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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA SUBTITULACIÓ DE LLARGMETRATGES, 
CURTMETRATGES I DOCUMENTALS PRODUÏTS A CATALUNYA PE R A L’ANY 2018  

Ref.  02/ L0168 U10 N- RES. DEFINITIVA  

 
Fets 
 
 
1. Per resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 18 de maig de 2018 (DOGC número 7635, 
de 5 de juny de 2018) s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals 
produïts a Catalunya per a l’any 2018.   
 
2. En data 17 de setembre de 2018 es reuneix la comissió de valoració per a l’estudi i proposta de 
les sol·licituds presentades. 
 
3. En data 7 de novembre de 2018 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 26 de novembre de 2018, 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 en l’annex I. 
 
2-  Denegar les sol·licituds de subvencions que es detallen en 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, 27 de novembre de 2018 
 
La directora de l'Institut Ramon Llull 
 
 
 
 
 
 
Iolanda Batallé Prats 
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ANNEX I 
 
 
L0168 U10 N-SUB 359/18- 1  
Beneficiari: RAW LAB-JC20, SL  
Títol: Milicianes 
Activitat: traducció al castellà, anglès i francès dels subtítols del film "Milicianes" 
Import sol·licitat: 1.625,00 € 
Import subvencionable: 1.100,00 € 
Import atorgat: 992,06 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels directors del film, el 
sol·licitant fa constar que han dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora positivament la seva participació a festivals internacionals. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten cartes d’invitació de 
festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Els idiomes de la subtitulació del film 
són tres (anglès, francès i castellà). Per tant, obté 5 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor i el guionista 
són creadors catalans. Es valora molt positivament l’interès i contingut del projecte atesa la 
rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual i 
atesa la qualitat tècnica i artística del projecte, així com el caràcter innovador del llenguatge 
cinematogràfic. A més, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull 
en relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. 
D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 7 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 16 punts a aquesta sol·licitud.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 369/18- 1  
Beneficiari: Rolling Basis Films, SL  
Títol: Operació Globus 
Activitat: traducció a l'anglès, castellà, francès dels subtítols del film "Operació Globus" 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable: 2.500,00 € 
Import atorgat: 2.103,03 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la directora del film, es 
valora positivament l'obtenció d'altres reconeixements en la seva trajectòria professional. Per tant, 
obté 1 punt en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, es valora molt positivament l’interès de la proposta 
a nivell internacional. El projecte compta amb la participació de coproductors estrangers i en la 
documentació presentada consten cartes d’invitació de festivals, mercats, mostres i cicles de 
cinema internacionals. Els idiomes de la subtitulació del film són tres (anglès, francès i castellà). 
Per tant, obté 6 punts per aquest criteri.  
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La versió original del film és en català i altres idiomes i, per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor i el guionista 
són creadors catalans. Es valora molt positivament l’interès i contingut del projecte atesa la 
rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual i 
atesa la qualitat tècnica i artística del projecte així com el caràcter innovador del llenguatge 
cinematogràfic. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon 
Llull en relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. 
D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 7 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 15 punts a aquesta sol·licitud.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 377/18- 1  
Beneficiari: Broadcaster Audiovisual Services, SL 
Títol: Les set caixes 
Activitat: traducció a l'anglès dels subtitols del film "Les set caixes"  
Import sol·licitat: 2.900,00 € 
Import subvencionable: 2.662,50 € 
Import atorgat: 2.078,23 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels directors del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora positivament la seva participació a festivals internacionals, així com els 
premis rebuts. Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. Es valora molt positivament l’interès i contingut del projecte atesa 
la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual i 
la qualitat tècnica i artística del projecte, així com el caràcter innovador del llenguatge 
cinematogràfic. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon 
Llull en relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. 
D'acord amb això, la comissió valora l'interès i contingut del projecte amb 7 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 14 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 378/18- 1  
Beneficiari: Mallerich Films Paco Poch, SL  
Títol: Miquel Porter i Moix: La República de la llibertat i el bon humor 
Activitat: traducció a l'anglès dels subtitols del film "Miquel Porter i Moix: La República de la llibertat 
i el bon humor"  
Import sol·licitat: 908,20 € 
Import subvencionable: 820,00 € 
Import atorgat: 640,05 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
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sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valoren positivament altres reconeixements en la seva trajectòria. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora molt positivament l’interès i contingut del 
projecte atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la 
producció audiovisual i atesa la qualitat tècnica i artística del projecte, així com el caràcter 
innovador del llenguatge cinematogràfic. A més, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic 
de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de 
l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora l'interès i contingut del projecte amb 8 
punts.  
 
