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RESOLUCIÓ DE LA 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 DURANT L’ANY 2017
Ref. 02/ L0170 U10 N- RES. DEFINITIVA

Fets
1. Per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 15 de març de 2017 (DOGC número 7331,
de 17 de març de 2017) s’obre la 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 durant l’any 2017.
2. En data 10 de juliol de 2017 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i proposta de les
sol·licituds presentades.
3. En data 31 de juliol de 2017 es publica al Tauler electrònic de l’Institut Ramon Llull i al tauler
d’anuncis de la seu de l’Institut Ramon Llull de Barcelona, la proposta de resolució provisional de
concessió de les subvencions.
4. En data 8 de setembre de 2017, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de
concessió de les subvencions, d’acord amb la proposta de la comissió de valoració.

Fonaments de dret
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.
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya
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.
L’Institut Ramon Llull disposa de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent.
L’article 13.2.e) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull faculta el director de l'Institut Ramon Llull en
matèria d’atorgament de subvencions.
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Resolució
Per tant, resolc,
1- Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte als sol·licitants que es detallen a l’Annex I.
2- Denegar les sol·licituds de subvencions que es detallen a l’Annex II.
3- Establir que 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.
4- Establir que els beneficiaris estiguin disposats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació
que 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 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.

Barcelona, 12 de setembre de 2017
El director de l'Institut Ramon Llull

Manuel Forcano
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ANNEX I
L0170 U10 N-ART 290/17- 1
Beneficiari: Consuelo María Llupià García
Artista: Consol Llupià
Dates: 30/04/2017 a 01/05/2017
Activitat: acció performativa "Performance Oficial". La Habana (Cuba)
Import sol·licitat: 554,85 €
Import subvencionable: 554,85 €
Import atorgat: 391,95 €
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. 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 ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valora tenint en compte la participació en coproduccions
internacionals, el caràcter innovador i les accions d'inclusió social del projecte. D’acord amb això,
obté 3 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 9 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 298/17- 1
Beneficiari: Aïda Andrés Rodrigálvarez
Artista: Aïda Andrés Rodrigálvarez
Dates: 24/04/2017 a 22/05/2017
Activitat: exposició "Paisatges quotidians". Kasterlee (Bèlgica)
Import sol·licitat: 1.725,00 €
Import subvencionable: 1.725,00 €
Import atorgat: 1.218,54 €
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. 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 ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 no realitza l’activitat expositiva en territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valora tenint en compte la presència en programacions
internacionals que donen rellevància a la creació catalana, la participació en coproduccions, la
inclusió d'obra nova i la col·laboració amb altres artistes. D’acord amb això, obté 4 punts per
aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 9 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 299/17- 1
Beneficiari: Francesc Ruiz Abad
Artista: Francesc Ruiz Abad
Dates: 07/10/2017 a 04/11/2017
Activitat: exposició "Copy to Learn, Learn to Copy". Los Angeles (Estats Units d'Amèrica)
Import sol·licitat: 681,00 €
Import subvencionable: 681,00 €
Import atorgat: 441,02 €
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el sol·licitant fa
constar haver realitzat fins a tres activitats en l’àmbit de les arts visuals dins del circuit
professional. No ha estat programat en cap equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims
tres anys. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
El sol·licitant ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valora tenint en compte la presentació d'obra nova, el caràcter
innovador del projecte i la seva qualitat artística. D’acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud.

