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RESOLUCIÓ DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A LA 
MOBILITAT  PER PORTAR A TERME ACTIVITATS FORA DE CATALUNYA EN 
L’ÀMBIT DE LES ARTS VISUALS, EL DISSENY I L’ARQUITECTURA PER A L’ANY 
2020 

Ref.  02/ L0170 U10 N- RES. DEFINITIVA  

 
Fets  
 
1. Per resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de 9 de gener de 
2020 (DOGC número 8047, de 22 de gener de 2020) s’obre la primera convocatòria 
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat 
per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i 
l’arquitectura per a l’any 2020.  

 
2. En data 17 de juny de 2020 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i 
proposta de les sol·licituds presentades.  
 
3. En data 6 de juliol de 2020 es publica al Tauler electrònic del Consorci de l’Institut 
Ramon Llull i al tauler d’anuncis de la seu del Consorci de l’Institut Ramon Llull de 
Barcelona, la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions.  
 
4. En data 28 de juliol de 2020 l’òrgan instructor formula la proposta de resolució 
definitiva de concessió de les subvencions, d’acord amb la proposta de la comissió de 
valoració.  
 
5. La dotació necessària per a satisfer el pagament d’aquesta subvenció anirà amb 
càrrec als crèdits del pressupost del Consorci de l’Institut Ramon Llull per a l’any 2020.  
La partida pressupostària a la qual s’aplicarà aquest crèdit és la 004 – 047 – 404730 
Creació – Ajuts a desplaçaments - Arts Visuals del pressupost del Consorci de l’Institut 
Ramon Llull. Aquesta partida pressupostària és adequada i suficient.  
 
Fonaments de dret  
 
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  

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

 
3. L’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model 
tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual 
s’aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic, i se n’aprova el text íntegre.  
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4. La base 10 de les bases esmentades regula el procediment de concessió de les 
subvencions. 
 
5. La base 10.3 de les bases esmentades estableix que les sol·licituds són analitzades 
per una comissió de valoració, nomenada en la convocatòria de les subvencions, que 
comptarà amb experts externs.  
 
6. La base 13 d’aquestes bases estableix que la persona titular de la direcció del 
Consorci de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar 
a partir de la data de publicació de la convocatòria.  
 
7. L’article 13.2 e) dels Estatuts del Consorci de l’Institut Ramon Llull faculta la persona 
titular de la direcció del Consorci de l'Institut Ramon Llull en matèria d’atorgament de 
subvencions.  
 
Resolució  
 
Per tant, resolc,  
 
1. Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte als sol·licitants que es detallen en 
l’annex.  

 
2. Establir que el Consorci de l’Institut Ramon Llull inicia la tramitació del pagament del 
100% de l’import atorgat un cop efectuada l’activitat subvencionada i amb la 
presentació prèvia de la documentació justificativa que estableix la base 16.  
 
3. Establir que els beneficiaris estiguin disposats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que el Consorci de l’Institut Ramon Llull o altres òrgans competents 
estimi necessàries.  
 
Recursos procedents  
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, es pot interposar recurs d’alçada davant del 
President del Consell de Direcció del Consorci de l’Institut Ramon Llull, en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà del dia en que tingui lloc la notificació 
d’aquesta resolució. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la 
notificació.  
 
La directora del Consorci de l'Institut Ramon Llull  
 
 
 
 
Iolanda Batallé Prats 
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ANNEX 
 