La comissió acorda atorgar 14 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 392/18- 1  
Beneficiari: Ignacio Casado Lucas 
Títol: El Zoo 
Activitat: traducció a l'anglès i castellà dels subtítols del film "El Zoo"  
Import sol·licitat: 1.238,40 € 
Import subvencionable: 1.238,40 € 
Import atorgat: 816,40 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la directora del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valoren positivament els premis rebuts en la seva trajectòria. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, en la documentació presentada consten cartes 
d’invitació de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals i el film es subtitula a 
dos idiomes (anglès i castellà). Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull 
en relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. 
D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 6 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 12 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 398/18- 1  
Beneficiari: Good Machine Films AIE 
Títol: Formentera Lady 
Activitat: traducció al castellà dels subtítols del film "Formentera Lady" 
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Import sol·licitat: 770,00 € 
Import subvencionable: 640,00 € 
Import atorgat: 499,55 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del  film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten cartes d’invitació de 
festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Per tant, obté 3 punts per aquest 
criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. La comissió valora molt positivament la qualitat tècnica i artística del projecte així com 
el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de 
l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes específics que 
incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i 
contingut del projecte amb 8 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 14 punts a aquesta sol·licitud.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 400/18- 1  
Beneficiari: De-De-Ema Visual, SL  
Títol: Ara 
Activitat: traducció a l'anglès i castellà dels subtítols del film "Ara" 
Import sol·licitat: 1.747,50 € 
Import subvencionable: 1.747,50 € 
Import atorgat: 1.152,02 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del  film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valoren positivament els premis rebuts en la seva trajectòria. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. Els idiomes de la subtitulació del film són dos (anglès i castellà). 
Per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte atesa la 
rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual. La 
comissió valora molt positivament la qualitat tècnica i artística del projecte, així com el caràcter 
innovador del llenguatge cinematogràfic. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut 
del projecte amb 6 punts.  
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La comissió acorda atorgar 12 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 401/18- 1  
Beneficiari: Nanouk Films, SL 
Títol: Yo la busco 
Activitat: traducció a l'anglès dels subtítols del film "Yo la busco" 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable: 2.500,00 € 
Import atorgat: 1.951,39 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la directora del film, la 
comissió valora positivament la seva participació a festivals internacionals. Per tant, obté 1 punt en 
relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten cartes d’invitació de 
festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Per tant, obté 3 punts en relació amb 
aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. La comissió valora molt positivament la qualitat tècnica i artística del projecte així com 
el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de 
l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes específics que 
incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i 
contingut del projecte amb 8 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 14 punts a aquesta sol·licitud.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 421/18- 1  
Beneficiari: Maragda Mediàtica, SL  
Títol: El curtmetratge, una experiència vital 
Activitat: traducció a l'anglès, alemany i castellà dels subtítols del film "El curtmetratge, una 
experiència vital" 
Import sol·licitat: 3.250,00 € 
Import subvencionable: 3.250,00 € 
Import atorgat: 1.748,24 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valoren positivament altres reconeixements en la seva trajectòria. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, el film es subtitula a tres idiomes (anglès, alemany 
i castellà). Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i altres idiomes i, per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
criteri.  
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D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 5 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 423/18- 1  
Beneficiari: Massa d'Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals, SL 
Títol: Utopia Iogurt 
Activitat: traducció a l'anglès dels subtítols del film "Utopia Iogurt" 
Import sol·licitat: 324,00 € 
Import subvencionable: 324,00 € 
Import atorgat: 233,25 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels directors del film, el 
sol·licitant fa constar que han dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals així com 
l’obtenció d’altres reconeixements en les seves trajectòries. Per tant, obté 3 punts en relació amb 
aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, es valora molt positivament l’interès de la proposta 
a nivell internacional. El projecte compta amb la participació de coproductors estrangers i en la 
documentació presentada consten cartes d’invitació de festivals, mercats, mostres i cicles de 
cinema internacionals. Per tant, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i altres idiomes i, per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el compositor és un creador català. Es 
valora positivament l’interès i contingut del projecte atesa la rellevància que la cultura catalana té 
en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual. La comissió valora molt positivament la 
qualitat tècnica i artística del projecte així com el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. 
Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació 
amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb 
això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 5 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 13 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 427/18- 1  
Beneficiari: Jordi Comellas Benítez 
Títol: Bohèmia 
Activitat: traducció a l'anglès i castellà  dels subtítols del film "Bohèmia" 
Import sol·licitat: 750,00 € 
Import subvencionable: 750,00 € 
Import atorgat: 585,42 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la directora del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valora positivament la seva participació a festivals internacionals. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  



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 

 

 

 

 

 

