
Activitat: gira de la formació de rock Biscuit amb sis actuacions: Festiva Purple Week, 
Espacio Santander, Universidad de Vitoria, La lata de bombillas, Sala Siroco, Planta 
Baja. Granada,  Leon,  Madrid,  Santander,  Saragossa i Vitòria (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.450,00 € 
Import subvencionable: 1.311,11 € 
Import atorgat: 595,90 € 

L0162 U10 N-MU 1236/12-6P  
Beneficiari: Associació de Saxofonistes de les Illes Balears 
Artista: Companyia general de Saxòfons  
Dates: 15 i 17 de desembre de 2012 
Activitat: dues actuacions de la Companyia General de Saxòfons als conservatoris de 
música de Lisboa i Milà. Lisboa (Portugal), Milà (Itàlia) 
Import sol·licitat: 6.600,00 € 
Import subvencionable: 6.600,00 € 
Import atorgat: 2.640,00 € 

L0162 U10 N-MU 1240/12-6P  
Beneficiari: Associació de Saxofonistes de les Illes Balears 
Artista: Els Solitaris Intempestius  
Dates: 27 de desembre de 2012 
Activitat: una actuació de la formació musical Els Solitaris Intempestius al 
Conservatorio Nacional de Música. Lima (Perú) 
Import sol·licitat: 7.860,00 € 
Import subvencionable: 7.860,00 € 
Import atorgat: 3.144,00 € 

L0162 U10 N-MU 1241/12-6P  
Beneficiari: Associació de Saxofonistes de les Illes Balears 
Artista: Rodrigo Vila & Hilomi Sakaguchi  
Dates: 27 de desembre de 2012 
Activitat: una actuació de Rodrigo Vila & Hilomi Sakagichi al Festival Perusax. Lima 
(Perú) 
Import sol·licitat: 3.430,00 € 
Import subvencionable: 3.430,00 € 
Import atorgat: 1.372,00 € 

L0162 U10 N-MU 1245/12-6P  
Beneficiari: Bartomeu Moll Mas 
Artista: Alter Face Piano Ensemble  
Dates: 21 de desembre de 2012 
Activitat: una actuació de la formació musical Alter Face Piano Ensemble a la VIIa 
edició del Festival Internacional Smash de Música Contemporánea. Salamanca 
(Espanya) 
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Import sol·licitat: 526,97 € 
Import subvencionable: 526,97 € 
Import atorgat: 210,79 € 

L0162 U10 N-TEA 709/12-6  
Beneficiari: Engruna Produccions 
Artista: Engruna Teatre  
Dates: 10 de març de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "La nina del cap pelat" a l'Espacio Caja Ávila. 
Àvila (Espanya) 
Import sol·licitat: 518,99 € 
Import subvencionable: 445,60 € 
Import atorgat: 178,24 € 

L0162 U10 N-TEA 716/12-6  
Beneficiari: Antoni Tomàs Camí 
Artista: Tombs creatius  
Dates: 27 i 28 de juliol de 2012 
Activitat: dues representacuions de l'espectacle "Colors de Monstre" a l'Olala 
Internationales Strassentheater Festival. Lienz (Àustria) 
Import sol·licitat: 1.229,10 € 
Import subvencionable: 1.229,10 € 
Import atorgat: 491,64 € 

L0162 U10 N-TEA 722/12-6  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Residual Gurus  
Dates: 21 de juliol de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "Residual Gurus" al Barbican Centre. Londres 
(Regne Unit) 
Import sol·licitat: 1.800,00 € 
Import subvencionable: 1.800,00 € 
Import atorgat: 1.014,30 € 

L0162 U10 N-TEA 740/12-6  
Beneficiari: Baubo, SCCL 
Artista: Companyia Dei Furbi  
Dates: 11 d'agost de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "Asufre" al Festival Puerta al Mediterráneo. 
Mora de Rubielos (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.127,40 € 
Import subvencionable: 1.127,40 € 
Import atorgat: 450,96 € 
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L0162 U10 N-TEA 787/12-6  
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL 
Artista: Cavalls de Menorca  
Dates: 23 i 24 d'agost de 2012 
Activitat: representacions de l'espectacle "Cavalls de Menorca" a Le Festival d'Aurillac. 
Aurillac (França) 
Import sol·licitat: 1.016,00 € 
Import subvencionable: 1.016,00 € 
Import atorgat: 461,77 € 

L0162 U10 N-TEA 806/12-6  
Beneficiari: Transeduca Acció Educativa SL 
Artista: Cavalls de Menorca  
Dates: 25 i 26 d'agost de 2012 
Activitat: tres representació de l'espectacle "Cavalls de Menorca" a Polònia. Zary i 
Bolaslawiec (Polònia) 
Import sol·licitat: 1.907,40 € 
Import subvencionable: 1.907,40 € 
Import atorgat: 762,96 € 

L0162 U10 N-TEA 841/12-6  
Beneficiari: Ilona Muñoz Rizzo 
Artista: Gustavo Girado  
Dates: 14 de setembre de 2012 
Activitat: gira amb sis representacions de l'espectacle "El Rei, les Reines, el metge i 
ella" a l'Argentina. Rafaela,  Rosario i Santa Fe (Argentina) 
Import sol·licitat: 6.158,20 € 
Import subvencionable: 5.766,00 € 
Import atorgat: 2.306,40 € 

L0162 U10 N-TEA 853/12-6  
Beneficiari: Titzina Teatre, SL 
Artista: Titzina Teatre  
Dates: del 28 d'agost al 30 de setembre de 2012 
Activitat: setze representacions d'Exitus al Teatro del Rayo, Arteón i al Centro Cultural 
Lavardon, La Comedia i CEC. Ctda Ricordona,  Ctda. Ricordona,  Mendoza,  Rio 
Paraná i Rosario (Argentina) 
Import sol·licitat: 11.494,52 € 
Import subvencionable: 10.000,00 € 
Import atorgat: 4.000,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1024/12-6  
Beneficiari: Pep Bou, SL 
Artista: Companyia Pep Bou  
Dates: 18 de setembre 2012 
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Activitat: representació de l'espectacle "Rebufa" al Puppet Fair Festival. Sofia 
(Bulgària) 
Import sol·licitat: 900,00 € 
Import subvencionable: 900,00 € 
Import atorgat: 507,15 € 

L0162 U10 N-TEA 1026/12-6  
Beneficiari: Carmen Escardó Carulla 
Artista: Factoria Circular  
Dates: 20 i 21 d'octubre de 2012 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Rodafonio" al Festival 
Iberoamericano de Teatro. Càdis (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.196,90 € 
Import subvencionable: 1.196,90 € 
Import atorgat: 478,76 € 

L0162 U10 N-TEA 1027/12-6  
Beneficiari: Carrer 88, SL 
Artista: Cia. Kamchàtka  
Dates: 16 de setembre de 2012 
Activitat: representació de teatre de carrer al Festival Car Free Sunday. Bruges 
(Bèlgica) 
Import sol·licitat: 1.300,00 € 
Import subvencionable: 1.300,00 € 
Import atorgat: 661,70 € 

L0162 U10 N-TEA 1054/12-6  
Beneficiari: Associació La Vella Fam 
Artista: La Vella Fam  
Dates: del 21 de setembre al 12 d'octubre de 2012 
Activitat: sis representacions de "Fills de Drap - Retaule de la caiguda" a la Fundación 
Cervantista, al Festival Escena Mazatlán i al Tlaquepaque en Escena. Guanajuato,  
Mazatlán i Tlaquepaque (Mèxic) 
Import sol·licitat: 4.154,27 € 
Import subvencionable: 4.154,27 € 
Import atorgat: 1.661,71 € 

L0162 U10 N-TEA 1056/12-6  
Beneficiari: Katakrak, SCP 
Artista: Katakrak  
Dates: 20 de setembre de 2012 
Activitat: cinc representacions de "L'Animalada" al Girovangando Festival. Sassari 
(Itàlia) 
Import sol·licitat: 486,40 € 
Import subvencionable: 486,40 € 
Import atorgat: 274,09 € 
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L0162 U10 N-TEA 1057/12-6  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Girafes  
Dates: 13 d'octubre de 2012 
Activitat: sis representacions de l'espectacle "Girafes" a l'IF Festival Internazionale. 
Milà (Itàlia) 
Import sol·licitat: 775,00 € 
Import subvencionable: 775,00 € 
Import atorgat: 352,24 € 

L0162 U10 N-TEA 1059/12-6  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Xirriquiteula Teatre  
Dates: 6 d'octubre de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "Papirus" a l'Instituto Cervantes d'Amsterdam. 
Amsterdam (Països Baixos) 
Import sol·licitat: 1.399,20 € 
Import subvencionable: 1.399,20 € 
Import atorgat: 419,76 € 

L0162 U10 N-TEA 1060/12-6  
Beneficiari: Eduard Méndez Pomés 
Artista: Clownic  
Dates: del 4 al 7 d'octubre de 2012 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Ticket" al Bergidum, al Teatro Juan 
Bravo, a la Casa de las Artes de Laguna de Duero i a l'Auditorio Municipal de Medina 
del Campo. Laguna de Duero,  Medina del Campo,  Ponferrada i Segovia (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.600,00 € 
Import subvencionable: 2.600,00 € 
Import atorgat: 1.040,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1061/12-6  
Beneficiari: Illuminati Production Group SL 
Artista: Grease, el musical  
Dates: del 28 al 30 de setembre de 2012 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Grease, el musical" al Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Granada. Granada (Espanya) 
Import sol·licitat: 15.320,00 € 
Import subvencionable: 10.000,00 € 
Import atorgat: 4.000,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1062/12-6  
Beneficiari: Divinas SCP 
Artista: Divinas  
Dates: 22 de setembre de 2012 
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Activitat: representació de l'espectacle "Enchanté!" al Teatro Juan Bravo. Segovia 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 1.740,70 € 
Import subvencionable: 1.740,70 € 
Import atorgat: 696,28 € 