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 301/17- 1
Beneficiari: Francisco Javier Gonzalez-Solis Bou
Artista: Francisco Javier Gonzalez-Solis Bou
Dates: 18/03/2017 a 28/06/2017
Activitat: exposició "The Object and The Image (This is not a Chair Either)". Doral (Estats Units
d'Amèrica)
Import sol·licitat: 607,00 €
Import subvencionable: 607,00 €
Import atorgat: 357,40 €
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. No ha estat programat en cap 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 ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valora tenint en compte la participació en coproduccions
internacionals i la col·laboració amb altres artistes. D’acord amb això, obté 2 punts per aquest
criteri.
La comissió acorda atorgar 7 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 302/17- 1
Beneficiari: Mercè Pla Blagé
Artista: Mercè Pla Blagé
Dates: 23/02/2017 a 27/02/2017
Activitat: exposició d'escultura en ceràmica. Toulouse (França)
Import sol·licitat: 1.268,14 €
Import subvencionable: 1.268,14 €
Import atorgat: 672,11 €
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. 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 ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atesa la capacitat de fer coproduccions de l'equipament que
acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la inclusió d'obra nova en el projecte.
D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 321/17- 1
Beneficiari: Lluc Baños Aixalà
Artista: Lluc Baños Aixalà/Pietro della Giustina
Dates: 03/05/2017 a 07/05/2017
Activitat: exposició "Interaccions". Tirana (Albània)
Import sol·licitat: 466,21 €
Import subvencionable: 466,21 €
Import atorgat: 356,74 €
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el sol·licitant fa
constar haver realitzat fins a tres activitats en l’àmbit de les arts visuals dins del circuit
professional. No ha estat programat en cap equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims
tres anys. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
El sol·licitant ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 2. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en programacions
internacionals que donen rellevància a la creació catalana, la participació en coproduccions
internacionals, la col·laboració amb altres artistes, el caràcter innovador del projecte i la qualitat
tècnica del projecte. D’acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 324/17- 1
Beneficiari: Fundació Privada Espai Guinovart
Artista: Josep Guinovart
Dates: 23/02/2017 a 30/03/2017
Activitat: exposició "Res no és mesquí. Josep Guinovart i els poetes". Paris (França)
Import sol·licitat: 7.034,58 €
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Import subvencionable: 6.924,18 €
Import atorgat: 5.298,38 €
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 i 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 ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional de reconegut prestigi en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts per aquest
criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atesa la capacitat de fer coproduccions internacionals de
l’equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la participació en produccions
internacionals que donen especial rellevància a la creació catalana, el caràcter innovador i la
qualitat tècnica del projecte. D’acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 327/17- 1
Beneficiari: Idensitat Associació d'Art Contemporani
Artista: Ramon Parramon / Gaspar Maza
Dates: 10/05/2017 a 12/05/2017
Activitat: exposició "Ciutat de vacances". Venècia (Itàlia)
Import sol·licitat: 1.085,92 €
Import subvencionable: 1.085,92 €
Import atorgat: 1.022,50 €
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels comissaris, el
sol·licitant fa constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals dins del
circuit professional i 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 ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional de reconegut prestigi en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts per aquest
criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 2. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
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L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en programacions
internacionals que donen especial rellevància a la creació catalana, la participació en una
coproducció internacional, la col·laboració amb altres artistes, la qualitat artística del projecte i el
caràcter d'inclusió social del projecte. D’acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 13 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 328/17- 1
Beneficiari: Gemma París Romia
Artista: Gemma París Romia
Dates: 29/06/2017 a 02/07/2017
Activitat: exposició "The insects, the circus". Bath (Regne Unit)
Import sol·licitat: 2.500,00 €
Import subvencionable: 2.500,00 €
Import atorgat: 1.472,00 €
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. 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 ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atesa la capacitat de fer coproduccions internacionals de
l’equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la participació en coproduccions
internacionals i la col·laboració amb altres artistes. D’acord amb això, obté 2 punts per aquest
criteri.