 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. Els idiomes de la subtitulació del film són dos (anglès i castellà). 
Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte atesa la 
rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual. La 
comissió valora molt positivament la qualitat tècnica i artística del projecte així com el caràcter 
innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès 
estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes específics que incideixin en la 
difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte 
amb 7 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 14 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 428/18- 1  
Beneficiari: Fábrica Naranja de Películas, SL 
Títol: Peret: Yo soy la rumba 
Activitat: traducció a l'anglès,castellà,italià i francès dels subtítols del film "Peret: Yo soy la rumba"  
Import sol·licitat: 2.128,50 € 
Import subvencionable: 2.128,50 € 
Import atorgat: 2.048,75 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la directora del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valora positivament la seva participació a festivals internacionals. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten cartes d’invitació de 
festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Els idiomes de la subtitulació del film 
són quatre (anglès, italià, francès i castellà). Per tant, obté 5 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. La comissió valora molt positivament la qualitat tècnica i artística del projecte així com 
el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de 
l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes específics que 
incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i 
contingut del projecte amb 8 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 17 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 

 

 

 

 

 

L0168 U10 N-SUB 430/18- 1  
Beneficiari: Roger Cassany Viladomat 
Títol: L'Alguer: Un pentagrama com un carrer 
Activitat: traducció a l'anglès i italià del subtítols del film "L'Alguer: Un pentagrama com un carrer"  
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable: 2.500,00 € 
Import atorgat: 1.648,09 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, es 
valora positivament l'obtenció d'altres reconeixements en la seva trajectòria professional. Per tant, 
obté 1 punt en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, es valora positivament l’interès de la proposta a 
nivell internacional. En la documentació presentada consten cartes d’invitació de festivals, 
mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Els idiomes de la subtitulació del film són dos 
(anglès i italià). Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull 
en relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. 
D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 6 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 12 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 431/18- 1  
Beneficiari: Lastor Media, SL 
Títol: Petitet 
Activitat: traducció a l'anglès i castellà dels subtítols del film "Petitet"  
Import sol·licitat: 1.240,00 € 
Import subvencionable: 1.240,00 € 
Import atorgat: 1.268,76 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals i els premis 
rebuts així com altres reconeixements en la seva trajectòria. Per tant, obté 4 punts en relació amb 
aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, es valora molt positivament l’interès de la proposta 
a nivell internacional. En la documentació presentada consten cartes d’invitació de festivals, 
mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Els idiomes de la subtitulació del film són dos 
(anglès i castellà). Per tant, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. La comissió valora molt positivament la qualitat tècnica i artística del projecte així com 
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el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de 
l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes específics que 
incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i 
contingut del projecte amb 8 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 18 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 432/18- 1  
Beneficiari: La Termita Films, SL 
Títol: Entre dos aguas 
Activitat: traducció a l'anglès i francès dels subtítols del film "Entre dos aguas"  
Import sol·licitat: 2.225,00 € 
Import subvencionable: 2.225,00 € 
Import atorgat: 1.871,70 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals i els premis 
rebuts així com altres reconeixements en la seva trajectòria. Per tant, obté 4 punts en relació amb 
aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten cartes d’invitació de 
festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Els idiomes de la subtitulació del film 
són dos (anglès i francès). Per tant, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film no és en català o en català i altres idiomes i, per tant, no obté cap punt 
en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. La comissió valora molt positivament la qualitat 
tècnica i artística del projecte així com el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. 
Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació 
amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb 
això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 7 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 15 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 433/18- 1  
Beneficiari: La Termita Films, SL  
Títol: Las variaciones marker 
Activitat: traducció al francès dels subtítols del film "Las variaciones marker" 
Import sol·licitat: 391,80 € 
Import subvencionable: 391,80 € 
Import atorgat: 258,29 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals i els premis 
rebuts, així com altres reconeixements en la seva trajectòria. Per tant, obté 4 punts en relació amb 
aquest criteri.  
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Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten cartes d’invitació de 
festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Per tant, obté 3 punts per aquest 
criteri.  
 