L0162 U10 N-TEA 1064/12-6  
Beneficiari: Carrer 88, SL 
Artista: Cia. Kamchàtka  
Dates: 29 de setembre de 2012 
Activitat: representació de teatre de carrer al Festival Salons Publics. Salon de 
Provence (França) 
Import sol·licitat: 427,00 € 
Import subvencionable: 427,00 € 
Import atorgat: 194,07 € 

L0162 U10 N-TEA 1065/12-6  
Beneficiari: Factoria d'Espectacles, SL 
Artista: Tricicle-2  
Dates: 9 d'octubre de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "100% Tricicle" al Théâtre Romans sur Isere. 
Romans (França) 
Import sol·licitat: 1.236,00 € 
Import subvencionable: 1.236,00 € 
Import atorgat: 494,40 € 

L0162 U10 N-TEA 1066/12-6  
Beneficiari: Factoria d'Espectacles, SL 
Artista: Forever Young  
Dates: 28 de setembre de 2012 
Activitat: tres representacions de Forever Young al Teatro Colón de A Coruña, al 
Centro Social Novacaixagalicia de Pontevedra i al Centro Cultural Novacaixagalicia de 
Vigo. A Coruña,  Pontevedra i Vigo (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable: 2.914,56 € 
Import atorgat: 1.165,82 € 

L0162 U10 N-TEA 1078/12-6  
Beneficiari: Joan Rovira Boix 
Artista: Guixot de 8  
Dates: del 29 de novembre al 2 de desembre de 2012 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Gargot de Joc" al Festival Nauke / 
Science. Belgrad (Sèrbia) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable: 3.000,00 € 
Import atorgat: 1.200,00 € 



institut ramon llull  barcelona 08007/ diputació 279 planta baixa / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat  

                                palma (illes balears) 07012/ protectora 10, local 11/ tel. (+34) 971 72 96 67 / fax (+34) 971.72.57.53 /   irlpalma@llull.cat;  

                                                   www.llull.cat 

  

L0162 U10 N-TEA 1085/12-6  
Beneficiari: Cascai Teatre, SL 
Artista: Cascai Teatre  
Dates: 25 d'octubre de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "Zirocco" al Teatro Serantes Kultur Aretoa. 
Santurtzi  (Bizkaia),  (Espanya) 
Import sol·licitat: 950,00 € 
Import subvencionable: 950,00 € 
Import atorgat: 431,78 € 

L0162 U10 N-TEA 1090/12-6P  
Beneficiari: Res de Res i En Blanc, SL 
Artista: Res de Res  
Dates: 7 i 8 de desembre de 2012 
Activitat: dues representacions de "Pontes", de Res de Res i Circo Dux, al Festival de 
Circo do Brasil. Recife  (Pernambuco),  (Brasil) 
Import sol·licitat: 11.375,00 € 
Import subvencionable: 10.000,00 € 
Import atorgat: 4.000,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1094/12-6P  
Beneficiari: Associació Fundició Dada Gugú 
Artista: Fundició de Teatre Dada Gugu  
Dates: del 9 al 15 d'octubre de 2012 
Activitat: nou representacions de "Mans balladetes", de Fundició de Teatre Dada 
Gugu, al Festival International de l'Humour Suisse. Ginebra (Suïssa) 
Import sol·licitat: 710,00 € 
Import subvencionable: 664,00 € 
Import atorgat: 265,60 € 

L0162 U10 N-TEA 1101/12-6P  
Beneficiari: Produccions del mar Management, SL 
Artista: Produccions del Mar  
Dates: del 26 al 28 d'octubre de 2012 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "La Cena", de Produccions del Mar, al 
Teatro de la Estación. Zaragoza (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.090,00 € 
Import subvencionable: 2.090,00 € 
Import atorgat: 836,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1102/12-6P  
Beneficiari: Té a tres, SC 
Artista: Té a Tres  
Dates: del 29 de novembre al 8 de desembre de 2012 
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Activitat: una representació de l'espectacle "Carton", de Té a tres, al IV Festival 
Clownin. Viena (Àustria) 
Import sol·licitat: 1.510,00 € 
Import subvencionable: 1.510,00 € 
Import atorgat: 604,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1130/12-6  
Beneficiari: Trukitrek Associació Cultural 
Artista: Trukitrek  
Dates: 15 i 16 de novembre de 2012 
Activitat: dues representacions d'"Hôtel Crab" al Mini Midi Maxi Festival. Bergen 
(Noruega) 
Import sol·licitat: 3.511,20 € 
Import subvencionable: 3.511,20 € 
Import atorgat: 1.787,20 € 

L0162 U10 N-TEA 1135/12-6  
Beneficiari: Divinas SCP 
Artista: Divinas  
Dates: 9 de novembre de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "Enchanté!" al Teatro Felix Petite de Ibaiondo. 
Vitòria (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.602,50 € 
Import subvencionable: 1.602,50 € 
Import atorgat: 641,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1137/12-6  
Beneficiari: Associació cultural pel desenvolupament de la cultura i les arts LUPUS 
Artista: Sr. Serrano  
Dates: del 16 al 24 de novembre de 2012 
Activitat: cinc representacions de "Katastrophe" al CT Shangai International 
Contemporary Theatre Festival. Xangai (Xina) 
Import sol·licitat: 3.220,00 € 
Import subvencionable: 3.220,00 € 
Import atorgat: 1.989,96 € 

L0162 U10 N-TEA 1144/12-6  
Beneficiari: Produccions Planeta Impro, SLU 
Artista: Planeta Impro  
Dates: del 17 al 28 d'octubre de 2012 
Activitat: set funcions al Catch de Impro (campionat competitiu) i "Impro Horror Show" 
dins el IV Festival International de Improvisación Teatral "Mundo Impro Chile 2012". 
Santiago de Xile (Xile) 
Import sol·licitat: 4.000,00 € 
Import subvencionable: 4.000,00 € 
Import atorgat: 1.600,00 € 
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L0162 U10 N-TEA 1145/12-6  
Beneficiari: Sergi Estebanell 
Artista: Los Afinados  
Dates: del 16 al 18 de novembre de 2012 
Activitat: cinc representacions de l'espectacle "La lengua de las Corbatas" a la Sala 
Cero. Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 600,00 € 
Import subvencionable: 600,00 € 
Import atorgat: 240,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1146/12-6  
Beneficiari: Sergi Estebanell 
Artista: Los Afinados  
Dates: 1 i 2 de desembre de 2012 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "La Lengua de las Corbatas" al Teatro 
Taramba. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 550,00 € 
Import subvencionable: 550,00 € 
Import atorgat: 220,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1147/12-6  
Beneficiari: Bitó Produccions SL 
Artista: Coriolano  
Dates: 30 de novembre i 1 de desembre de 2012 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Coriolano" al Teatro Central de Sevilla. 
Sevilla (Espanya) 
Import sol·licitat: 6.800,00 € 
Import subvencionable: 6.800,00 € 
Import atorgat: 2.720,00 € 

L0162 U10 N-TEA 1149/12-6  
Beneficiari: Cia.d'Espectacles LA TAL, SCCL 
Artista: Cia. La Tal  
Dates: 21 d'octubre de 2012 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Carilló" al Festival Le Fiere del 
Teatro. Treviso (Itàlia) 
Import sol·licitat: 1.278,00 € 
Import subvencionable: 1.278,00 € 
Import atorgat: 720,15 € 

L0162 U10 N-TEA 1150/12-6  
Beneficiari: Sergi Ots Gil 
Artista: Ponten Pie  
Dates: 27 i 28 d'octubre de 2012 
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Activitat: dues representacions de l'espectacle "Copacabana" al Festival Internazionale 
del Teatro. Lugano (Suïssa) 
Import sol·licitat: 1.101,00 € 
Import subvencionable: 1.101,00 € 
Import atorgat: 440,40 € 

L0162 U10 N-TEA 1151/12-6  
Beneficiari: Pea Green Boat SCP 
Artista: Cia. Pea Green Boat  
Dates: 4 i 5 de novembre de 2012 
Activitat: dues representacions d'"El rei i el mar" al Titeremúrcia Festival Internacional 
de Teatro de Títeres. Múrcia (Espanya) 
Import sol·licitat: 354,00 € 
Import subvencionable: 354,00 € 
Import atorgat: 141,60 € 

L0162 U10 N-TEA 1178/12-6  
Beneficiari: Albert Requena Serra 
Artista: Albert Requena Serra  
Dates: 28 de desembre de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "Monymur" a La Monstrenka. Vitòria (Espanya) 
Import sol·licitat: 322,70 € 
Import subvencionable: 322,70 € 
Import atorgat: 129,08 € 

L0162 U10 N-TEA 1190/12-6P  
Beneficiari: Estudi Zero Teatre SCL 
Artista: Estudi Zero Teatre  
Dates: 18 de novembre de 2012 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Teatre de la fantasia", d'Estudi Zero 
Teatre a Escena Miriñaque. Santander (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.372,70 € 
Import subvencionable: 1.372,70 € 
Import atorgat: 549,08 € 

L0162 U10 N-TEA 1243/12-6P  
Beneficiari: Estudi Zero Teatre SCL 
Artista: Estudi Zero Teatre  
Dates: del 26 al 31 de desembre de 2012 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Teatre de la Fantasia" a la Sala 
Montacargas i al Teatro Gurdulú. Leganés i Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.248,00 € 
Import subvencionable: 1.248,00 € 
Import atorgat: 499,20 € 
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L0162 U10 N-TEA 1256/12-6  
Beneficiari: Pep Bou, SL 
Artista: Companyia Pep Bou  
Dates: 29 i 30 de Desembre  de 2012 
Activitat: quatre representacions de "CLINC!" al Teatre Gayarre de Pamplona Espacio 
Cultural Mira Teatro. Madrid i Pamplona (Espanya) 
Import sol·licitat: 596,80 € 
Import subvencionable: 596,80 € 
Import atorgat: 336,30 € 

ANNEX II  

L0162 U10 N-ART 513/12-6  
Beneficiari: Associació Cultural Art Públic 
Artista: Josep Guinovart  
Dates: del 3 de juliol al 3 de setembre de 2012 
Activitat: exposició "Josep Guinovart. Retrospectiva 1944-2004" a l'Instituto Cervantes 
de Munic. Munic (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.936,60 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud ja que es considera fora del termini 
segons el que estableixen les bases que regeixen la concessió de subvencions a 
artistes catalans i balears 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 3 d'abril de 2012 i l'activitat, 
segons l'actualització de projecte presentada, comença el dia 23 de maig de 2012. 