La comissió acorda atorgar 7 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 329/17- 1
Beneficiari: Cities Connection Project SCP
Artista: Xavier Bustos i Nicola Regusci
Dates: 11/09/2017 a 25/09/2017
Activitat: exposició col.lectiva "Open Space Connection". Ginebra (Suïssa)
Import sol·licitat: 4.800,00 €
Import subvencionable: 4.800,00 €
Import atorgat: 4.237,44 €
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l'arquitecte, el sol·licitant
fa constar tenir una trajectòria professional en el camp de l’arquitectura de més de tres anys i ha
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estat autor d'alguna obra o edifici emblemàtic o singular. Per tant, obté 3 punts en relació amb
aquest criteri.
El sol·licitant ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional de reconegut prestigi en l’àmbit de l’arquitectura. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant no realitza l’activitat expositiva en territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la presència en una coproducció
internacional, el caràcter innovador del projecte i la qualitat tècnica del projecte. D’acord amb això,
obté 4 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 12 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 330/17- 1
Beneficiari: Miguel García Membrado
Artista: Miguel García Membrado
Dates: 03/01/2017 a 26/01/2017
Activitat: exposició "Pro-videncias". Santiago de Chile (Xile)
Import sol·licitat: 1.665,34 €
Import subvencionable: 1.665,34 €
Import atorgat: 1.176,40 €
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. No ha estat programat en cap equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims
tres anys. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.
El sol·licitant ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la participació en coproduccions
internacionals, la presentació d'obra nova, la col·laboració amb altres artistes i el caràcter
d'inclusió social del projecte. 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 331/17- 1
Beneficiari: Raíña Lupa, SL
Artista: Antonio Zúñiga Castellano
Dates: 22/02/2017 a 25/02/2017
Activitat: exposició "ArtsLibris Barcelona". Madrid (Espanya)
Import sol·licitat: 1.977,65 €
Import subvencionable: 1.977,65 €
Import atorgat: 1.513,30 €
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 i 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 ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant no realitza l’activitat expositiva en territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la participació en coproduccions
internacionals, la col·laboració amb altres artistes i la qualitat artística del projecte. D’acord amb
això, obté 4 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 332/17- 1
Beneficiari: La Casa Amarilla, Associació Cultural
Artista: La Casa Amarilla, Associació Cultural
Dates: 28/06/2017 a 22/07/2017
Activitat: exposició "Mujheroes (r)evolucionando". México DF (Mèxic)
Import sol·licitat: 2.000,00 €
Import subvencionable: 2.000,00 €
Import atorgat: 1.177,60 €
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. No ha estat programat en cap 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 no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant no realitza l’activitat expositiva en territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, el caràcter innovador del projecte
i 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 334/17- 1
Beneficiari: Unai Daniel Reglero Porras
Artista: Unai Daniel Reglero Porras
Dates: 24/05/2017 a 03/09/2017
Activitat: exposició "Artecitya, Envisioning the City of Tomorrow". Gdansk (Polònia)
Import sol·licitat: 1.200,00 €
Import subvencionable: 1.200,00 €
Import atorgat: 988,80 €
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 i ha estat programat en equipaments de prestigi fora de Catalunya en els últims tres
anys. Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri.
El sol·licitant ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, participació en una coproducció
internacional, la inclusió d'obra nova i la qualitat artística del projecte. D’acord amb això, obté 4
punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 11 punts a aquesta sol·licitud.
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L0170 U10 N-ART 336/17- 1
Beneficiari: Israel Ariño Torres
Artista: Israel Ariño Torres
Dates: 13/10/2017 a 19/11/2017
Activitat: exposició "Traversées". Toulouse (França)
Import sol·licitat: 10.688,00 €
Import subvencionable: 10.688,00 €
Import atorgat: 8.178,46 €
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. No ha estat programat en cap 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 ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la participació en una
coproducció internacional, la inclusió d'obra nova i la col·laboració amb altres artistes. D’acord amb
això, obté 4 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 337/17- 1
Beneficiari: Luis Ripoll Querol
Artista: Luis Ripoll Querol
Dates: 06/10/2017 a 25/11/2017
Activitat: exposició "The invisible photographer of Barcelona". Chicago (Estats Units d'Amèrica)
Import sol·licitat: 2.060,53 €
Import subvencionable: 2.060,53 €
Import atorgat: 1.697,88 €
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el sol·licitant fa
constar haver realitzat fins a tres activitats en l’àmbit de les arts visuals dins del circuit professional
i que 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 ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la participació en una
