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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA SEGONA 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 2019 

Ref.  02/ L0170 U10 N- RES. PROVISIONAL  

 
 
Fets 
 
1. Per resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de 14 de juny de 
2019 (DOGC número 7902, de 21 de juny de 2019) s’obre la segona 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 2019.   
 
2. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència  
consten a l’expedient. 
 
3. En data 29 d’octubre de 2019 la comissió avaluadora per a l’estudi i proposta de la 
sol·licituds de la present convocatòria emet les seves propostes i la motivacions, i pren 
els acords següents:  
 

- Atorgar el 90% de l’import subvencionable a aquelles sol·licituds que hagin 
obtingut 6 punts. Progressivament s’incrementa l’import atorgat d’acord amb la 
puntuació obtinguda.  

 
- Reajustar l’import previst de les sol·licituds desistides o inadmeses que es 
produeixin amb posterioritat a la publicació d’aquesta proposta de resolució 
provisional, entre la resta de sol·licituds. 

 
 
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. 
 
4. La base 10 de les bases que regeixen la convocatòria de concessió de subvencions 
del Consorci de l’Institut Ramon Llull a la mobilitat per portar a terme activitats fora de 
Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura regula el 
procediment de concessió de les subvencions.  
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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 10.4 d’aquestes bases estableix que correspon a l’òrgan instructor formular 
la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions. 
 
 
Resolució  
 
Per tant, resolc,  
 
1. Proposar els sol·licitants que es detallen en l’annex com a beneficiaris de les 

subvencions pels imports i objecte que s’hi detallen. 
 

2. Requerir, si escau, als sol·licitants proposats com a beneficiaris en l’annex, que 
presentin la documentació requerida en el termini de 10 dies hàbils a comptar des 
de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució.  

 
3. Establir que la manca de presentació de la documentació requerida, en el termini de 

10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, 
comporta el desistiment de la sol·licitud.  

 
4. Requerir als sol·licitants proposats com a beneficiaris en l’annex que presentin, en 

el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta 
resolució, aquella documentació relacionada en la base 11.5 aportada amb 
anterioritat que hagués experimentat alguna modificació, indicant-los que la no 
presentació comporta l’assumpció de la documentació aportada com a certa. 

 
5. Establir que els sol·licitants de subvencions disposen de 10 dies hàbils, a comptar a 

partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar al·legacions o 
desistir de la seva sol·licitud.  

 
 
 
 
L’òrgan instructor 
 
 
 
 
 
 
Antònia Andúgar i Andreu 
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ANNEX 
 
 
L0170 U10 N-ART 687/19- 2  
Sol·licitant: Carlus Camps Torner 
Artista: Carlus Camps Torner  
Dates: 13/07/2019 a 22/07/2019 
Activitat: exposició "casaArbre" a la sala Fujii Honke. Aisho-Cho (Japó) 
Import sol·licitat: 886,42 € 
Import subvencionable: 886,42 € 
Import proposat: 810,44 € 
 
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 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 no valora positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva. Per tant, no obté cap punt per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren positivament tenint en compte la 
presentació d'obra nova i les col·laboracions amb artistes locals o internacionals. 
D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 732/19- 2  
Sol·licitant: Laura Iniesta Terré 
Artista: Laura Iniesta Terré  
Dates: 18/07/2019 a 21/07/2019 
Activitat: exposició de pintura en el marc de l'Staufen Art Week. Staufen (Alemanya) 
Import sol·licitat: 379,91 € 
Import subvencionable: 379,91 € 
Import proposat: 352,77 € 
 
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. 
 
Es valora positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva atès el 
seu caràcter prescriptor i la seva capacitat de fer coproduccions. D'acord amb això, 
obté 2 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren positivament tenint en compte la 
presentació d'obra nova i les col·laboracions amb artistes locals o internacionals. 
D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 735/19- 2  
Sol·licitant: Yvan Mas Viñals 
Artista: Yvan Mas  
Dates: 20/07/2019 a 21/07/2019 
Activitat: exposició d'obra recent. Itoshima-Fukuoka (Japó) 
Import sol·licitat: 1.145,00 € 
Import subvencionable: 1.145,00 € 
Import proposat: 1.030,50 € 
 
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. 
 