La versió original del film no és en català o en català i altres idiomes i, per tant, no obté cap punt 
en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director i el guionista són creadors 
catalans. La comissió valora positivament la qualitat tècnica i artística del projecte així com el 
caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de 
l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes específics que 
incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, es valora l’interès i contingut del 
projecte amb 5 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 12 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 434/18- 1  
Beneficiari: Inicia Films, SL 
Títol: Greykey 
Activitat: traducció a l'anglès dels subtítols del film "Greykey"  
Import sol·licitat: 1.170,00 € 
Import subvencionable: 967,60 € 
Import atorgat: 579,18 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals així com els 
premis rebuts. Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film no és en català o en català i altres idiomes i, per tant, no obté cap punt 
en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. La comissió valora molt positivament la qualitat 
tècnica i artística del projecte així com el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. D'acord 
amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 6 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 11 punts a aquesta sol·licitud.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 440/18- 1  
Beneficiari: Nanouk Films, SL 
Títol: Primer Estrat 
Activitat: traducció a l'anglès dels subtítols del film "Primer Estrat" 
Import sol·licitat: 1.000,00 € 
Import subvencionable: 1.000,00 € 
Import atorgat: 719,90 €  
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A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals, així com els 
premis rebuts. Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten cartes d’invitació de 
festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Per tant obté 2 punts per aquest 
criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. La comissió valora positivament la qualitat tècnica i 
artística del projecte. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut 
Ramon Llull en relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual 
català. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 6 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 13 punts a aquesta sol·licitud.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 443/18- 1  
Beneficiari: Boogaloo Films, SL  
Títol: Hayati (my life) 
Activitat: traducció a l'anglès, castellà i francès dels subtítols del film "Hayati (my life)" 
Import sol·licitat: 1.276,00 € 
Import subvencionable: 830,00 € 
Import atorgat: 748,55 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de les directores del film, el 
sol·licitant fa constar que han dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals així com els 
premis rebuts. Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. El projecte compta amb la participació de coproductors estrangers i 
en la documentació presentada consten cartes d’invitació de festivals, mercats, mostres i cicles de 
cinema internacionals. Els idiomes de la subtitulació del film són tres (anglès, francès i castellà). 
Per tant, obté 6 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film no és en català o en català i altres idiomes i, per tant, no obté cap punt 
en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. La comissió valora molt positivament la qualitat 
tècnica i artística del projecte així com el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. 
Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació 
amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb 
això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 7 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 16 punts a aquesta sol·licitud.  
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L0168 U10 N-SUB 452/18- 1  
Beneficiari: Colibrí Studio, SC 
Títol: Torres Humanes (Metropolitània) 
Activitat: traducció a l'anglès, castellà, francès i italià dels subtítols del film "Torres Humanes 
(Metropolitània)"  
Import sol·licitat: 1.452,00 € 
Import subvencionable: 1.200,00 € 
Import atorgat: 645,50 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la directora del film, el 
sol·licitant ha obtingut altres reconeixements en la seva trajectòria professional. Per tant, obté 1 
punt en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, els idiomes de la subtitulació del film són quatre 
(anglès, francès, italià i castellà). Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor i el guionista 
són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte atesa la rellevància 
que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual. Tanmateix, el 
projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres 
programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la 
comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 5 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud. 
 
 
L0168 U10 N-SUB 468/18- 1  
Beneficiari: Set Màgic Audiovisual, SL 
Títol: Andrea Motis, la trompeta silenciosa 
Activitat: traducció a l'anglès, castellà i francès dels subtítols del film "Andrea Motis, la trompeta 
silenciosa" 
Import sol·licitat: 3.750,00 € 
Import subvencionable: 3.750,00 € 
Import atorgat: 3.382,02 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora positivament la seva participació a festivals internacionals. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. Els idiomes de la subtitulació del film són tres (anglès, francès i 
castellà). Per tant, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. La comissió valora molt positivament la qualitat tècnica i artística del projecte així com 
el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de 
l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes específics que 



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 

 

 

 

 

 

incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i 
contingut del projecte amb 8 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 16 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 469/18- 1  
Beneficiari: Olwyn Films, SL  
Títol: Generación Buñuel, Lorca, Dalí 
Activitat: traducció a l'anglès dels subtítols del film "Generación Buñuel, Lorca, Dalí"  
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable: 2.500,00 € 
Import atorgat: 1.951,39 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels directors del film, el 
sol·licitant fa constar que han dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valora positivament la seva participació a festivals internacionals. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten coproductors estrangers i 
de cartes d’invitació de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Per tant, obté 
4 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film no és en català o en català i altres idiomes i, per tant, no obté cap punt 
en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. La comissió valora molt positivament la qualitat tècnica i artística del projecte així com 
el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de 
l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes específics que 
incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i 
contingut del projecte amb 8 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 14 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 470/18- 1  
Beneficiari: Acteon, SCCL  
Títol: No vam néixer refugiats 
Activitat: traducció a l'anglès i castellà dels subtítols del film "No vam néixer refugiats" 
Import sol·licitat: 1.497,50 € 
Import subvencionable: 967,50 € 
Import atorgat: 637,81 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals i els premis 
rebuts, així com altres reconeixements en la seva trajectòria. Per tant, obté 4 punts en relació amb 
aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
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proposta a nivell internacional. Els idiomes de la subtitulació del film són dos (anglès i castellà). 
Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i altres idiomes i, per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. La comissió valora positivament la qualitat tècnica i 
artística del projecte. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 5 
punts.  
 