coproducció internacional, la qualitat artística i el caràcter 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 338/17- 1
Beneficiari: Mercè Pla Blagé
Artista: Mercè Pla Blagé
Dates: 28/04/2017 a 30/04/2017
Activitat: exposició d'escultura en ceràmica. Metz (França)
Import sol·licitat: 1.299,77 €
Import subvencionable: 1.299,77 €
Import atorgat: 688,88 €
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 sol·licitant no ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
La sol·licitant ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atesa la capacitat de fer coproduccions internacionals de
l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la inclusió d'obra nova en el projecte.
D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 340/17- 1
Beneficiari: MAD (Ass.Moviment d'Alliberament Digital)
Artista: Maria Noel Palazzo
Dates: 14/03/2017 a 20/04/2017
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Activitat: exposició "Punto y Raya Gira Norteamericana". Saguenay (Canadà)
Import sol·licitat: 1.173,64 €
Import subvencionable: 1.173,64 €
Import atorgat: 622,03 €
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 sol·licitant no ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
La sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atesa la capacitat de fer coproduccions internacionals de
l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en programacions
internacionals que donen especial rellevància a la creació catalana i la participació en
coproduccions 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 342/17- 1
Beneficiari: David Thomas Franklin
Artista: David Franklin
Dates: 01/12/2017 a 31/01/2018
Activitat: exposició "AIR Network Japan". Tokyo (Japó)
Import sol·licitat: 1.750,00 €
Import subvencionable: 1.750,00 €
Import atorgat: 1.339,10 €
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. El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
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internacionals i el caràcter estratègic de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la participació en una
coproducció internacional, la inclusió d'obra nova i la col·laboració amb altres artistes. D’acord amb
això, obté 4 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 343/17- 1
Beneficiari: Rabia Terresea Williams Williams
Artista: Rabia Williams
Dates: 08/06/2017 a 22/06/2017
Activitat: exposició "Another Antipodes". Perth (Austràlia)
Import sol·licitat: 2.000,00 €
Import subvencionable: 2.000,00 €
Import atorgat: 1.060,00 €
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 sol·licitant no ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
La sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant no realitza l’activitat expositiva en territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor de l'equipament que acull l'activitat
expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la inclusió d'obra nova, la
col·laboració amb altres artistes i el caràcter d'inclusió social del projecte. D’acord amb això, obté 3
punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 347/17- 1
Beneficiari: Drap-Art Associació
Artista: Drap-Art Associació
Dates: 01/06/2017 a 11/06/2017
Activitat: exposició "TRAF Festival". Pittsburgh (Estats Units d'Amèrica)
Import sol·licitat: 1.200,00 €
Import subvencionable: 1.200,00 €
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Import atorgat: 777,12 €
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. El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la participació en una
coproducció internacional i la col·laboració amb altres artistes. D’acord amb això, obté 3 punts per
aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 348/17- 1
Beneficiari: Drap-Art Associació
Artista: Drap-Art Associació
Dates: 14/07/2017 a 21/07/2017
Activitat: exposició "Festival internacional de reciclatge artístic". Buenos Aires (Argentina)
Import sol·licitat: 2.500,00 €
Import subvencionable: 2.500,00 €
Import atorgat: 1.619,00 €
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. El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant no realitza l’activitat expositiva en territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
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això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la participació en una
coproducció internacional i la col·laboració amb altres artistes. D’acord amb això, obté 3 punts per
aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 353/17- 1
Beneficiari: Marc Sellarès Cots
Artista: Marc Sellarès Cots
Dates: 28/04/2017 a 28/07/2017
Activitat: exposició "Som". Tartera d'en Carroi (Andorra)
Import sol·licitat: 1.049,20 €
Import subvencionable: 1.049,20 €
Import atorgat: 679,46 €
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. El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
El sol·licitant ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la inclusió d'obra nova, la qualitat
tècnica de l'activitat i el caràcter d'inclusió social del projecte. D’acord amb això, obté 3 punts per
aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 354/17- 1
Beneficiari: Pedro Rogério Aires Torres
Artista: Pedro Torres
Dates: 24/07/2017 a 27/07/2017
Activitat: exposició "Deriva sonora performática". Lima (Perú)
Import sol·licitat: 1.085,00 €
Import subvencionable: 1.085,00 €