L0162 U10 N-ART 893/12-6  
Beneficiari: Avelino Sala Calvo 
Artista: Avelino Sala Calvo  
Dates: setembre 
Activitat: comissariat-direcció de la revista INPUT amb el tema "Blockhouse" a Nova 
York. Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
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 7 de setembre de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al 
sol·licitant, que rep el dia 10 d'octubre de 2012, on se li reclama que aporti la 
documentació que li manca (contracte o carta d’invitació que faci referència expressa 
del lloc i la /les data /es, número de presentacions/durada de l’activitat i que no es 
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paguen els desplaçaments) 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-ART 951/12-6  
Beneficiari: Joana Moll Riubrogent 
Artista: Joana Moll Riubrogent  
Dates: del 19 de setembre de 2012 al 6 de gener de 2013 
Activitat: instal.lació audiovisual "The Texas Border" al Museum of Art and History of 
Albuquerque. Albuquerque (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 954,00 € 
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 2 d'octubre de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al 
sol·licitant, que rep el dia 5 d'octubre de 2012, on se li reclama que aporti la 
documentació que li manca (certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries) 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-ART 958/12-6  
Beneficiari: La Galeria Consell de Cent 279, SL 
Artista: La Galeria Consell de Cent 279, SL  
Dates: del 29 de setembre al 8 d'octubre de 2012 
Activitat: exposició d'Isidre Mateo i deu artistes més. Tokio (Japó) 
Import sol·licitat: 0,00 € 
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 3 de setembre de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al 
sol·licitant, que rep el dia 14 de setembre de 2012, on se li reclama que aporti la 
documentació que li manca (còpia del document nacional d'identitat del representant 
legal de la institució i de la documentació acreditativa de la representació amb què 
actua, còpia del codi d'identificació fiscal, certificat d'estar al corrent de les obligacions 
tributàries, escriptures de constitució i estatuts, poders de representació de la persona 
que signa, full de transferència bancària, memòria explicativa de l'activitat, 
documentació que acrediti la trajectòria del sol·licitant, relació nominal de les persones 
que viatgen, documentació gràfica de l'obra de l'artista o de l'exposició, pressupost 
detallat de l'activitat, contracte o carta d’invitació que faci referència expressa del lloc i 
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la /les data /es, número de presentacions/durada de l’activitat i que no es paguen els 
desplaçaments) 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-ART 960/12-6  
Beneficiari: Francesc Poch Ripoll 
Artista: Francesc Poch Ripoll  
Dates: del 19 d'octubre al 2 de novembre de 2012 
Activitat: exposició "Paisatges viscuts" al Hong Kong Arts Centre. Hong Kong (Xina) 
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 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 30 d'agost de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al 
sol·licitant, que rep el dia 1 d'octubre de 2012, on se li reclama que aporti la 
documentació que li manca (contracte o carta d’invitació que faci referència expressa 
del lloc i la /les data /es, número de presentacions/durada de l’activitat i que no es 
paguen els desplaçaments) 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-ART 962/12-6  
Beneficiari: Raul Martínez Beteta 
Artista: Ferroluar  
Dates: 29 d'octubre de 2012 
Activitat: exposició "Fràgil" a Artpantin.  
Import sol·licitat: 600,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol·licitant. La base 
tercera estableix que si la sol·licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
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 23 d'agost de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al 
sol·licitant, que rep el dia 4 de setembre de 2012, on se li reclama que aporti la 
documentació que li manca (full de transferència bancària; memòria explicativa de 
l'activitat; documentació que acrediti li trajectòria; documentació gràfica de l'artista; 
pressupost detallat de l'activitat; contracte o carta d’invitació que faci referència 
expressa del lloc i la /les data /es, número de resentacions/durada de l’activitat i que 
no es paguen els desplaçaments) 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-ART 963/12-6  
Beneficiari: Alejandro E. Brahim Martinez 
Artista: Alejandro E. Brahim Martinez  
Dates: de l'11 d'octubre de 2012 al gener de 2013 
Activitat: exposició i publicació online "Critical Botox. En temps del feudalisme 2.0" a 
Pavilion Unicredit. Bucarest (Romania) 
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 30 d'agost de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al 
sol·licitant, que rep el dia 5 de setembre de 2012, on se li reclama que aporti la 
documentació que li manca (full de transferència bancària, memòria explicativa de 
l'activitat, documentació que acrediti la trajectòria, documentació gràfica de l'artista, 
pressupost detallat de l'activitat i contracte o carta d’invitació que faci referència 
expressa del lloc i la /les data /es, número de presentacions/durada de l’activitat i que 
no es paguen els desplaçaments) 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-ART 1047/12-6  
Beneficiari: Raíña Lupa SL 
Artista: Raíña Lupa SL  
Dates: de l'1 al 4 de novembre de 2012 
Activitat: exposició d'edicions contemporànies i llibres d'artistes catalans dins la Fira  
Estampa. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 3.800,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol·licitant. La base 
tercera estableix que si la sol·licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 
El dia 7 de setembre de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al 
sol·licitant, que rep el dia 14 de setembre de 2012, on se li reclama que aporti la 
documentació que li manca (memòria explicativa de l'activitat, relació nominal de les 
persones que viatgen, documentació gràfica de l'obra i contracte o carta d’invitació que 
faci referència expressa del lloc i la /les data /es, número de presentacions/durada de 
l’activitat i que no es paguen els desplaçaments) 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-ART 1159/12-6  
Beneficiari: Patricio Daniel Reig Isaacs 
Artista: Patricio Reig  
Dates: del 12 d'octubre al 10 de novembre de 2012 
Activitat: exposició "Imagen latente" a la Juan Ruiz Gallery. Miami (Estats Units 
d'Amèrica) 
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 i balears 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 6 d'agost de 2012 i l'activitat comença el 
dia 12 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-ART 1165/12-6  
Beneficiari: Nuria Legarda Andueza 
Artista: Nuria Legarda Andueza  
Dates: del 26 d'octubre al 2 de novembre de 2012 
Activitat: dues performances, una videoinstal·lació i l'exposició fotogràfica "Claim your 
place I+P" al Festival BAD. Bilbao (Espanya) 
Import sol·licitat: 974,60 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans i balears 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 10 d'agost de 2012 i l'activitat comença el 
dia 24 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-ART 1172/12-6  
Beneficiari: Joan Parramon Fornos 
Artista: Joan Parramon Fornos  
Dates: del 14 al 21 de novembre de 2012 
Activitat: exposició col·lectiva de pintura a la Montserrat Contemporary Art Gallery. 
Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.100,00 € 
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 que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans i balears 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 
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de l’activitat. La sol·licitud es presenta el dia 5 de setembre de 2012 i l'activitat 
comença el dia 14 de novembre de 2012. 

L0162 U10 N-ART 1173/12-6  
Beneficiari: Santiago Adeoye Iriarte 
Artista: Santiago Adeoye Iriarte  
Dates: del 14 al 21 de novembre de 2012 
Activitat: exposició col·lectiva de pintura a la Montserrat Contemporary Art Gallery. 
Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 1.140,00 € 
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 i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les 
sol·licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici 
de l’activitat. La sol·licitud es presenta el dia 5 de setembre de 2012 i l'activitat 
comença el dia 14 de novembre de 2012. 

L0162 U10 N-ART 1247/12-6  
Beneficiari: Pilar Aldana Méndez 
Artista: Pilar Aldana Méndez  
Dates: del 20 al 28 d'octubre i del 22 al 30 de desembre de 2012 
Activitat: participació a la Dutch Design Week Eindhoven. Achel (Bèlgica) 
Import sol·licitat: 560,00 € 
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 i balears 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 26 de setembre de 2012 i l'activitat 
comença el dia 22 de desembre de 2012. 

L0162 U10 N-ART 1260/12-6P  
Beneficiari: Establecimientos Doudman SL 
Artista: Marta Blasco, Montse Carreño, Mitos Colom, Kira Ball  
Dates: del 06 a l'11 de desembre de 2012 
Activitat: participació de quatre artistes illencs a la fira JustMad MIA. Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 10.256,30 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol·licitud ja que no s'ajusta a les bases de la 
convocatòria. La base primera específica que regeix les subvencions per a la 
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realització d’exposicions d’arts visuals que afavoreixin i impulsin la presència fora del 
domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya i de les Illes Balears estableix que 
les galeries d’art poden sol·licitar subvencions per desplaçament i per transport de la 
càrrega per a exposicions que tinguin com a objectiu difondre l’obra d’un o més artistes 
catalans o balears, exceptuant les exposicions dins dels estands de les galeries a les 
fires comercials. En aquest cas, l’exposició se celebra en una fira comercial. 