 
L0170 U10 N-ART 17/20- 1 
Beneficiari: Isil Solsona Viladiu 
Artista: Marina Barsy Janer i Isil Solsona Viladiu 
 Dates:07/03/2020 a 07/04/2020 
Activitat:exposició de l'obra videogràfica "Ecos de resistencia". San Juan (Puerto Rico) 
Import sol·licitat: 1.147,20 € 
Import subvencionable: 1.147,20 € 
Import atorgat: 1.147,20 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programat en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
El sol·licitant acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de 
caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 1 
punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 18/20- 1 
Beneficiari: Mireia Mateo Rodríguez 
Artista: Mireia Mateo Rodríguez 
Dates: 16/11/2019 a 24/11/2019 
Activitat: exposició "Je suis un morceau de bois mort toujours vivant". Tokio (Japó) 
Import sol·licitat: 934,51 € 
Import subvencionable: 934,51 € 
Import atorgat: 934,51 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, la 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programada en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
La sol·licitant acredita haver estat guardonada amb premis, beques o reconeixements 
de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 1 
punt per aquest criteri. 
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A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 1 punt per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 7 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 25/20- 1 
Beneficiari: Oscar García Martín 
Artista: Oscar Gartín 
Dates: 31/10/2019 a 30/11/2019 
Activitat: exposició "7 fotografies i 1 video". La Habana (Cuba) 
Import sol·licitat: 2.515,64 € 
Import subvencionable: 2.515,64 € 
Import atorgat: 2.515,64 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programat en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
El sol·licitant no acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements 
de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, no 
obté cap punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant no realitza l'activitat expositiva 
en un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, 
no obté cap punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 30/20- 1 
Beneficiari: Amarist Studio S.L.  
Artista: Amarist Studio 
Dates: 07/02/2020 a 01/03/2020 
Activitat: exposició "Welcome?". Washington (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 2.903,56 € 
Import subvencionable: 2.903,56 € 
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Import atorgat: 2.903,56 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’estudi, el 
sol·licitant fa constar una trajectòria professional en el camp del disseny de més de 
tres anys. La comissió considera que no ha estat programat en un equipament de 
prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts en relació amb 
aquest criteri. 
 
El sol·licitant acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de 
caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit del disseny. Per tant, obté 1 punt per 
aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat. 
Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 34/20- 1 
Beneficiari: JISER Reflexions Mediterrànies  
Artista: Joan Pallé 
Dates: 24/10/2019 a 10/11/2019 
Activitat: exposició "Toute minute intermédiaire" en el marc d'una residència de 
creació. Alger (Algèria) 
Import sol·licitat: 390,75 € 
Import subvencionable: 390,75 € 
Import atorgat: 390,75 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programat en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
El sol·licitant acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de 
caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 1 
punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant no realitza l'activitat expositiva 
en cap dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, 
no obté cap punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 1 punt per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren amb la 
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màxima puntuació. D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 35/20- 1 
Beneficiari: Flores Prats Arqs, SLP 
Artista: Flores Prats Arqs, SLP 
Dates: 28/11/2019 a 19/01/2020 
Activitat: exposició "Works+Words 2019". Copenhague (Dinamarca) 
Import sol·licitat: 680,00 € 
Import subvencionable: 680,00 € 
Import atorgat: 680,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’estudi, el 
sol·licitant fa constar una trajectòria professional en el camp de l’arquitectura de més 
de tres anys. La comissió considera que ha estat programat en un equipament de 
prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 3 punts en relació amb 
aquest criteri. 
 
El sol·licitant acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de 
caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de l’arquitectura així com amb un 
premi de reconegut prestigi. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora amb la màxima puntuació el prestigi de l’equipament que acull 
l'activitat. Per tant, obté 3 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren amb la 
màxima puntuació. D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 13 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 42/20- 1 
Beneficiari: Jordina Ros Gou 
Artista: Jordina Ros Gou 
Dates: 23/01/2020 a 26/01/2020 
Activitat: performance  "Escrache" i "No estan muertas". Calcuta (Índia) 
Import sol·licitat: 1.289,75 € 
Import subvencionable: 1.289,75 € 
Import atorgat: 1.289,75 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, la 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programada en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
La sol·licitant no acredita haver estat guardonada amb premis, beques o 
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reconeixements de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts 
visuals. Per tant, no obté cap punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 43/20- 1 
Beneficiari: Pere Estadella Hellin 
Artista: Pere Estadella Hellin 
Dates: 23/01/2020 a 26/01/2020 
Activitat: perfromance "No estan muertas". Calcuta (Índia) 
Import sol·licitat: 1.289,75 € 
Import subvencionable: 1.289,75 € 
Import atorgat: 1.289,75 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programat en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
El sol·licitant no acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements 
de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, no 
obté cap punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 1 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 44/20- 1 
Beneficiari: Àngels Miralda Tena 
Artista: Àngels Miralda Tena 
Dates: 21/03/2020 a 09/04/2020 
Activitat: activitat "Curator's Talk: Peripheric Matter". Dublín (Irlanda) 
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Import sol·licitat: 485,37 € 
Import subvencionable: 485,37 € 
Import atorgat: 485,37 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la comissària, 
la sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts 
visuals dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programada 
en un equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri. 
 