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

Import atorgat: 830,24 €
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 i 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 ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la participació en una
coproducció internacional, la inclusió d'obra nova i la qualitat artística del projecte. D’acord amb
això, obté 4 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 355/17- 1
Beneficiari: Blanca Callén Moreu
Artista: Blanca Callén
Dates: 03/07/2017 a 16/07/2017
Activitat: exposició-laboratori de producció "Grigri Pixel". Casablanca (Marroc)
Import sol·licitat: 480,00 €
Import subvencionable: 480,00 €
Import atorgat: 339,07 €
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 sol·licitant no ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
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L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la col·laboració amb altres
artistes, la qualitat artística del projecte 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.

L0170 U10 N-ART 356/17- 1
Beneficiari: Rosa Maria Pérez Solano
Artista: Rosa Solano
Dates: 12/05/2017 a 18/05/2017
Activitat: exposició "Barcelona Meets Dublin". Dublin (Irlanda)
Import sol·licitat: 822,00 €
Import subvencionable: 822,00 €
Import atorgat: 435,66 €
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 sol·licitant no ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
La sol·licitant ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atesa la capacitat de fer coproduccions internacionals de
l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la col·laboració amb altres artistes i el
seu caràcter d'inclusió social. D’acord amb això, obté 2 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 357/17- 1
Beneficiari: Domènec Montserrat Quadrada
Artista: Domènec Montserrat Quadrada
Dates: 10/05/2017 a 08/07/2017
Activitat: exposició "Ciutat de vacances". Venècia (Itàlia)
Import sol·licitat: 373,18 €
Import subvencionable: 373,18 €
Import atorgat: 285,56 €
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el sol·licitant fa
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constar haver realitzat més de tres activitats en l’àmbit de les arts visuals dins del circuit
professional. El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 2. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions i
el caràcter estratègic de l'equipament en el que s'acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté
3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la participació en coproduccions
nacionals o internacionals, la col·laboració amb altres artistes, la qualitat artística del projecte i el
caràcter d'inclusió social del projecte. D’acord amb això, obté 4 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 358/17- 1
Beneficiari: Andrés Sánchez Galeano
Artista: Andrés Sánchez Galeano
Dates: 08/06/2017 a 20/08/2017
Activitat: exposició "Sobreexposición". Montevideo (Uruguai)
Import sol·licitat: 1.580,00 €
Import subvencionable: 1.580,00 €
Import atorgat: 1.209,02 €
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. El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
El sol·licitant ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
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internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la participació en una
coproducció, la col·laboració amb altres artistes i la qualitat artística del projecte. D’acord amb
això, obté 4 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 361/17- 1
Beneficiari: Càndida Bracons Rubio
Artista: Càndida Bracons Rubio
Dates: 20/03/2017 a 08/04/2017
Activitat: exposició "Diversidad y Convergencias". Escazú (Costa Rica)
Import sol·licitat: 1.454,68 €
Import subvencionable: 1.454,68 €
Import atorgat: 770,98 €
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 sol·licitant no ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
La sol·licitant no ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant no realitza l’activitat expositiva en territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atesa la capacitat de fer coproduccions internacionals de
l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la col·laboració amb altres
artistes i el seu caràcter d'inclusió social. D’acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 6 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 362/17- 1
Beneficiari: Felipe Almendros
Artista: Felipe Almendros
Dates: 02/02/2017 a 24/02/2017
Activitat: exposició "VIP". Toquio (Japó)
Import sol·licitat: 1.290,00 €
Import subvencionable: 1.290,00 €
Import atorgat: 835,40 €
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
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professional. El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 2. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la inclusió d'obra nova i la
qualitat artística del projecte. D’acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 365/17- 1
Beneficiari: Lluís Lleó Bertran
Artista: Lluís Lleó Bertran
Dates: 01/05/2017 a 31/07/2017
Activitat: exposició "Morpho's nest in the cadmium house". New York (Estats Units d'Amèrica)
Import sol·licitat: 10.000,00 €
Import subvencionable: 10.000,00 €
Import atorgat: 5.888,00 €
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. El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
El sol·licitant ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atesa la capacitat de fer coproduccions internacionals de
l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana i la inclusió d'obra nova. D’acord
amb això, obté 2 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 7 punts a aquesta sol·licitud.
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L0170 U10 N-ART 369/17- 1
Beneficiari: Lluís Barba Cantos
Artista: Lluís Barba Cantos
Dates: 10/05/2017 a 14/05/2017
Activitat: "Gassed, Sargent John Singer, 2014" en el marc de l' exposició "Personal structures".
Venècia (Itàlia)
Import sol·licitat: 3.266,30 €
Import subvencionable: 3.266,30 €
Import atorgat: 2.691,43 €
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. El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de
caràcter local o nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest
criteri.
El sol·licitant ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 2. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la inclusió d'obra nova, el
caràcter innovador del projecte i la seva qualitat artística. D’acord amb això, obté 4 punts per
aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 11 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 370/17- 1
Beneficiari: Adrià Julià Marquès
Artista: Adrià Julià
Dates: 17/06/2017 a 20/08/2017
Activitat: "Solid Slab" en el marc de l' exposició col·lectiva "Chalk Circles". Los Àngeles (Estats
Units d'Amèrica)
Import sol·licitat: 1.000,00 €