Es valora positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva atès el 
seu caràcter prescriptor. D'acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren positivament tenint en compte la 
presentació d'obra nova. D'acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 742/19- 2  
Sol·licitant: Producciones Silvestres, SL 
Artista: Eva Armisén  
Dates: 06/09/2019 a 19/12/2019 
Activitat: exposició "Home". Daegu (República de Corea) 
Import sol·licitat: 1.969,32 € 
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Import subvencionable: 1.969,32 € 
Import proposat: 1.856,79 € 
 
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 
almenys 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. Per tant, obté 1 
punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada, la 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. 
 
Es valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva 
atès el seu caràcter prescriptor. D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren molt positivament tenint en compte la 
presentació d'obra nova, el caràcter innovador del projecte, així com la qualitat artística 
i tècnica i la rellevància de l’activitat. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 9 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 743/19- 2  
Sol·licitant: Isil Solsona Viladiu 
Artista: Marina Barsy Janer i Isil Solsona Viladiu  
Dates: 06/09/2019 a 08/09/2019 

Activitat: exposició i performance "Portales otros". Praga (República Txeca) 

Import sol·licitat: 346,40 € 

Import subvencionable: 346,40 € 
Import proposat: 316,71 € 

A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels artistes, el 
sol·licitant fa constar que han realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts 
visuals dins del circuit professional. La comissió considera que no han estat 
programats 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 que hagin estat guardonats 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, els artistes no realitzen l'activitat expositiva 
en un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, el 
sol·licitant no obté cap punt en relació amb aquest criteri. 

Es valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva 
atès el seu caràcter prescriptori i la seva capacitat de fer coproduccions. D'acord amb 
això, obté 2 punts per aquest criteri.  

L'interès i contingut del projecte es valoren positivament tenint en compte la 
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presentació d'obra nova i les col·laboracions amb artistes locals o internacionals. 
D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri.  

La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 744/19- 2  
Sol·licitant: Esperança Pons Perna 
Artista: Espe Pons i Jordi Jové  
Dates: 27/08/2019 
Activitat: exposició d' obra realitzada durant una residència. Beijing (Xina) 
Import sol·licitat: 2.007,39 € 
Import subvencionable: 2.007,39 € 
Import proposat: 1.864,01 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels artistes, 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 han estat programats 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. 
 
A la vista de la documentació presentada, els artistes no realitzen 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. 
 
Es valora amb la màxima puntuació el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva atès el seu caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions i el seu 
caràcter estratègic.  D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren positivament tenint en compte la 
presentació d'obra nova i la qualitat artística i tècnica i la rellevància de l’activitat.  
D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 745/19- 2  
Sol·licitant: Esteve Casanova Zapata 
Artista: Esteve Casanoves  
Dates: 11/05/2019 a 24/11/2019 
Activitat: exposició "Personal structures-identities". Venecia (Itàlia) 
Import sol·licitat: 3.555,51 € 
Import subvencionable: 3.555,51 € 
Import proposat: 3.301,55 € 
 
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. 
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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. 
 
Es valora positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva atès el 
seu caràcter prescriptor. D'acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren molt positivament tenint en compte la 
presentació d'obra nova, les col·laboracions amb artistes locals o internacionals i la 
qualitat artística i tècnica i la rellevància de l’activitat. D'acord amb això, obté 3 punts 
per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 746/19- 2  
Sol·licitant: Laia Moretó Alvarado 
Artista: Laia Moretó Alvarado  
Dates: 16/08/2019 
Activitat: exposició "Fer casa" en el marc d’Art i presó: formes transversals de 
cocreació fotogràfica. Buenos Aires (Argentina) 
Import sol·licitat: 1.050,00 € 
Import subvencionable: 1.050,00 € 
Import proposat: 990,00 € 
 
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 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. 
 
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. 
 
Es valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva 
atès el seu caràcter prescriptor i la seva capacitat de fer coproduccions. D'acord amb 
això, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren amb la màxima puntuació tenint en compte 
la presentació d'obra nova, el caràcter innovador del projecte, la qualitat artística i 
tècnica i la rellevància de l’activitat, així com per incloure accions d'inclusió social. 
D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 9 punts a aquesta sol·licitud. 
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L0170 U10 N-ART 747/19- 2  
Sol·licitant: Trescientomilkilometrosporsegundo, SL 
Artista: Trescientomilkilometrosporsegundo  
Dates: 17/09/2019 a 30/10/2019 
Activitat: exposició "Nocturnal Landscapes: Urban Flows of Global Mtropolis". Chicago 
(Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 2.350,00 € 
Import subvencionable: 2.350,00 € 
Import proposat: 2.350,00 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels arquitectes, 
el sol·licitant fa constar una trajectòria professional en el camp de l'arquitectura de més 
de tres anys. La comissió considera que els arquitectes són autors d'alguna obra o 
edifici emblemàtic o singular, o tenen publicacions rellevants (incloses les digitals) en 
l'àmbit de l'arquitectura. Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri. 
 