La sol·licitant no acredita haver estat guardonada amb premis, beques o 
reconeixements de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts 
visuals. Per tant, no obté cap punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 7 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 45/20- 1 
Beneficiari: Joaquim Domene i Berga 
Artista: Quim Domene Berga 
Dates:25/10/2019 a 16/11/2019 
Activitat: exposició  "Cabaret Surréaliste" (Dalí & Domène). Odense (Dinamarca) 
Import sol·licitat: 455,51 € 
Import subvencionable: 455,51 € 
Import atorgat: 455,51 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programat en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
El sol·licitant acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de 
caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 1 
punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
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L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 7 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 56/20- 1 
Beneficiari: Associació Artística i Cultural Difusor  
Artista: Associació Artística i Cultural Difusor 
Dates: 26/02/2020 a 02/03/2020 
Activitat: exposició "B-MURALS". Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.182,03 € 
Import subvencionable: 1.182,03 € 
Import atorgat: 1.182,03 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, 
l’associació sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les 
arts visuals dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat 
programat en un equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per 
tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri. 
 
L’associació sol·licitant acredita haver estat guardonat amb premis, beques o 
reconeixements de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts 
visuals. Per tant, obté 1 punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, l’associació sol·licitant no realitza l'activitat 
expositiva en cap dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. 
Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 57/20- 1 
Beneficiari: Producciones Silvestres, SL  
Artista: Eva Armisén 
Dates: 25/12/2019 a 22/04/2020 
Activitat: exposició "Home". Busan (República de Corea) 
Import sol·licitat: 1.766,90 € 
Import subvencionable: 1.766,90 € 
Import atorgat: 1.766,90 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, la 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que ha estat programada en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 3 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 

 



   
  I

N
S

T
IT

U
T

 R
A

M
O

N
 L

LU
LL

Doc.original signat per:
Iolanda Batallé Prats
28/07/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*070LI61GYAF0B2UQYQJ5Q6YJ5AFZGFL3*
070LI61GYAF0B2UQYQJ5Q6YJ5AFZGFL3

Data creació còpia:
28/07/2020 12:10:10
Data caducitat còpia:
28/07/2023 00:00:00

Pàgina 10 de 15

institut ramon llull  barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 80 06 / irl@llull.cat / 
www.llull.cat 

 
 
 
La sol·licitant no acredita haver estat guardonada amb premis, beques o 
reconeixements de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts 
visuals. Per tant, no obté cap punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant no realitza l'activitat expositiva 
en cap dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, 
no obté cap punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren molt 
positivament. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 58/20- 1 
Beneficiari: Marta Fabregas Aragall 
Artista: Marta Fabregas Aragall 
Dates: 17/10/2019 a 21/10/2019 
Activitat: exposició "obra de Marta Fàbregas". Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 348,00 € 
Import subvencionable: 332,00 € 
Import atorgat: 332,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, la 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programada en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
La sol·licitant no acredita haver estat guardonada amb premis, beques o 
reconeixements de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts 
visuals. Per tant, no obté cap punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant no realitza l'activitat expositiva 
en cap dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, 
no obté cap punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 59/20- 1 
Beneficiari: Marta Fabregas Aragall  
Artista: Marta Fabregas Aragall 
Dates: 26/02/2020 a 01/03/2020 
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Activitat: exposició "obra de Marta Fàbregas". Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 255,65 € 
Import subvencionable: 239,65 € 
Import atorgat: 239,65 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, la 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programada en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
La sol·licitant no acredita haver estat guardonada amb premis, beques o 
reconeixements de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts 
visuals. Per tant, no obté cap punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant no realitza l'activitat expositiva 
en cap dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, 
no obté cap punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 60/20- 1 
Beneficiari: Marta Fabregas Aragall  
Artista: Marta Fabregas Aragall 
Dates: 05/03/2020 a 08/03/2020 
Activitat: exposició "obra de Marta Fàbregas". New York (Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 833,49 € 
Import subvencionable: 815,00 € 
Import atorgat: 815,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, la 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programada en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
La sol·licitant no acredita haver estat guardonada amb premis, beques o 
reconeixements de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts 
visuals. Per tant, no obté cap punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant  realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
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L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 7 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 61/20- 1 
Beneficiari: Mireia Sallarès Casas 
Artista:  Mireia Sallarès Casas 
Dates:14/01/2020 
Activitat: acció artística "Las Muertes Chiquitas, la reedición una década después". 
Ciutat de Mèxic (Mèxic) 
Import sol·licitat: 1.298,00 € 
Import subvencionable: 1.298,00 € 
Import atorgat: 1.298,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, la 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que ha estat programada en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 3 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
La sol·licitant acredita haver estat guardonada amb premis, beques o reconeixements 
de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts visuals així com amb 
un premi de reconegut prestigi. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren amb la 
màxima puntuació. D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 12 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 62/20- 1 
Beneficiari: Varvara & Mar, Oü 
Artista: Varvara & Mar 
Dates: 30/01/2020 a 26/04/2020 
Activitat: obra d'art "We Are The Clouds" en el marc d'UrbanScreen.Surrey (Canadà) 
Import sol·licitat: 2.552,11 € 
Import subvencionable: 2.552,11 € 
Import atorgat: 2.552,11 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’estudi, el 
sol·licitant fa constar una trajectòria professional en el camp del disseny de més de 
tres anys. La comissió considera que no ha estat programat en un equipament de 
prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts en relació amb 
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aquest criteri. 
 