Import subvencionable: 1.000,00 €
Import atorgat: 941,60 €
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 i 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.
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El sol·licitant ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional de reconegut prestigi en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punts per aquest
criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, la inclusió d'obra nova, el
caràcter innovador del projecte i la seva qualitat artística. D’acord amb això, obté 4 punts per
aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 13 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 374/17- 1
Beneficiari: Alba Mayol Curci
Artista: Alba Mayol Curci
Dates: 01/07/2017 a 31/07/2017
Activitat: exposició "The Beralymont Cake" en el marc de Cancelled. Montreal QC (Canadà)
Import sol·licitat: 1.228,80 €
Import subvencionable: 1.228,80 €
Import atorgat: 795,77 €
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. 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 ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, la sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament amb atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer
coproduccions internacionals de l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això,
obté 2 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana, el caràcter innovador del projecte
i la seva qualitat artística. D’acord amb això, obté 3 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 8 punts a aquesta sol·licitud.
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L0170 U10 N-ART 377/17- 1
Beneficiari: Varvara & Mar, Oü
Artista: Varvara & Mar
Dates: 17/02/2017 a 20/02/2017
Activitat: exposició "Smile". Calgary (Canadà)
Import sol·licitat: 5.194,63 €
Import subvencionable: 5.194,63 €
Import atorgat: 3.058,60 €
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. No ha estat programat en cap equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims
tres anys. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.
El sol·licitant ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional de reconegut prestigi en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 2 punt per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant no realitza l’activitat expositiva en territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atesa la capacitat de fer coproduccions internacionals de
l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en una programació
internacional que dona especial rellevància a la creació catalana i la inclusió d'obra nova. D’acord
amb això, obté 2 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 7 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 383/17- 1
Beneficiari: Mireia Castillo Saladrigues
Artista: Mireia Castillo Saladrigues
Dates: 10/05/2017 a 02/07/2017
Activitat: exposició "Virtual Tour". Venècia (Itàlia)
Import sol·licitat: 2.827,61 €
Import subvencionable: 2.827,61 €
Import atorgat: 2.329,95 €
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. 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 ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 2. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer produccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
La comissió valora l’interès i contingut del projecte tenint en compte la presentació d’obra nova, les
col·laboracions d’artistes catalans 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 11 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 385/17- 1
Beneficiari: Joana Cera Bernad
Artista: Joana Cera Bernad
Dates: 22/04/2017 a 10/05/2017
Activitat: exposició "Adesso". Florència (Itàlia)
Import sol·licitat: 674,95 €
Import subvencionable: 674,95 €
Import atorgat: 476,78 €
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. 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 ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 2. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
La comissió valora l’interès i contingut del projecte tenint en compte la presentació d’obra nova, les
col·laboracions d’artistes catalans 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 9 punts a aquesta sol•licitud.
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L0170 U10 N-ART 386/17- 1
Beneficiari: Joana Cera Bernad
Artista: Joana Cera Bernad
Dates: 22/04/2017 a 06/05/2017
Activitat: exposició "Adesiara". Palma de Mallorca (Espanya)
Import sol·licitat: 417,82 €
Import subvencionable: 417,82 €
Import atorgat: 270,58 €
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. 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 ha estat guardonada amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional 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 territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
La comissió valora l’interès i contingut del projecte tenint en compte la presentació d’obra nova, les
col·laboracions d’artistes catalans 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 387/17- 1
Beneficiari: Antonio Ruiz Montesinos
Artista: Antonio Ruiz Montesinos
Dates: 19/04/2017 a 20/05/2017
Activitat: exposició "#Nyap". Londres (Regne Unit)
Import sol·licitat: 300,00 €
Import subvencionable: 300,00 €
Import atorgat: 229,56 €
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. No ha estat programat en cap 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 ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
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A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor, la capacitat de fer coproduccions
internacionals i el caràcter estratègic de l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb
això, obté 3 punts per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en programacions
internacionals que donin especial rellevància a la creació catalana, les col·laboracions d'altres
artistes, el caràcter innovador del projecte i la qualitat artística i tècnica del projecte. D’acord amb
això, obté 4 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 389/17- 1
Beneficiari: Adrián de Miguel Simón
Artista: Adrián de Miguel Simón
Dates: 03/07/2017 a 16/07/2017
Activitat: exposició-laboratori de producció "Grigri Pixel". Casablanca (Marroc)
Import sol·licitat: 480,00 €
Import subvencionable: 480,00 €
Import atorgat: 339,07 €
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. No ha estat programat en cap equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims
tres anys. Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en programacions
internacionals que donin especial rellevància a la creació catalana, la col·laboració amb altres
artistes, la qualitat artística i tècnica del projecte i les seves accions d'inclusió social. D’acord amb
això, obté 4 punts per aquest criteri.
La comissió acorda atorgar 9 punts a aquesta sol·licitud.