La comissió acorda atorgar 12 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 471/18- 1  
Beneficiari: Set Màgic Audiovisual, SL  
Títol: Terra Cremada: la destrucció de Barcelona? 
Activitat: traducció a l'anglès, castellà i francès dels subtítols del film "Terra Cremada: La 
destrucció de Barcelona?"  
Import sol·licitat: 3.750,00 € 
Import subvencionable: 3.750,00 € 
Import atorgat: 2.472,14 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la directora del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valoren positivament altres reconeixements en la seva trajectòria. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. Els idiomes de la subtitulació del film són tres (anglès, francès i 
castellà). Per tant, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 5 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 12 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 

L0168 U10 N-SUB 473/18- 1  
Beneficiari: Loto Films, SL 
Títol: The man who wanted to see it all 
Activitat: traducció a l'anglès i castellà dels subtítols del film "The man who wanted to see it all" 
Import sol·licitat: 2.000,00 € 
Import subvencionable: 2.000,00 € 
Import atorgat: 1.197,16 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valora positivament la seva participació a festivals internacionals. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
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Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten coproductors estrangers i 
de cartes d’invitació de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Els idiomes 
de la subtitulació del film són dos (anglès i castellà). Per tant, obté 4 punts en relació amb aquest 
criteri.  
 
La versió original del film no és en català o en català i altres idiomes i, per tant, no obté cap punt 
en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. La comissió valora positivament la qualitat tècnica i 
artística del projecte. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 5 
punts.  
 
La comissió acorda atorgar 11 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 479/18- 1  
Beneficiari: Altervideo, SL  
Títol: Oriol Perucho in memoriam 
Activitat: traducció al castellà dels subtítols del film "Oriol Perucho in memoriam" 
Import sol·licitat: 1.600,00 € 
Import subvencionable: 1.600,00 € 
Import atorgat: 860,67 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valoren positivament altres reconeixements en la seva trajectòria. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, a la vista de la documentació presentada, el 
projecte no compta amb la participació de coproductors internacionals ni consten cartes d’invitació 
de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Tanmateix, la comissió no 
considera suficientment rellevant l’interès de la proposta a nivell internacional. El film es subtitula a 
un idioma (castellà). Per tant, no obté cap punt per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull 
en relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. 
D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 6 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 10 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 480/18- 1  
Beneficiari: Batabat, SCCL 
Títol: Iago Pericot. La conquesta de la innocència 
Activitat: traducció a l'anglès i castellà dels subtítols del film "Iago Pericot. La conquesta de la 
innocència" 
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Import sol·licitat: 852,50 € 
Import subvencionable: 852,50 € 
Import atorgat: 510,29 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valora positivament la seva participació a festivals internacionals. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. Els idiomes de la subtitulació del film són dos (anglès i castellà). 
Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte atesa la 
rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual. 
Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació 
amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb 
això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 5 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 11 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 

L0168 U10 N-SUB 483/18- 1  
Beneficiari: El Sentit de la Vida, AIE  
Títol: Jean François i el sentit de la vida  
Activitat: traducció al francès dels subtítols del film "Jean François i el sentit de la vida" 
Import sol·licitat: 733,72 € 
Import subvencionable: 733,72 € 
Import atorgat: 572,71 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valora positivament els premis rebuts en la seva trajectòria. Per tant, obté 2 punts 
en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten coproductors estrangers i 
de cartes d’invitació de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Per tant, obté 
3 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. La comissió valora molt positivament la qualitat 
tècnica i artística del projecte així com el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. 
Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació 
amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb 
això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 7 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 14 punts a aquesta sol·licitud.   
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L0168 U10 N-SUB 484/18- 1  
Beneficiari: Alhena Production, SL 
Títol: Sense sostre 
Activitat: traducció a l'anglès i castellà dels subtítols del film "Sense sostre" 
Import sol·licitat: 511,78 € 
Import subvencionable: 511,78 € 
Import atorgat: 306,34 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels directors del film, el 
sol·licitant fa constar que han dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valoren positivament altres reconeixements en la seva trajectòria. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. Els idiomes de la subtitulació del film són dos (anglès i castellà). 
Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. La comissió valora molt positivament la qualitat tècnica i artística 
del projecte així com el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. D'acord amb això, la 
comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 5 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 11 punts a aquesta sol·licitud.  
 