L0162 U10 N-CIR 1088/12-6  
Beneficiari: Manuel Sebastián Valle 
Artista: Cia. Sebas  
Dates: del 30 de setembre al 5 d'octubre de 2012 
Activitat: actuacions a la 10a edició d’Art’Pantin, Forum régional de la marionnette. 
Vergèze (França) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
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 i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les 
sol·licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici 
de l’activitat. La sol·licitud es presenta el dia 5 de juliol de 2012 i l'activitat comença el 
dia 30 de setembre de 2012. 

L0162 U10 N-CIR 1089/12-6  
Beneficiari: Associació Cultural Circense Cruzando el Charco 
Artista: Subliminati Corporation  
Dates: 22 d'octubre de 2012 
Activitat: gira mexicana amb set representacions de circ, teatre i dansa al Centro 
Nacional de las Artes, a Cirkonvención, al Centro Cultural España, al Mermejita Circus 
i al Cirkodemente. Mazunte,  Mèxic D.F.,  Mèxic DF i Tepotzalan (Mèxic) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol·licitud ja que no és objecte d’aquesta convocatòria. 
La base primera que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans i balears 
per a desplaçaments a l'exterior estableix que “és objecte d’aquesta convocatòria (...) 
afavorir i impulsar la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de 
Catalunya i de les Illes Balears que es dugui a terme durant l’any de la convocatòria 
(...)”. Subliminati Corporation és una companyia de teatre francesa i afincada a França 
que la comissió considera que no representa la creació cultural de Catalunya o de les 
Illes Balears. 

L0162 U10 N-CIR 1156/12-6  
Beneficiari: Pablo Muñoz Pérez 
Artista: Pablo Superstar  
Dates: del 5 de novembre al 10 de desembre de 2012 
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Activitat: participació amb l'espectacle "Pablo Superstar Cool" al 2º Festival 
Uinternacional de Palhaços Rí Catarina. Florianapolis (Brasil) 
Import sol·licitat: 1.531,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió ha acordat excloure aquesta sol·licitud ja que el sol.licitant no està al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. El dia 1 d'octubre de 
2012 l'Institut Ramon Llull tramet una carta al sol·licitant on se li reclama la 
documentació acreditativa d'estar al corrent en les seves obligacions tributàries i el 
sol·licitant no la presenta dins el termini indicat a la carta. 

L0162 U10 N-DAN 877/12-6  
Beneficiari: SENZA TEMPO BCN, SL 
Artista: Cia. Senza Tempo  
Dates: del 3 al 5 d'agost de 2012 
Activitat: tres representacions al carrer amb la peça "Capricho" dins del Wertep 
International Theatre Festival a les ciutats de Czeremcha,Bialowieza i Hajnowka. 
Kleszczele (Polònia) 
Import sol·licitat: 2.170,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La companyia Senza Tempo presenta una sol·licitud de subvenció el dia 25 de juny 
per dur a terme unes representacions de “Capricho” en el marc del Festival Wertep 
International Theatre Festival a Polònia que se celebra els dies 25, 26 i 27 de 
setembre. 

El dia 1 d'agost la companyia presenta una actualització del projecte informant d’una 
modificació en les dates de celebració del Festival, que ara passen a ser els dies 3, 4 i 
5 d'agost, 52 dies abans del que s’establia a la sol·licitud inicial. La companyia aporta 
una carta de la direcció del festival, amb data 30 de juliol de 2012, on s’informa del 
canvi de dates però no s'indica el motiu d'aquest canvi. Atès que l’organització no 
explica els motius dels canvis de dates de la celebració del Festival i per tant de les 
actuacions programades de la companyia i que des de l' edició de l'any 2010 fins 
l'actual, el festival sempre s’ha celebrat a començaments del mes d'agost (exceptuant 
la primera edició l'any 2009 que es va celebrar del 21 al 23 d'agost), la comissió 
considera que la sol·licitud està presentada fora de termini. La base sisena de les 
bases que regeixen la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes 
catalans i balears per a desplaçaments a l'exterior durant l'any 2012 estableix que les 
sol·licituds s'han de presentar tres mesos abans de realitzar l'activitat.  

Per tot l’exposat, la comissió acorda excloure la sol·licitud presentada. 

L0162 U10 N-DAN 1100/12-6P  
Beneficiari: Andrea Cruz Marchant 
Artista: Teatre dels Petits Elements  
Dates: 2 i 4 de novembre de 2012 
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Activitat: dues representacions de "Tales of the Body", de Teatre dels Petits Elements, 
al Festival Internacional Danzalborde. Valparaiso-Santiago (Xile) 
Import sol·licitat: 5.694,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud ja que no compleix els requisits 
establerts en les bases que regeixen la convocatòria de concurs públic per a la 
concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistes catalans i balears per a 
desplaçaments a l’exterior durant l'any 2012. La base tercera de la convocatòria 
estableix que es poden atorgar  fins a un màxim de 4 sol·licituds per artista i any. A 
l'artista Teatre dels Petits Elements se li han atorgat un màxim de 4 ajuts durant 
aquest any 2012. 

L0162 U10 N-DAN 1186/12-6  
Beneficiari: Thomas Noone Dance, SLU 
Artista: Thomas Noone Dansa  
Dates: 4 i 6 de novembre de 2012 
Activitat: dues representacions amb la peça "Lugares extrañamente desastrosos"  a la 
sala Oberrheinhalle i al teatre de la Universitat de Regensburger.  
Import sol·licitat: 3.500,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud ja que ha estat presentada fora de 
termini. La base sisena de les bases de la convocatòria per la qual es convoca concurs 
públic per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans i 
balears per a desplaçaments a l'exterior durant l'any 2012 estableix que les sol·licituds 
s’han de presentar obligatòriament com a mínim 3 mesos abans de l’inici de l’activitat. 
S’entén per inici de l’activitat la data de la primera activitat que consta en el contracte o 
en la carta d’invitació. La sol·licitud ha estat presentada el 16 d'agost de 2012 i la 
primera funció de l'activitat té lloc el 4 de novembre de 2012. 

L0162 U10 N-MU 825/12-6  
Beneficiari: Sergi Bertran Burgueño 
Artista: Cut your Hair  
Dates: 13, 14 i 15 de setembre de 2012 
Activitat: tres actuacions de la formació musical Cut your Hair al Regne Unit.  
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
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 que si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 
El dia 13 de juny de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta al sol·licitant, que rep 
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el dia 15 de juny de 2012, 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) 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 970/12-6  
Beneficiari: Dídac Cuní Mateo 
Artista: Dealan  
Dates: 6 d'octubre de 2012 
Activitat: actuació de la formació musical Dealan al Folkherbst de Plauen (Alemanya).  
Import sol·licitat: 1.649,98 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol·licitud ja que no compleix les bases de la 
convocatòria. La base primera estableix que “les despeses subvencionables són 
únicament i exclusiva les derivades del concepte estricte de desplaçament i transport 
de la càrrega”. En aquest cas, l'organitzador, el centre de cultura Malzhaus, paga els 
desplaçaments de la companyia tal i com es manifesta en el contracte signat entre el 
sol·licitant i el representant de l'organitzador de l'actuació, el 16 de juny de 2012. Per 
aquest motiu, la comissió acorda excloure la sol·licitud presentada. 

L0162 U10 N-MU 971/12-6  
Beneficiari: Maria Blay Alegre 
Artista: La Iaia  
Dates: del 5 d'octubre al 10 de novembre de 2012 
Activitat: gira de cinc actuacions de la formació musical La Iaia.  
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
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 i balears 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 6 de juliol de 2012 i l'activitat comença el 
dia 5 d’octubre de 2012. 

L0162 U10 N-MU 989/12-6  
Beneficiari: SAVARACALÉ SCP 
Artista: SAVARACALÉ  
Dates: del 14 d'octubre al 15 de desembre de 2012 
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Activitat: gira de quinze actuacions al Brasil.  
Import sol·licitat: 9.415,00 € 
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. 
L'Institut Ramon Llull tramet dues cartes 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, així com la documentació 
que acrediti la personalitat jurídica de l'empresa sol·licitant inscrita al Registre 
Mercantil i el pressupost) 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 999/12-6  
Beneficiari: Venus in Furs SL 
Artista: Mujeres  
Dates: de l'11 al 14 d'octubre de 2012 
Activitat: gira de la formació musical Mujeres amb quatre actuacions per Itàlia.  
Import sol·licitat: 1.250,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol·licitant. La base 
tercera 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 25 de juliol de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al 
sol·licitant, que rep el dia 27 de juliol de 2012, 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 i la memòria explicativa de l'activitat) 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 1016/12-6  
Beneficiari: Oriol Riverola Soto 
Artista: John Talabot  
Dates: del 5 al 21 d'octubre de 2012 
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Activitat: gira de dotze actuacions als Estats Units d'Amèrica.  
Import sol·licitat: 4.000,00 € 
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 que si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 
El dia 12 d'agost de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta al sol·licitant, que rep 
el dia 14 de setembre de 2012, 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 de l'empresa de lloguer del vehicle 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 1017/12-6  
Beneficiari: Ana Ferrer Barba 
Artista: Ana Ferrer Barba  
Dates: del 6 al 10 d'octubre de 2012 
Activitat: gira amb tres actuacions al Teatre Comunale de San Severo,  Auditorium 
Mary Pyle i Interfest-Bitola Festival.  
Import sol·licitat: 770,00 € 
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 i balears 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 l'11 de juliol de 2012 i l'activitat comença 
el dia 6 d’octubre de 2012. 