L0170 U10 N-ART 408/17- 1
Beneficiari: Isabel Andrés Portí
Artista: Isabel Andrés Portí
Dates: 15/04/2017 a 27/04/2017
Activitat: exposició "The metal affair". Nicosia (Xipre)

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

Import sol·licitat: 793,83 €
Import subvencionable: 793,83 €
Import atorgat: 467,41 €
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, la sol·licitant fa
constar haver realitzat fins a tres activitats en l’àmbit de les arts visuals dins del circuit
professional. No ha estat programada en cap equipament de prestigi fora de Catalunya en els
últims tres anys. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
La sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 2. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en programacions
internacionals que donin especial relevància a la creació catalana, la participació en coproduccions
nacionals o internacionals i 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.
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ANNEX II
L0170 U10 N-ART 341/17- 1
Sol·licitant: Jordi Rosado Diaz
Artista: Jordi Rosado Diaz
Dates: 26/04/2017 a 01/05/2017
Activitat: exposició obra fotogràfica. Colònia (Alemanya)
Import sol·licitat: 2.064,19 €
Import subvencionable: 2.064,19 €
Import atorgat: 0,00 €
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el sol·licitant fa
constar haver realitzat fins a tres activitats en l’àmbit de les arts visuals dins del circuit
professional. No ha estat programat en cap equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims
tres anys. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant acredita realitzar l’activitat expositiva en
territori de la zona 1. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atesa la capacitat de fer coproduccions internacionals de
l'equipament que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
L'interès i contingut del projecte es valoren tenint en compte la presència en programacions que
donin especial rellevància a la creació catalana. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
Puntuació total obtinguda: 4 punts.
S’acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 6 punts que la
comissió considera necessària per rebre l’ajut.

L0170 U10 N-ART 382/17- 1
Sol·licitant: Manuel Faura Puerto
Artista: Manuel Faura
Dates: 30/05/2017 a 01/09/2018
Activitat: exposició "Red BlueYellow and Green". Dubai (Unió delss Emirats Àrabs)
Import sol·licitat: 3.000,00 €
Import subvencionable: 3.000,00 €
Import atorgat: 0,00 €
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. No ha estat programat en cap 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 ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
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A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant no realitza l’activitat expositiva en territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atesa la capacitat de fer coproduccions internacionals de
l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 1 punt per aquest criteri.
La comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 1 punt tenint en compte la presència en
programacions internacionals que donin especial rellevància a la creació catalana.
Puntuació total obtinguda: 4 punts.
S’acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 6 punts que la
comissió considera necessària per rebre l’ajut.

L0170 U10 N-ART 384/17- 1
Sol·licitant: Antonio Ramos Osorio
Artista: Antonio Ramos RAMAT
Dates: 28/06/2017 a 30/06/2017
Activitat: exposició "Huellas en tránsito". México DF (Mèxic)
Import sol·licitat: 2.000,00 €
Import subvencionable: 2.000,00 €
Import atorgat: 0,00 €
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de l’artista, el sol·licitant fa
constar haver realitzat fins a tres activitats en l’àmbit de les arts visuals dins del circuit
professional. No ha estat programat en cap equipament de prestigi fora de Catalunya en els últims
tres anys. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.
El sol·licitant no ha estat guardonat amb premis, beques o reconeixements de caràcter local o
nacional en l’àmbit de les arts visuals. Per tant, obté 0 punts per aquest criteri.
A la vista de la documentació presentada, el sol·licitant no realitza l’activitat expositiva en territoris
de les zones 1 i 2. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.
Es valora el prestigi de l'equipament atès el caràcter prescriptor i la capacitat de fer coproduccions
internacionals de l'esdeveniment que acull l'activitat expositiva. D’acord amb això, obté 2 punts per
aquest criteri.
La comissió valora l’interès i contingut del projecte tenint en compte la participació en
coproduccions nacionals o internacionals i la presentació d’obra nova. D’acord amb això, obté 2
punts per aquest criteri.
Puntuació total obtinguda: 5 punts.
S’acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 6 punts que la
comissió considera necessària per rebre l’ajut.
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