El sol·licitant acredita haver estat guardonats amb premis, beques o reconeixements 
de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de l'arquitectura i que més d'un 
dels premis és de reconegut prestigi. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada pel sol·licitant, els arquitectes realitzen 
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. 
 
Es valora amb la màxima puntuació el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva atès el seu caràcter prescriptor, la seva capacitat de fer coproduccions i el 
seu caràcter estratègic. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren amb la màxima puntuació tenint en compte 
la presentació d'obra nova, les col·laboracions amb arquitectes locals o internacionals, 
el caràcter innovador del projecte i la qualitat artística i tècnica i la rellevància de 
l’activitat. D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 13 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 748/19- 2  
Sol·licitant: Alba Mayol Curci 
Artista: Alba Mayol Curci  
Dates: 04/09/2019 a 22/09/2019 
Activitat: exposició "Shadows of Language Travel at the Speed of Light". Stuttgart 
(Alemanya) 
Import sol·licitat: 335,03 € 
Import subvencionable: 335,03 € 
Import proposat: 325,46 € 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Es valora amb la màxima puntuació el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva atès el seu caràcter prescriptor, la seva capacitat de fer coproduccions i el 
seu caràcter estratègic. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren amb la màxima puntuació tenint en compte 
la presentació d'obra nova, el caràcter innovador del projecte, la qualitat artística i 
tècnica i la rellevància de l’activitat, així com les accions d'inclusió social del projecte. 
D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 11 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 749/19- 2  
Sol·licitant: Marta Fabregas Aragall 
Artista: Marta Fabregas Aragall  
Dates: 20/06/2019 a 30/06/2019 
Activitat: exposició "Colonitzades". París (França) 
Import sol·licitat: 648,98 € 
Import subvencionable: 648,98 € 
Import proposat: 602,62 € 
 
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. 
 
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. 
 
Es valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva 
atès el seu caràcter prescriptor i la seva capacitat de fer coproduccions. D'acord amb 
això, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren positivament tenint en compte la 
presentació d'obra nova. D'acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 7 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
 

 



   
  I

N
S

T
IT

U
T

 R
A

M
O

N
 L

LU
LL

Doc.original signat per:
Antònia Andúgar Andreu
26/11/2019

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

*0134I80PAYV4CF170WO8IHW39ICVIMZB*
0134I80PAYV4CF170WO8IHW39ICVIMZB

Data creació còpia:
26/11/2019 15:12:25
Data caducitat còpia:
26/11/2022 00:00:00

Pàgina 10 de 16

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 

 

 
 
L0170 U10 N-ART 752/19- 2  
Sol·licitant: Jose Antonio Carulla Roca 
Artista: Jose Antonio Carulla Roca  
Dates: 03/09/2019 a 01/12/2019 
Activitat: exposició "Els viatgers del Winnipeg". Santiago de Xile (Xile) 
Import sol·licitat: 2.450,00 € 
Import subvencionable: 1.400,00 € 
Import proposat: 1.300,00 € 
 
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. 
 
Es valora amb la màxima puntuació el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva atès el seu caràcter prescriptor, la seva capacitat de fer coproduccions i el 
seu caràcter estratègic. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren molt positivament tenint en compte la 
presentació d'obra nova, la qualitat artística i tècnica i la rellevància de l’activitat, així 
com el seu caràcter d'inclusió social. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 754/19- 2  
Sol·licitant: Josep Maria Botey Gómez 
Artista: Josep Maria Botey Gómez  
Dates: 03/09/2019 a 06/09/2019 
Activitat: exposició d'obra arquitectònica i conferència en el marc del Seminário 
Internacional sobre Patrimônio Histórico. Porto Alegre (Brasil) 
Import sol·licitat: 2.750,00 € 
Import subvencionable: 2.750,00 € 
Import proposat: 2.632,14 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l'arquitecte, 
el sol·licitant fa constar una trajectòria professional en el camp de l'arquitectura de més 
de tres anys. La comissió considera que l'arquitecte és autor d'alguna obra o edifici 
emblemàtic o singular, o té publicacions rellevants (incloses les digitals) en l'àmbit de 
l'arquitectura. 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, i que algun 
d'aquests guardons és de reconegut prestigi. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri. 
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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. 
 