 
L0168 U10 N-SUB 491/18- 1  
Beneficiari: Lluís Miñarro Albero 
Títol: Love Me Not 
Activitat: traducció a l'anglès, castellà i francès dels subtítols del film "Love Me Not" 
Import sol·licitat: 4.973,10 € 
Import subvencionable: 4.110,00 € 
Import atorgat: 3.706,69 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals i els premis 
rebuts, així com altres reconeixements en la seva trajectòria. Per tant, obté 4 punts en relació amb 
aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten coproductors estrangers. 
Els idiomes de la subtitulació del film són tres (anglès, castellà i francès). Per tant, obté 5 punts per 
aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i altres idiomes i, per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. La comissió valora molt positivament la qualitat tècnica i artística 
del projecte així com el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, el projecte 
s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes 
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específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora 
l’interès i contingut del projecte amb 6 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 16 punts a aquesta sol·licitud.  
 
 
L0168 U10 N-SUB 492/18- 1  
Beneficiari: Producciones del Interior, AIE  
Títol: 7 raons per fugir 
Activitat: traducció a l'anglès i castellà dels subtítols del film "7 raons per fugir" 
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable: 1.530,00 € 
Import atorgat: 1.287,06 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels directors del film, el 
sol·licitant fa constar que han dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals així com els 
premis rebuts. Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. Els idiomes de la subtitulació del film són dos (anglès i castellà). 
Per tant, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. La comissió valora molt positivament la qualitat 
tècnica i artística del projecte així com el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. 
Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació 
amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb 
això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 7 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 15 punts a aquesta sol·licitud.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 494/18- 1  
Beneficiari: Colibrí Studio, SC 
Títol: Els sis graus de llibertat (The six degrees of freedom) 
Activitat: traducció a l'anglès, castellà i francès dels subtítols del film "Els sis graus de llibertat (The 
six degrees of freedom)" 
Import sol·licitat: 800,00 € 
Import subvencionable: 800,00 € 
Import atorgat: 527,39 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. Els idiomes de la subtitulació del film són tres (anglès, francès i 
castellà). Per tant, obté 3 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i altres idiomes i, per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
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criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor i el guionista 
són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte atesa la rellevància 
que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual. La comissió 
valora molt positivament la qualitat tècnica i artística del projecte així com el caràcter innovador del 
llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, el projecte s’emmarca dins de l’interès estratègic de l’Institut 
Ramon Llull en relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual 
català. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 7 punts.  
 
La comissió acorda atorgar 12 punts a aquesta sol·licitud.  
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ANNEX II 
 
 
L0168 U10 N-SUB 366/18- 1  
Sol·licitant: Ralda World, SL  
Títol: El lago de las libélulas 
Activitat: traducció a l'anglès dels subtítols del film "El lago de las libélulas" 
Import sol·licitat: 978,30 € 
Import subvencionable: 978,30 € 
Import atorgat: 0,00 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora positivament l’obtenció d’altres reconeixements en la seva trajectòria. Per 
tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, a la vista de la documentació presentada, el 
projecte no compta amb la participació de coproductors internacionals ni consten cartes d’invitació 
de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Tanmateix, la comissió no 
considera suficientment rellevant l’interès de la proposta a nivell internacional i el film es subtitula a 
un idioma (anglès). Per tant, el sol·licitant no obté cap punt per aquest criteri.  
 
La versió original del film no és en català o en català i altres idiomes i, per tant, no obté cap punt 
en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor i el guionista 
són creadors catalans. Es valora molt positivament l’interès i contingut del projecte atesa la qualitat 
tècnica i artística del projecte així com el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. La 
comissió no considera suficientment rellevant la presència que la cultura catalana té en la temàtica 
i en l’ambientació de la producció audiovisual, ni atorga cap punt al paràmetre relatiu a l’interès 
estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes específics que incideixin en la 
difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte 
amb 5 punts.  
 
La comissió acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 10 
punts que considera necessària per rebre l’ajut.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 376/18- 1  
Sol·licitant: Arnau Olivé Valls 
Títol: Somni de l'estany 
Activitat: traducció a l'anglès i al castellà dels subtítols del film "Somni de l'estany"  
Import sol·licitat: 270,00 € 
Import subvencionable: 270,00 € 
Import atorgat: 0,00 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, a la vista de la documentació presentada, el 
projecte no compta amb la participació de coproductors internacionals ni consten cartes d’invitació 
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de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. La comissió no considera 
suficientment rellevant l’interès de la proposta a nivell internacional. En relació amb la subtitulació, 
el film es subtitula a dos idiomes (anglès i castellà). Per tant, obté 1 punt per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte atesa la 
rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual. La 
comissió considera que el film no assoleix la suficient qualitat tècnica i artística i no considera 
suficientment rellevant el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, no atorga 
cap punt al paràmetre relatiu a l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres 
programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la 
comissió valora l'interès i contingut del projecte amb 4 punts.  
 