L0162 U10 N-MU 1018/12-6  
Beneficiari: Bcore Disc, SLU 
Artista: Joan Colomo  
Dates: del 22 al 26 d'octubre de 2012 
Activitat: gira de quatre actuacions a les sales Moon, Sala López, Sala Moby Dick i La 
Iguana. Madrid,  Santiago,  Vigo i Zaragoza (Espanya) 
Import sol·licitat: 840,85 € 
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 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 que si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 
El dia 1 d'agost de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta al sol·licitant, que rep el 
dia 14 de setembre de 2012, 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 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 1038/12-6  
Beneficiari: Jaume Torrent Rius 
Artista: Jaume Torrent Rius  
Dates: del 3 al 10 d'octubre de 2012 
Activitat: actuació del guitarrista i compositor Jaume Torrent i enregistrament amb 
l'Orchestra Philamonica de Gdansk.  
Import sol·licitat: 300,00 € 
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 i balears 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 17 de juliol de 2012 i l'activitat comença el 
dia 3 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-MU 1044/12-6  
Beneficiari: Gabriel Oliveri Brncic Isaza 
Artista: Gabriel Brncic i Teresa Marina Monsegur de la Torre  
Dates: del 8 al 19 d'octubre de 2012 
Activitat: tres actuacions de Gabriel Brncic i Teresa Marina Monsegur de la Torre a 
Xile.  
Import sol·licitat: 3.180,00 € 
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 i balears 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 20 de juliol de 2012 i l'activitat comença el 
dia 8 d'octubre de 2012. 
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L0162 U10 N-MU 1046/12-6  
Beneficiari: Producció Musical AmbSense SL 
Artista: Barcelona Big Latin Band  
Dates: 2, 3 i 4 de novembre de 2012 
Activitat: gira de la formació musical Barcelona Big Latin Band amb tres actuacions al 
Barbican Center, Bridgewater Hall i Queen's Hall.  
Import sol·licitat: 4.690,00 € 
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 3 d'agost de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol·licitant, 
que rep el dia 9 d'agost de 2012, 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 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 1071/12-6  
Beneficiari: Venus in Furs SL 
Artista: Mujeres  
Dates: del 26 d'octubre al 4 de novembre de 2012 
Activitat: gira europea de la formació musical Mujeres amb quinze actuacions.  
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 6 d'agost de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al sol·licitant, 
que rep el dia 8 d'agost de 2012, 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 de l'activitat i la memòria explicativa de 
l'activitat) 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 1072/12-6  
Beneficiari: Sucede en la Mirada 
Artista: Familea Miranda  
Dates: 12 i 23 d'octubre de 2012 
Activitat: dues actuacions a Xile: Super 45 i Centro de eventos Fortunata Tejos. 
Providencia i Talca (Xile) 
Import sol·licitat: 4.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans i balears 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 20 de juliol de 2012 i l'activitat comença el 
dia 12 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-MU 1182/12-6  
Beneficiari: JT Music & Video Industries, SL 
Artista: John Talabot  
Dates: del 14 de novembre al 4 de desembre de 2012 
Activitat: gira europea de l'artista John Talabot amb quinze actuacions.  
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 que si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 
El dia 19 de setembre de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta al sol·licitant, que 
rep el dia 21 de setembre de 2012, 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; el full de dades 
bancàries; la documentació que acrediti la trajectòria del grup o de l'artista; la memòria 
explicativa de l'activitat; la relació nominal de les persones que viatgen especificant la 
seva funció i la declaració sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o 
privats) 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 1201/12-6  
Beneficiari: Las Reinas Associació Cultural 
Artista: Las Reinas  
Dates: 16 i 17 de novembre de 2012 
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Activitat: dues actuacions de la formació musical Las Reinas a les Illes Canàries.  
Import sol·licitat: 860,00 € 
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 que si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 
El dia 19 de setembre de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta al sol·licitant, que 
rep el dia 21 de setembre de 2012, 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; l'últim CD editat i la 
documentació que acrediti que el sol·licitant està al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries) 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 1204/12-6  
Beneficiari: Associació Eiko 
Artista: Eikostate  
Dates: del 27 al 30 de desembre de 2012 
Activitat: gira de la formació musical Eikostate amb quatre actuacions a Alemanya: 
Freiheizhalle, Substage, Kulturfabrik Kufa i Grosse Freiheit.  
Import sol·licitat: 1.685,40 € 
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 de les bases específiques que regeixen les 
subvencions a actuacions de música que afavoreixin i impulsin la presència fora del 
domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya i de les Illes Balears, estableix que 
no són objecte d’aquesta convocatòria les activitats de 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 la programació estable de concerts. En aquest cas, el 
sol·licitant no acredita rebre cap catxet per realitzar la seva activitat. 

L0162 U10 N-MU 1211/12-6  
Beneficiari: Entrelineas Entertaiment SL 
Artista: Lenacay  
Dates: 20 d'octubre de 2012 
Activitat: actuació de la formació musical Lenacay al Womex.  
Import sol·licitat: 7.348,00 € 
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 que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans i balears 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'agost de 2012 i l'activitat comença el 
dia 20 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-MU 1215/12-6  
Beneficiari: Galbany Produccions, SL 
Artista: Marc Ayza Group  
Dates: 17 de novembre 2012 
Activitat: actuació de la formació musical Marc Ayza Group en el marc del London Jazz 
Festival. Londres (Regne Unit) 
Import sol·licitat: 756,00 € 
Import subvencionable: 400,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud ja que no compleix els requisits 
establerts en les bases que regeixen la convocatòria de concurs públic per a la 
concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistes catalans i balears per a 
desplaçaments a l’exterior. La base quarta estableix que l’import mínim que es pot 
sol·licitar per cada activitat és de quatre-cents cinquanta euros (450,00 €). En aquest 
cas, tot i que l’import sol·licitat és 756€, l’import subvencionable és 400 €, segons es 
desprèn del pressupost presentat pel sol·licitant. 

L0162 U10 N-MU 1216/12-6  
Beneficiari: Ignasi Terraza Torra 
Artista: Ignasi Terraza Trio  
Dates: 18 de novembre de 2012 
Activitat: actuació de la formació musical Ignasi Terraza Trio a l'Imperial Park Queen's 
Hotel de Bangkok.  
Import sol·licitat: 5.464,00 € 
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 i balears 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 20 d'agost de 2012 i l'activitat comença el 
dia 18 de novembre de 2012. 

L0162 U10 N-MU 1223/12-6  
Beneficiari: Fluido Violeta SCP 
Artista: Carlos Ann  
Dates: 17 de novembre de 2012 
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Activitat: actuació del músic i cantant Carlos Ann a la Sala Covadonga de Mèxic.  
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 i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les 
sol·licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici 
de l’activitat. La sol·licitud es presenta el dia 28 d'agost de 2012 i l'activitat comença el 
dia 17 de novembre de 2012. 

L0162 U10 N-MU 1228/12-6  
Beneficiari: La Castanya SCP 
Artista: Beach Beach  
Dates: del 7 al 15 de desembre de 2012 
Activitat: gira de la formació musical Beach Beach al desembre per Europa.  
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 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 que si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 
El dia 19 de setembre de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta al sol·licitant, que 
rep el dia 2 d'octubre de 2012, 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) 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 1231/12-6  
Beneficiari: Kasba Music SL 
Artista: La Bundu Band  
Dates: 1 de desembre de 2012 
Activitat: actuació de la formació musical La Bundu Band al Harvest Festival de Turín.  
Import sol·licitat: 1.407,12 € 
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 i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les 
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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 18 de setembre de 2012 i l'activitat 
comença el dia 1 de desembre de 2012. 

L0162 U10 N-MU 1270/12-6  
Beneficiari: Oksana Solovieva 
Artista: Oksana Solovieva  
Dates: 3 d'agost de 2013 
Activitat: actuació de la violinista Oksana Solovieva a la Irkusk Filarmonic Concert Hall. 
Irkusk (Rússia) 
Import sol·licitat: 3.300,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol·licitud ja que no s'ajusta a les bases de la 
convocatòria. La base primera específica que regeix les subvencions a actuacions de 
música que afavoreixin i impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació 
cultural de Catalunya i de les Illes Balears estableix que l’objecte d’aquesta 
convocatòria és contribuir a la realització d’actuacions aïllades i/o gires fora del domini 
lingüístic del català durant l’any 2012. En aquest cas, l’activitat se celebra l’any 2013. 

L0162 U10 N-MU 1271/12-6  
Beneficiari: Oksana Solovieva 
Artista: Oksana Solovieva  
Dates: 17 d'agost de 2013 
Activitat: actuació de la violinista Oksana Solovieva a la Basílica de San Francisco de 
Asís. La Habana (Cuba) 
Import sol·licitat: 3.300,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure la sol·licitud ja que no s'ajusta a les bases de la 
convocatòria. La base primera específica que regeix les subvencions a actuacions de 
música que afavoreixin i impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació 
cultural de Catalunya i de les Illes Balears estableix que l’objecte d’aquesta 
convocatòria és contribuir a la realització d’actuacions aïllades i/o gires fora del domini 
lingüístic del català durant l’any 2012. En aquest cas, l’activitat se celebra l’any 2013. 