Es valora amb la màxima puntuació el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva atès el seu caràcter prescriptor, la seva capacitat de fer coproduccions i el 
seu caràcter estratègic. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren positivament tenint en compte el caràcter 
innovador del projecte i la seva qualitat artística i tècnica i la rellevància de l’activitat. 
D'acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 755/19- 2  
Sol·licitant: Rabia Terresea Williams Williams 
Artista: Rabia Williams  
Dates: 15/08/2019 a 31/08/2019 
Activitat: exposició "Radiophonic Time base work sculpture and documentary 
anthology". Gamboa (Panamà) 
Import sol·licitat: 1.450,00 € 
Import subvencionable: 1.450,00 € 
Import proposat: 1.367,14 € 
 
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. 
 
A la vista de la documentació presentada, la 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. 
 
Es valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva 
atès el seu caràcter prescriptor i la seva capacitat de fer coproduccions. D'acord amb 
això, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren amb la màxima puntuació tenint en compte 
que és una coproducció, la presentació d'obra nova, la col·laboració amb altres artistes 
i el caràcter innovador del projecte. D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 9 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 757/19- 2  
Sol·licitant: Eduard Callís Freixas 
Artista: unparelld'arquitectes: Eduard Callís, Guillem Moliner  
Dates: 10/09/2019 a 09/12/2019 
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Activitat: exposició "Âgora Sao Paulo". Sao Paulo (Brasil) 
Import sol·licitat: 7.223,90 € 
Import subvencionable: 2.759,34 € 
Import proposat: 2.601,66 € 
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels 
l'arquitectes, el sol·licitant fa constar una trajectòria professional en el camp de 
l'arquitectura de més de tres anys. La comissió considera que els arquitectes no són 
autors d'alguna obra o edifici emblemàtic o singular, ni tenen publicacions rellevants 
(incloses les digitals) en l'àmbit de l'arquitectura. Per tant, obté 2 punts en relació amb 
aquest criteri. 
 
El sol·licitant acredita que han estat guardonats amb premis, beques o reconeixements 
de caràcter local, nacional o internacional en l’àmbit de l'arquitectura. Per tant, obté 1 
punt per aquest criteri. 
 
A la vista de la documentació presentada pel sol·licitant, els arquitectes no realitzen 
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. 
 
Es valora amb la màxima puntuació el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva atès el seu caràcter prescriptor, la seva capacitat de fer coproduccions i el 
seu caràcter estratègic. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren molt positivament tenint en compte la 
presentació d'obra nova, el caràcter innovador del projecte i la seva qualitat artística i 
tècnica i la rellevància de l’activitat. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 9 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 759/19- 2  
Sol·licitant: Fundacio Quoartis Fundacio 
Artista: Daniel López del Rincón  
Dates: 03/09/2019 a 10/09/2019 
Activitat: exposició "Postnature. The future is present". Linz (Àustria) 
Import sol·licitat: 2.220,00 € 
Import subvencionable: 2.220,00 € 
Import proposat: 2.156,57 € 
 
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 un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, 
no obté cap punt en relació amb aquest criteri. 
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Es valora amb la màxima puntuació el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva atès el seu caràcter prescriptor, la seva capacitat de fer coproduccions i el 
seu caràcter estratègic. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren amb la màxima puntuació tenint en compte 
la presentació d'obra nova, les col·laboracions amb artistes locals o internacionals, el 
caràcter innovador del projecte i la qualitat artística i tècnica i la rellevància de 
l’activitat. D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 760/19- 2  
Sol·licitant: Fundación Centro Cultural Pilar de Brahim  
Artista: Avelino Sala  
Dates: 28/09/2019 a 16/11/2019 
Activitat: exposició "Juntos Aparte 2019 - Encuentro internacional de Arte, 
Pensamiento y Fronteras". Buenos Aires (Argentina) 
Import sol·licitat: 2.402,00 € 
Import subvencionable: 2.402,00 € 
Import proposat: 2.333,37 € 
 
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 almenys 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 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 un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, 
no obté cap punt en relació amb aquest criteri. 
 
Es valora amb la màxima puntuació el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva atès el seu caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions i el seu 
caràcter estratègic. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren amb la màxima puntuació tenint en compte 
la presentació d'obra nova, les col·laboracions amb artistes locals o internacionals i la 
qualitat artística i tècnica i la rellevància de l’activitat, així com el seu caràcter d'inclusió 
social. D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 11 punts a aquesta sol·licitud. 
 