La comissió acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 10 
punts que considera necessària per rebre l’ajut.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 381/18- 1  
Sol·licitant: Jose Botey Illa 
Títol: Una ciutat al sud d'Europa 
Activitat: traducció a l'anglès i castellà dels subtítols del film "Una ciutat al sud d'Europa"  
Import sol·licitat: 2.500,00 € 
Import subvencionable: 2.407,25 € 
Import atorgat: 0,00 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, es 
valoren positivament els premis rebuts i els altres reconeixements en la seva trajectòria. Per tant, 
obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, a la vista de la documentació presentada, el 
projecte no compta amb la participació de coproductors internacionals ni consten cartes d’invitació 
de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Tanmateix, la comissió no 
considera suficientment rellevant l’interès de la proposta a nivell internacional. Els idiomes de la 
subtitulació del film són dos (anglès i castellà). Per tant, obté 1 punt per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i altres idiomes i, per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. La comissió no considera suficientment rellevant la presència que 
la cultura catalana té en la temàtica i en l’ambientació de la producció audiovisual, ni la seva 
qualitat tècnica i artística ni el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, la 
comissió no atorga cap punt al paràmetre relatiu a l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en 
relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord 
amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 3 punts.  
 
La comissió acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 10 
punts que considera necessària per rebre l’ajut. 
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L0168 U10 N-SUB 426/18- 1  
Sol·licitant: Gent i Terra, SL  
Títol: El Xoc 
Activitat: traducció a l'anglès, castellà i francès dels subtítols del film "El Xoc"  
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 del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, a la vista de la documentació presentada, el 
projecte no compta amb la participació de coproductors internacionals ni consten cartes d’invitació 
de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Tanmateix, la comissió no 
considera suficientment rellevant l’interès de la proposta a nivell internacional. Els idiomes de la 
subtitulació del film són tres (anglès, francès i castellà). Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i altres idiomes i, per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte atesa la 
rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual. La 
comissió considera que el film no assoleix la suficient qualitat tècnica i artística i no considera 
suficientment rellevant el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic Tanmateix, no atorga 
cap punt al paràmetre relatiu a l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres 
programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la 
comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 4 punts.  
 
La comissió acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 10 
punts que considera necessària per rebre l’ajut.  
 
En data 14 de novembre de 2018, el sol·licitant Gent i Terra, SL presenta al·legacions en relació 
amb la puntuació obtinguda en la proposta de resolució provisional i sol·licita la seva revisió pel 
que fa als criteris de valoració relatius, d’una banda, a la internacionalització del projecte i, de 
l’altra, a l’interès i contingut del projecte, establerts en els apartats b) i d), respectivament, de la 
base 9 de les bases que regeixen la convocatòria de concessió de subvencions de l’Institut Ramon 
Llull per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya per a 
l’any 2018. 
 
En relació amb la internacionalització del projecte, el sol·licitant al·lega: 
 
“Hem constatat amb incredulitat la denegació total d'ajudes per a la nostra producció El xoc, que 
retrata els fets polítics transcendents esdevinguts a Catalunya la tardor del 2017, que hem 
subtitulat a tres idiomes -castellà, anglès i francès-, amb l'objectiu d'exhibir-la a diferents països, 
com ja hem fet a Suïssa i com farem properament a França, Bèlgica i Regne Unit, entre d'altres, 
fins i tot a la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Brussel·les”. 
 
La base 9.1 b) estableix que el criteri de la internacionalització del projecte es valorarà amb 1 punt 
per les “cartes d’invitació de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals on s’hagi 
presentat o s’hagi de presentar el llargmetratge (ficció, documental i animació), curtmetratge o 
documental de televisió”.  
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A la vista de la documentació presentada pel sol·licitant, el projecte no compta amb cartes 
d’invitació de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals i, per tant, no obté cap 
punt per aquest paràmetre. 

En relació amb l’interès i contingut del projecte, el sol·licitant al·lega: 

“Després que la pel·lícula tingués un gran èxit d'audiència en la seva emissió per TV3 l'1 d'octubre 
passat -amb 410.000 espectadors i un 26% de share, tot i emetre's a 3/4 de 12 de la nit-, ens 
deixa atònits la baixa puntuació atorgada i ens resulta ofensiu, com ens ha fet notar algun altre 
operador, que es digui que “la comissió considera que el film no assoleix la suficient qualitat 
tècnica i artística i no considera suficientment rellevant el caràcter innovador del llenguatge 
cinematogràfic". Ens sorprèn aquesta minusvaloració quan el prestigiós programa Sense ficció de 
TV3 la va triar com a plat principal d’una nit temàtica tan especial. La televisió pública de 
Catalunya va entendre que El xoc és un documental singular, propi d’un cinema realista, sense 
gens de veu en off ni entrevistes, a través de les imatges –sovint mogudes– d’una càmera 
esmunyedissa que copsava de prop els moviments i sensacions dels protagonistes polítics, així 
com de la gent mobilitzada al carrer. Una obra d’autor del jove director Enric Vilageliu, format a 
l’ESCAC, inspirat en produccions de cinema verité com les dels germans Jean Pierre i Luc 
Dardenne, entre d’altres. 
 