L0162 U10 N-TEA 846/12-6  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Residual Gurus  
Dates: 7 i 8 de setembre de 2012 
Activitat: cinc representacions de l'espectacle "Residual Gurus" a l'Ulicni Sviraci 
Festival. Novi Sad (Sèrbia) 
Import sol·licitat: 2.216,40 € 
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 que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans i balears 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 8 de juny de 2012 i l'activitat comença el 
dia 7 de setembre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1067/12-6  
Beneficiari: El burro dels jocs, SCP 
Artista: El burro dels jocs  
Dates: de 30 de setembre al 5 d'octubre de 2012 
Activitat: sis representacions de l'espectacle "Laboratori InterCambio" a la 10a edició 
d’Art’Pantin, Forum régional de la marionnette. Vergèze (França) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
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 i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les 
sol·licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici 
de l’activitat. La sol·licitud es presenta el dia 5 de juliol de 2012 i l'activitat comença el 
dia 30 de setembre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1068/12-6  
Beneficiari: El burro dels jocs, SCP 
Artista: El burro dels jocs  
Dates: 20 de novembre de 2012 
Activitat: participació a la 10a edició d’Art’Pantin, Forum régional de la marionnette. 
Tournefeuille (França) 
Import sol·licitat: 320,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol.licitud perquè l'activitat per al qual se sol.licita 
la subvenció no és objecte d'aquesta convocatòria. La base primera que regeix la 
concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans i balears per a 
desplaçaments a l'exterior estableix que no són objecte d'aquesta convocatòria els 
taller i les residències. Per aquest motiu, la comissió acorda excloure la sol.licitud 
presentada. 

L0162 U10 N-TEA 1069/12-6  
Beneficiari: El burro dels jocs, SCP 
Artista: El burro dels jocs  
Dates: 5 d'octubre de 2012 
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Activitat: una representació de l'espectacle "Laboratori InterCambio" a la 10a edició 
d’Art’Pantin, Forum régional de la marionnette. Vergèze (França) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
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 i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les 
sol·licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici 
de l’activitat. La sol·licitud es presenta el dia 9 de juliol de 2012 i l'activitat té lloc el dia 
5 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1073/12-6  
Beneficiari: Alba Serrat Llinàs 
Artista: A'mans  
Dates: 30 de setembre de 2012 
Activitat: cinc dies de laboratori i una mostra oberta a la 10a edició d’Art’Pantin, Forum 
régional de la marionnette. Vergèze (França) 
Import sol·licitat: 250,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans i balears 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 4 de juliol de 2012 i l'activitat té lloc el dia 
30 de setembre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1081/12-6  
Beneficiari: Paulette San Martin Jacob 
Artista: Paulette San Martin Jacob  
Dates: del 30 de setembre al 5 d'octubre de 2012 
Activitat: actuacions de titelles a la 10a edició d’Art’Pantin, Forum régional de la 
marionnette. Vergèze (França) 
Import sol·licitat: 500,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per haver estat presentada fora del 
termini establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a artistes 
catalans i balears 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 11 de juliol de 2012 i l'activitat comença el 
dia 30 de setembre de 2012. 
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L0162 U10 N-TEA 1091/12-6P  
Beneficiari: Til Teatre Elàstic 9, SL 
Artista: Cia. Elàstic Nou Produccions  
Dates: 5 d'octubre de 2012 
Activitat: participació a la 10a edició d’Art’Pantin, Forum régional de la marionnette. 
Vergèze (França) 
Import sol·licitat: 500,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol.licitud perquè l'activitat per al qual se sol.licita 
la subvenció no és objecte d'aquesta convocatòria. La base primera que regeix la 
concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans i balears per a 
desplaçaments a l'exterior estableix que no són objecte d'aquesta convocatòria els 
taller i les residències. Per aquest motiu, la comissió acorda excloure la sol.licitud 
presentada. 

L0162 U10 N-TEA 1092/12-6P  
Beneficiari: Lluís Valenciano Gener 
Artista: Lluís Valenciano Gener  
Dates: 5 d'octubre de 2012 
Activitat: participació a la 10a edició d’Art’Pantin, Forum régional de la marionnette. 
Vergèze (França) 
Import sol·licitat: 500,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol.licitud perquè l'activitat per al qual se sol.licita 
la subvenció no és objecte d'aquesta convocatòria. La base primera que regeix la 
concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans i balears per a 
desplaçaments a l'exterior estableix que no són objecte d'aquesta convocatòria els 
taller i les residències. Per aquest motiu, la comissió acorda excloure la sol.licitud 
presentada. 

L0162 U10 N-TEA 1093/12-6P  
Beneficiari: Associació Fundició Dada Gugú 
Artista: Fundició de Teatre Dada Gugu  
Dates: 5 d'octubre de 2012 
Activitat: participació en el marc de la 10a edició d’Art’Pantin, Forum régional de la 
marionnette. Vergèze (França) 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol.licitud perquè l'activitat per al qual se sol.licita 
la subvenció no és objecte d'aquesta convocatòria. La base primera que regeix la 
concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans i balears per a 
desplaçaments a l'exterior estableix que no són objecte d'aquesta convocatòria els 
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taller i les residències. Per aquest motiu, la comissió acorda excloure la sol.licitud 
presentada. 

L0162 U10 N-TEA 1129/12-6  
Beneficiari: Paulette San Martin Jacob 
Artista: Paulette San Martin Jacob  
Dates: del 30 de setembre al 5 d'octubre de 2012 
Activitat: sis representacions de titelles en el marc de la 10a edició d’Art’Pantin, Forum 
régional de la marionnette. Vergèze (França) 
Import sol·licitat: 165,00 € 
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 i balears 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 19 de juliol de 2012 i l'activitat comença el 
dia 30 de setembre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1132/12-6  
Beneficiari: Lidia González Zoilo 
Artista: colectivo 96º  
Dates: 10 i 11 de novembre de 2012 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Fingir" a la Nave Cambaleo. Aranjuez 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 360,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud ja que no compleix els requisits 
establerts en les bases que regeixen la convocatoria de concurs públic per a la 
concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistas catalans i balears per a 
desplaçaments a l’exterior. La base quarta estableix que l’import mínim que es pot 
sol·licitar per cada activitat és de 450 € i, en aquest cas, l’import sol.licitat és 360 €. 

L0162 U10 N-TEA 1133/12-6  
Beneficiari: Lidia González Zoilo 
Artista: colectivo 96º  
Dates: 15 de desembre de 2012 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Fingir" a la Sala E.N.T. Pamplona 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 250,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud ja que no compleix els requisits 
establerts en les bases que regeixen la convocatoria de concurs públic per a la 
concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistas catalans i balears per a 
desplaçaments a l’exterior. La base quarta estableix que l’import mínim que es pot 
sol·licitar per cada activitat és de 450 € i, en aquest cas, l’import sol.licitat és 250 €. 

L0162 U10 N-TEA 1134/12-6  
Beneficiari: Lidia González Zoilo 
Artista: colectivo 96º  
Dates: 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2012 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Fingir" al Teatro Triángulo. Madrid 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 440,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud ja que no compleix els requisits 
establerts en les bases que regeixen la convocatoria de concurs públic per a la 
concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistas catalans i balears per a 
desplaçaments a l’exterior. La base quarta estableix que l’import mínim que es pot 
sol·licitar per cada activitat és de 450 € i, en aquest cas, l’import sol.licitat és 440 €. 

L0162 U10 N-TEA 1138/12-6  
Beneficiari: Brothers Projections, SL 
Artista: Companyia Joan Baixas  
Dates: del 15 al 18 de novembre de 2012 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Terra Prenyada" a l'Off-Cinars. 
Montreal  (Quebec),  (Canadà) 
Import sol·licitat: 1.336,00 € 
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 i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base sisena estableix que les 
sol·licituds s'han de presentar obligatòriament com a mínim tres mesos abans de l’inici 
de l’activitat. La sol·licitud es presenta el dia 16 d'agost de 2012 i l'activitat comença el 
dia 15 de novembre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1139/12-6  
Beneficiari: Albert Requena Serra 
Artista: Albert Requena Serra  
Dates: 1 de desembre de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle  "Monymur" al Centro Comarcal de 
Humanidades. La Cabrera  (Madrid),  (Espanya) 
Import sol·licitat: 157,90 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud ja que no compleix els requisits 
establerts en les bases que regeixen la convocatoria de concurs públic per a la 
concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistas catalans i balears per a 
desplaçaments a l’exterior. La base quarta estableix que “l’import mínim 
subvencionable per cada activitat és de quatre-cents cinquanta euros (450 €). En el 
cas de les sol·licituds on el desplaçament es fa per mitjans terrestres i es computa el 
quilometratge, l’import mínim subvencionable és de dos-cents cinquanta euros (250 
€).” En aquest cas, l’import sol.licitat és 157,90 €. 