D’acord amb el que estableix la base 11.3 de les bases que regeixen aquesta 
convocatòria, el sol·licitant ha de presentar dins el termini de 10 dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la publicació d’aquesta proposta de resolució provisional de 
concessió de subvencions, la documentació requerida següent, detallada a la base 
11.5:  
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- Acreditació de la seva personalitat jurídica i de la representació en nom de la 
qual actua la persona física sol·licitant.  

 
 
L0170 U10 N-ART 761/19- 2  
Sol·licitant: Fundación Centro Cultural Pilar de Brahim  
Artista: Giuliana Racco  
Dates: 28/09/2019 a 16/11/2019 
Activitat: exposició "Juntos Aparte 2019 - Encuentro internacional de Arte, 
Pensamiento y Fronteras". Buenos Aires (Argentina) 
Import sol·licitat: 1.051,00 € 
Import subvencionable: 1.051,00 € 
Import proposat: 1.005,96 € 
 
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 cap 
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. 
 
A la vista de la documentació presentada, la 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. 
 
Es valora amb la màxima puntuació el prestigi de l’equipament que acull l'activitat 
expositiva atès el seu caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions i el seu 
caràcter estratègic. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren molt positivament tenint en compte les 
col·laboracions amb artistes locals o internacionals, la qualitat artística i tècnica i la 
rellevància de l’activitat, així com el seu caràcter d'inclusió social. D'acord amb això, 
obté 3 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 9 punts a aquesta sol·licitud. 
 
D’acord amb el que estableix la base 11.3 de les bases que regeixen aquesta 
convocatòria, el sol·licitant ha de presentar dins el termini de 10 dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la publicació d’aquesta proposta de resolució provisional de 
concessió de subvencions, la documentació requerida següent, detallada a la base 
11.5:  
 

- Acreditació de la seva personalitat jurídica i de la representació en nom de la 
qual actua la persona física sol·licitant.  

 
 
L0170 U10 N-ART 765/19- 2  
Sol·licitant: Maria Sol Fernandez Prado 
Artista: Sol Prado  
Dates: 05/06/2019 a 13/06/2019 
Activitat: projecció de l'obra de videoart "Kleizame". Curitiba (Brasil) 
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Import sol·licitat: 734,22 € 
Import subvencionable: 734,22 € 
Import proposat: 671,29 € 
 
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 cap 
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 un dels territoris esmentats en el criteri relatiu a la importància territorial. Per tant, 
no obté cap punt en relació amb aquest criteri. 
 
Es valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva 
atès el seu caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions. D'acord amb això, 
obté 2 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren molt positivament tenint en compte la 
inclusió d'obra nova, la qualitat artística i tècnica i la rellevància de l’activitat, així com 
el seu caràcter d'inclusió social. D'acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 7 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 797/19- 2  
Sol·licitant: Àngels Miralda Tena 
Artista: Àngels Miralda Tena  
Dates: 16/09/2019 a 30/09/2019 
Activitat: exposició "Nine Volcanic Islands". Angra do Heroismo (Portugal) 
Import sol·licitat: 300,00 € 
Import subvencionable: 300,00 € 
Import proposat: 278,57 € 
 
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 cap 
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. 
 
Es valora positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva atès el 
seu caràcter prescriptor. D'acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.  
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L'interès i contingut del projecte es valoren amb la màxima puntuació tenint en compte 
que és una coproducció, la inclusió d'obra nova, la col·laboració amb altres artistes i la 
qualitat artística i tècnica i la rellevància de l’activitat. D'acord amb això, obté 4 punts 
per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0170 U10 N-ART 820/19- 2  
Sol·licitant: JISER Reflexions Mediterrànies 
Artista: Anna III  
Dates: 01/05/2019 a 30/09/2019 
Activitat: residència de creació i exposició final. Rades (Tunísia) 
Import sol·licitat: 1.050,00 € 
Import subvencionable: 1.050,00 € 
Import proposat: 990,00 € 
 
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 cap 
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. 
 
A la vista de la documentació presentada, la 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. 
 
Es valora molt positivament el prestigi de l’equipament que acull l'activitat expositiva 
atès el seu caràcter prescriptor i la seva capacitat de fer coproduccions. D'acord amb 
això, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
L'interès i contingut del projecte es valoren amb la màxima puntuació tenint en compte 
que és una coproducció, la inclusió d'obra nova, la col·laboració amb altres artistes i el 
seu caràcter d'inclusió social. D'acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La comissió acorda atorgar 9 punts a aquesta sol·licitud. 

 