El sol·licitant acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de 
caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit del disseny. Per tant, obté 1 punt per 
aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant no realitza l'activitat expositiva 
en cap dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, 
no obté cap punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat. 
Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren molt 
positivament. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 63/20- 1 
Beneficiari: Producciones Silvestres, SL 
Artista: Eva Armisén 
Dates: 30/11/2019 a 10/01/2020 
Activitat: exposició "La nova vida". Lisboa (Portugal) 
Import sol·licitat: 709,18 € 
Import subvencionable: 709,18 € 
Import atorgat: 709,18 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, la 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que ha estat programada en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 3 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
La sol·licitant no acredita haver estat guardonada amb premis, beques o 
reconeixements de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts 
visuals. Per tant, no obté cap punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren molt 
positivament. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 9 punts a aquesta sol·licitud. 
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L0170 U10 N-ART 94/20- 1 
Beneficiari: Vicenç Vacca Montané 
Artista: Vicenç Vacca Montané 
Dates: 18/10/2019 
Activitat: exposició "Vicenç Vacca". Berlín (Alemanya) 
Import sol·licitat: 395,44 € 
Import subvencionable: 395,44 € 
Import atorgat: 395,44 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que ha estat programat en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 3 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
El sol·licitant no acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements 
de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, no 
obté cap punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora amb la màxima puntuació el prestigi de l’equipament que acull 
l'activitat expositiva. Per tant, obté 3 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren amb la 
màxima puntuació. D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 11 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 95/20- 1 
Beneficiari: Albert Llobet Portell 
Artista: Albert Llobet Portell 
Dates: 23/10/2019 a 27/10/2019 
Activitat: exposició "Trascendint la pintura". Shangai (Xina) 
Import sol·licitat: 2.435,75 € 
Import subvencionable: 2.435,75 € 
Import atorgat: 2.435,75 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el 
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals 
dins del circuit professional. La comissió considera que no ha estat programat en un 
equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims tres anys. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri. 
 
El sol·licitant no acredita haver estat guardonat amb premis, beques o reconeixements 
de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, no 
obté cap punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant realitza l'activitat expositiva en 
un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, obté 

 



   
  I

N
S

T
IT

U
T

 R
A

M
O

N
 L

LU
LL

Doc.original signat per:
Iolanda Batallé Prats
28/07/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*070LI61GYAF0B2UQYQJ5Q6YJ5AFZGFL3*
070LI61GYAF0B2UQYQJ5Q6YJ5AFZGFL3

Data creació còpia:
28/07/2020 12:10:10
Data caducitat còpia:
28/07/2023 00:00:00

Pàgina 15 de 15

institut ramon llull  barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 80 06 / irl@llull.cat / 
www.llull.cat 

 
 
 
1 punt en relació amb aquest criteri. 
 
La comissió valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
L'interès, contingut, qualitat artística i qualitat tècnica del projecte es valoren 
positivament. D'acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri. 
 
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