L0162 U10 N-TEA 1143/12-6  
Beneficiari: Asociación para la difusión de Los Grumildos 
Artista: Los Grumildos  
Dates: del 18 d'octubre al 4 de novembre de 2012 
Activitat: setze representacioons de Los Grumildos a la Maison Folie de Moulins. Lille 
(França) 
Import sol·licitat: 2.400,00 € 
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 i balears 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 19 de juliol de 2012 i l'activitat comença el 
dia 18 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1148/12-6  
Beneficiari: Eduard Méndez Pomés 
Artista: Clownic  
Dates: del 17 al 21 d'octubre de 2012 
Activitat: tres representacions de "Ticket" a la Casa de Cultura d'Aranda de Duero, a la 
Casa de Cultura de Miranda de Ebro i al Teatro Principal de Palencia,. Aranda de 
Duero,  Miranda de Ebro i Palencia (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.740,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud ja que no compleix els requisits 
establerts en les bases que regeixen la convocatòria de concurs públic per a la 
concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull a artistes catalans i balears per a 
desplaçaments a l’exterior durant l'any 2012. La base tercera estableix que "es poden 
presentar fins a un màxim de 4 sol·licituds per artista i any". A l'artista Clownic / Tricicle 
2 ja se li han atorgat un màxim de 4 ajuts durant aquest any 2012. Per aquest motiu, la 
comissió acorda excloure aquesta sol.licitud. 

 



institut ramon llull  barcelona 08007/ diputació 279 planta baixa / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat  

                                palma (illes balears) 07012/ protectora 10, local 11/ tel. (+34) 971 72 96 67 / fax (+34) 971.72.57.53 /   irlpalma@llull.cat;  

                                                   www.llull.cat 

  

L0162 U10 N-TEA 1157/12-6  
Beneficiari: Joan Rovira Boix 
Artista: Guixot de 8  
Dates: del 3 al 23 de desembre de 2012 
Activitat: vint representacions de l'espectacle "Gargot de Joc" al Randon Acts Free. 
Mayoral Drive (Nova Zelanda) 
Import sol·licitat: 10.800,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol·licitant. La base 
tercera estableix que si la sol·licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 
El dia 6 d'octubre e 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al 
sol·licitant, que rep el dia 13 de setembre de 2012, 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 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-TEA 1162/12-6  
Beneficiari: Jaume  Nadal Ramon 
Artista: Jaume  Nadal Ramon  
Dates: del 5 a l'11 de novembre de 2012 
Activitat: gira de nou representacions i onze activitats (recitals de poesia dramatitzada 
de Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel amb música) a diferents poblacions i 
teatres de Cuba. ,  L'Havana,  Matanzas i Santiago (Cuba) 
Import sol·licitat: 2.145,50 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud atès que s'ha presentat fora de termini. 
La base sisena que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans i balears 
per a desplaçaments a l'exterior estableix que “el termini de presentació de les 
sol·licituds roman obert durant tot l’any de la convocatòria fins al 30 de setembre de 
2012, última data per presentar les sol·licituds”. Per tant, qualsevol sol·licitud 
presentada posteriorment a aquesta data queda exclosa. En aquest cas, la sol·licitud 
s'ha presentat el 4 d'octubre de 2012. 
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L0162 U10 N-TEA 1177/12-6  
Beneficiari: Associació A Tres Bandes 
Artista: A Tres Bandes  
Dates: del 3 al 9 de desembre de 2012 
Activitat: representació de l'espectacle "Solfatara" a l'Skena Up. Pristina (Kosovo,   
República de) 
Import sol·licitat: 492,84 € 
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 de les específiques 
que regeixen la concessió de subvencions a actuacions de teatre que afavoreixin i 
impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya i de 
les Illes Balears estableix que “no són objecte d’aquesta convocatòria les activitats de 
teatre 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 
d’espectacles i/o concerts”. En aquest cas, el sol·licitant no acredita rebre cap catxet 
per realitzar l'activitat. 

L0162 U10 N-TEA 1179/12-6  
Beneficiari: Misògines, SA 
Artista: T de Teatre  
Dates: 10 i 11 de novembre de 2012 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Delicadas" al Teatro Cánovas. Màlaga 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 4.099,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud atès que s'ha presentat fora de termini. 
La base sisena que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans i balears 
per a desplaçaments a l'exterior estableix que “el termini de presentació de les 
sol·licituds roman obert durant tot l’any de la convocatòria fins al 30 de setembre de 
2012, última data per presentar les sol·licituds”. Per tant, qualsevol sol·licitud 
presentada posteriorment a aquesta data queda exclosa. En aquest cas, la sol·licitud 
s'ha presentat el 10 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1202/12-6  
Beneficiari: Illuminati Production Group SL 
Artista: Grease, el musical  
Dates: del 29 de juny a l'1 de juliol de 2012 
Activitat: cinc representacions de l'espectacle "Grease, el musical" al Centro Kursaal. 
Sant Sebastià (Espanya) 
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Import sol·licitat: 20.960,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per haver arribat a l’import màxim 
anual per artista establert en les bases que regeixen la concessió de subvencions a 
artistes catalans i balears per a desplaçaments a l'exterior. La base quarta estableix 
que “l’import màxim anual que es concedeix per artista és de catorze mil euros (14.000 
€)”. 

L0162 U10 N-TEA 1261/12-6  
Beneficiari: Teatre Mòbil, SL 
Artista: Teatre Mòbil  
Dates: del 28 al 30 de desembre de 2012 
Activitat: dues actuacions de l'espectacle "Allegretto" a l'Auditorio Conde Duque de 
Madrid dins el Festival "La ciudad de los niños". Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 365,70 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud per desistiment del sol·licitant. La base 
tercera estableix que si la sol·licitud no compleix els requisits establerts es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació de què si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 
El dia 1 d'octubre de 2012, l'Institut Ramon Llull tramet una carta certificada al 
sol·licitant, que rep el dia 4 d'octubre de 2012, 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 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-TEA 1282/12-6  
Beneficiari: Eduard Méndez Pomés 
Artista: Clownic  
Dates: del 12 al 16 de desembre de 2012 
Activitat: tres representacions de l'espectacle "Ticket" a l'Auditorio Municipal, al Teatro 
Josep Carreras i al Teatro Josep Mª Rodero. Alcazar de San Juan,  Fuenlabrada i 
Torrejón de Ardoz (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.460,80 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La comissió acorda excloure aquesta sol·licitud atès que s'ha presentat fora de termini. 
La base sisena que regeix la concessió de subvencions a artistes catalans i balears 
per a desplaçaments a l'exterior estableix que “el termini de presentació de les 
sol·licituds roman obert durant tot l’any de la convocatòria fins al 30 de setembre de 
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2012, última data per presentar les sol·licituds”. Per tant, qualsevol sol·licitud 
presentada posteriorment a aquesta data queda exclosa. En aquest cas, la sol·licitud 
es presenta l’11 d'octubre de 2012. 

ANNEX III 

L0162 U10 N-ART 733/12-6  
Beneficiari: Vicenç Peral Santiago 
Artista: Vicenç Peral Santiago  
Dates: de l'1 al 31 d'octubre de 2012 
Activitat: exposició de pintura "Ausencia-Presencia" al Centre Català. Rosario 
(Argentina) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en 
data 27 de setembre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 734/12-6  
Beneficiari: Vicenç Peral Santiago 
Artista: Vicenç Peral Santiago  
Dates: de l'1 al 30 de novembre de 2012 
Activitat: exposició de pintura "Ausencia-Presencia" al Centro de Arquitectura y 
Diseño. Rosario (Argentina) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en 
data 3 de juliol de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 823/12-6P  
Beneficiari: Isabel Castro Jung 
Artista: Isabel Castro Jung  
Dates: 8 i 9 de setembre de 2012 
Activitat: una performance d'Isabel Castro Jung "L'amour fou" a Barnes Crossing 
Freiraum für Tanz & Performance Raum. Colònia (Alemanya) 
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició en data 
22 d'octubre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 
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L0162 U10 N-ART 834/12-6P  
Beneficiari: Isabel Castro Jung 
Artista: Isabel Castro Jung  
Dates: del 14 de setembre al 7 d'octubre de 2012 
Activitat: una exposició i performance d'Isabel Castro Jung al Festival Panal. Guápulo 
(Equador) 
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició en data 
22 d'octubre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 835/12-6P  
Beneficiari: Manuel Calvo Pérez 
Artista: Manuel Calvo Pérez  
Dates: del 14 de setembre al 7 d'octubre de 2012 
Activitat: una exposició i performance de Manuel Calvo al Festival Panal. Guápulo 
(Equador).  
Import sol·licitat: 3.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició en data 
22 d'octubre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 887/12-6  
Beneficiari: Josep Miàs Gifre 
Artista: Josep Miàs Gifre  
Dates: del 16 al 30 d'agost de 2012 
Activitat: exposició d'arquitectura "iGuzzini Barcelona Corporate Building" a la 
Universidade Anhembi Morumbi i al Frei Caneca Convention Center. Sâo Paulo 
(Brasil) 
Import sol·licitat: 15.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en 
data 8 d'octubre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 888/12-6  
Beneficiari: Josep Miàs Gifre 
Artista: Josep Miàs Gifre  
Dates: del 10 al 24 de setembre de 2012 
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Activitat: exposició d'arquitectura "iGuzzini Barcelona Corporate Building" al Centre 
Pompidou. París (França) 
Import sol·licitat: 15.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en 
data 8 d'octubre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 964/12-6  
Beneficiari: Producciones Silvestres, SL 
Artista: Eva Armisén Bustinza  
Dates: del 19 al 25 d'octubre de 2012 
Activitat: participació a la Feria de Arte Contemporáneo Odeon. Bogotà (Colòmbia) 
Import sol·licitat: 3.650,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en 
data 4 d'octubre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 1125/12-6  
Beneficiari: Raíña Lupa SL 
Artista: Raíña Lupa SL  
Dates: de l'1 al 4 de novembre de 2012 
Activitat: exposició "Editions/Artists book in Catalonia" a la Fira de Llibres d'Artista de 
Nova York. Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 14.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

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

L0162 U10 N-ART 1167/12-6  
Beneficiari: Jessica Ruiz Sopedra 
Artista: Crajes  
Dates: del 17 de novembre al 8 de desembre de 2012 
Activitat: exposició a la Pablo Galleries. Taguig (Filipines) 
Import sol·licitat: 3.500,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en 
data 21 de setembre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 
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L0162 U10 N-ART 1168/12-6  
Beneficiari: Néstor Oscar Rubé Gazzola 
Artista: Néstor Rubé  
Dates: de l'1 al 31 d'octubre de 2012 
Activitat: exposició "Ausencia-Presencia" al Centre Català de Rosario. Rosario 
(Argentina) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en 
data 27 de setembre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-ART 1169/12-6  
Beneficiari: Néstor Oscar Rubé Gazzola 
Artista: Néstor Rubé  
Dates: de l'1 al 30 de novembre de 2012 
Activitat: exposició "Ausencia-Presencia" al Centro de Arquitectura y Diseño. Rosario 
(Argentina) 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en 
data 3 de juliol de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-CIR 1050/12-6  
Beneficiari: Associació de Circ Volaquivol 
Artista: Cia. Trifaldó  
Dates: del 14 al 16 de setembre de 2012 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "Es3" al Festival Internacional de Artes 
de Calle de Salamanca. Salamanca (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.088,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol.licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat en data 25 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-CIR 1058/12-6  
Beneficiari: Xirriquiteula Teatre, SL 
Artista: Call me Maria  
Dates: del 2 al 4 d'octubre de 2012 
Activitat: tres representacions de Call me Maria al Festival Internacional de Circo en 
Modin. Modi'in (Israel) 
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Import sol·licitat: 11.600,00 € 
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 8 d'agost de 2012. 

L0162 U10 N-CIR 1152/12-6  
Beneficiari: Armando Rabanera Muro 
Artista: Circ "Eia"  
Dates: del 30 d'octubre a l'1 de novembre de 2012 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Capas" al Festival Cidades Invisíveis. 
Portimâo (Portugal) 
Import sol·licitat: 2.188,80 € 
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 18 de setembre de 2012. 

L0162 U10 N-DAN 1042/12-6  
Beneficiari: Mal Pelo, SCCL 
Artista: Mal Pelo  
Dates: 27 d'octubre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça "Tots els noms" al Auditorio de Tenerife dins 
del FAM 2012 - Festival de las Artes de Movimiento. Santa Cruz de Tenerife (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.383,56 € 
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. 

L0162 U10 N-DAN 1193/12-6  
Beneficiari: Sonia Rodríguez Hernández 
Artista: Cia.Sonia RodrÍguez  
Dates: 25 de novembre de 2012 
Activitat: una representació amb la peça "Forbidden colours II" dins del Guangdong 
Dance Festival. Guangzhou (Xina) 
Import sol·licitat: 2.700,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

La sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció, en 
data 4 d'octubre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 
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L0162 U10 N-MU 843/12-6  
Beneficiari: Parabrisa, SCP 
Artista: CaboSanRoque  
Dates: 11 d'octubre de 2012 
Activitat: dues actuacions de la formació musical CaboSanRoque al festival Musiques 
de Nuit. Burdeus (França) 
Import sol·licitat: 3.350,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la seva petició. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 904/12-6P  
Beneficiari: Amics del Folk Rock 
Artista: Son and the Holy Ghosts  
Dates: del 27 al 29 de setembre de 2012 
Activitat: gira de quatre actuacions de Son and the Holy Ghosts a Càdis, Ceuta, 
Algeciras i Sevilla. Ceuta (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.642,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició en data 
26 de setembre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 990/12-6  
Beneficiari: Galbany Produccions, SL 
Artista: Giulia Valle Group  
Dates: 13, 15 i 17 d'octubre de 2012 
Activitat: tres actuacions de Giulia Valle Group en el marc del Jarasaum International 
Jazz Festival. Gapyeong (República de Corea) 
Import sol·licitat: 11.370,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 1015/12-6  
Beneficiari: Che Sudaka 2005, SCP 
Artista: Che Sudaka  
Dates: del 9 al 18 d'octubre de 2012 
Activitat: gira de la formació musical Che Sudaka amb quatre actuacions a Colòmbia.  
Import sol·licitat: 9.390,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
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El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 1189/12-6P  
Beneficiari: Amics del Folk Rock 
Artista: Son and the Holy Ghosts  
Dates: 10 de novembre de 2012 
Activitat: una actuació de Son and the Holy Ghosts a la Sala Azkena. Bilbao (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.269,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició en data 
17 d'octubre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 1210/12-6  
Beneficiari: Alberto Vila Mallarach 
Artista: Alberto Vila Mallarach  
Dates: 16 de novembre de 2012 
Activitat: actuació de l'artista Alberto Vila Mallarach a la sala Bogui.  
Import sol·licitat: 0,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-MU 1269/12-6P  
Beneficiari: Cap pela CB 
Artista: Cap pela  
Dates: 7 de desembre de 2012 
Activitat: una actuació de la formació musical Cap pela al Kinneksbond Centre Culturel. 
Mamer (Luxemburg) 
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 petició en data 
15 d'octubre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 613/12-6  
Beneficiari: Associació teatrodeCERCA 
Artista: TeatrodeCERCA  
Dates: 27 de juny de 2012 
Activitat: quatre representacions de l'espectacle "El Esperanza" al Teatro Candilejas. 
Albacete (Espanya) 
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Import sol·licitat: 585,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol.licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat en data 29 d'agost de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1063/12-6  
Beneficiari: Divinas SCP 
Artista: Divinas  
Dates: del 5 al 21 d'octubre de 2012 
Activitat: representació "Enchanté!" al Teatro del Mercado. Zaragoza (Espanya) 
Import sol·licitat: 2.334,90 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol.licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat en data 6 d'agost de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1075/12-6  
Beneficiari: Gloria Arrufat Carrasco 
Artista: Gloria Arrufat Carrasco  
Dates: del 30 de setembre al 5 d'octubre de 2012 
Activitat: actuacions de titelles a la 10a edició d’Art’Pantin, Forum régional de la 
marionnette. Vergèze (França) 
Import sol·licitat: 0,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol.licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 1076/12-6  
Beneficiari: Antonella D'Ascenzi 
Artista: Cia. Senza Piombo  
Dates: del 30 de setembre al 5 d'octubre de 2012 
Activitat: cinc representacions de l'espectacle "Don't Crash in case of fire" a la 10a 
edició d’Art’Pantin, Forum régional de la marionnette. Vergèze (França) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol.licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat en data 23 d'octubre de 2012. 
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L0162 U10 N-TEA 1095/12-6P  
Beneficiari: Albert Gràcia Martí 
Artista: T-GRACIA  
Dates: del 15 al 19 d'octubre de 2012 
Activitat: cinc representacions de l'espectacle "The Bremen City Musicians", de T-
Gracia, a l'Auditorio Paco de Lucía. Alcalá de Henares (Espanya) 
Import sol·licitat: 4.820,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició en data 
24 de setembre de 2012. La comissió acorda acceptar el desistiment presentat. 

L0162 U10 N-TEA 1136/12-6  
Beneficiari: Sienta la Cabeza, SCP 
Artista: Sienta la cabeza  
Dates: 14 de novembre de 2012 
Activitat: dues representacions de Perruqueria Artística amb DJ al SESC Ceará. 
Fortaleza (Brasil) 
Import sol·licitat: 3.130,00 € 
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 30 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1153/12-6  
Beneficiari: La perla 29 SL 
Artista: La Perla 29  
Dates: del 30 de novembre de 2012 al 6 de gener de 2013 
Activitat: trenta-tres representacions de "Cyrano de Bergerac" al Teatro Valle- Inclán. 
Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 8.900,00 € 
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. 

L0162 U10 N-TEA 1154/12-6  
Beneficiari: La perla 29 SL 
Artista: La Perla 29  
Dates: del 31 d'octubre al 3 de novembre de 2012 
Activitat: quatre representacions de "Luces de Bohemia" al Teatro Gayarre, al Teatro 
Bretón de los Herreros, al Teatro Principal Antzokia i al Teatro Armando Palacio 
Valdés. Aviles,  Logroño,  Pamplona i Vitoria Gasteiz (Espanya) 
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Import sol·licitat: 10.178,63 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol.licitant manifesta expressament la seva voluntat de renunciar a la subvenció. La 
comissió acorda acceptar la renúncia presentada en data 31 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1160/12-6  
Beneficiari: Carrer 88, SL 
Artista: Cia. Kamchàtka  
Dates: 20 d'octubre de 2012 
Activitat: representació de teatre de carrer al Festival Cidades Invisivies. Portimâo 
(Portugal) 
Import sol·licitat: 880,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol.licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat en data 13 de novembre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1229/12-6  
Beneficiari: Cia. de Comediants La Baldufa, SCCL 
Artista: Cia. de Comediants La Baldufa  
Dates: 22 i 23 de desembre de 2012 
Activitat: dues representacions de l'espectacle " Zeppelin" a St. Nazaire et Ambroise.  
Import sol·licitat: 860,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol.licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat en data 8 d'octubre de 2012. 

L0162 U10 N-TEA 1230/12-6  
Beneficiari: Cia. de Comediants La Baldufa, SCCL 
Artista: Cia. de Comediants La Baldufa  
Dates: 16 de desembre de 2012 
Activitat: dues representacions de l'espectacle "Drago" a Les Nöels Insolites de 
Carpentras. Carpentras (França) 
Import sol·licitat: 440,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol.licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la petició. La 
comissió acorda acceptar el desistiment presentat en data 3 d'octubre de 2012. 
 