I és per tot això exposat que: 
 
Sol·licito 
 
Que es revisi l’expedient de la nostra sol·licitud i es reconsideri la negativa a la subvenció per tal 
que la productora Gent i Terra SL pugui afrontar millor la tasca d’internacionalització que es 
proposa i poder respondre així eficientment a l’interès suscitat pel film en diverses universitats –
com la de Rennes, a Bretanya, o la Universitat de Stanford, als EUA–, així com diversos casals i 
entitats catalanes a l’exterior o institucions oficials europees, entre d’altres”. 
 
La base 9.1 d) estableix que l’interès i contingut del projecte es valorarà en funció de diversos 
paràmetres, entre els quals es pren en consideració “la qualitat tècnica i artística i el caràcter 
innovador del llenguatge cinematogràfic”, paràmetre pel qual es poden obtenir fins a 2 punts. 
 
En relació amb aquesta al·legació, la comissió considera que: 
 
- El fet que el film s’hagi emès al programa Sense ficció de TV3 -tot i el seu prestigi- no és 
argument decisiu per considerar la creativitat i qualitat del film, atès que és el seu contingut el que 
ha tingut pes en la decisió de la seva emissió en una nit temàtica en concret. 
 
- L’ús de la càmera a l’espatlla, la no presència d'entrevistes ni veu en off i l'aproximació al 
cinema verité, que s’identifica amb els germans Dardenne, són criteris objectius no sempre 
assolits: malgrat que es valora la voluntat que les imatges i els sons parlin per si mateixos sense 
afegir cap mena de narració o fil conductor, la comissió considera que el muntatge resulta confús.  

 
- El documental no assoleix la qualitat tècnica i artística en relació amb altres produccions 
audiovisuals, en què es relaten els mateixos fets, i on es valora la diversitat de formats utilitzats. 
Tanmateix, la comissió valora el contingut d'imatges exclusives que va rodar un equip durant els 
dies dels fets i la seva proximitat als mateixos, però considera que el relat no aprofundeix 
suficientment en la temàtica tractada i que manquen en el documental situacions indispensables 
que varen tenir lloc durant aquells dies. 
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Per tant, per totes les raons exposades i un cop revisada de nou la sol·licitud i examinades les 
al·legacions per la comissió, s’acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la 
puntuació mínima de 10 punts per rebre l’ajut. 
 
 

L0168 U10 N-SUB 436/18- 1  
Sol·licitant: Inicia Films, SL 
Títol: Més enllà de l'objectiu: Lacroix, Dalí 
Activitat: traducció a l'anglès dels subtítols del film "Més enllà de l'objectiu: Lacroix, Dalí" 
Import sol·licitat: 950,80 € 
Import subvencionable: 460,00 € 
Import atorgat: 0,00 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria dels directors del film, el 
sol·licitant fa constar que han dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valora positivament la seva participació a festivals internacionals. Per tant, obté 2 
punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització, en la documentació presentada consten cartes d’invitació de 
festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals, però el projecte no compta amb la 
participació de coproductors internacionals. Tanmateix, la comissió no considera suficientment 
rellevant l’interès de la proposta a nivell internacional. El film es subtitula a un idioma (anglès). Per 
tant, obté 1 punt per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i altres idiomes i, per tant, obté 1 punt en relació amb aquest 
criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor i  el guionista 
són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte atesa la rellevància 
que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual. La comissió 
considera que el film no assoleix la suficient qualitat tècnica i artística i no considera suficientment 
rellevant el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, no atorga cap punt al 
paràmetre relatiu a l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes 
específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora 
l’interès i contingut del projecte amb 4 punts.  
 
La comissió acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 10 
punts que considera necessària per rebre l’ajut.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 439/18- 1  
Sol·licitant: Inicia Films, SL  
Títol: Toloriu 
Activitat: traducció a l'anglès dels subtítols del film "Toloriu" 
Import sol·licitat: 1.218,00 € 
Import subvencionable: 1.218,00 € 
Import atorgat: 0,00 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la directora del film, el 
sol·licitant no fa constar que hagi dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge 
o documental. La comissió no valora positivament el paràmetre en relació amb els premis rebuts i 
la participació del director del film a festivals internacionals, ni l'obtenció d'altres reconeixements 
en la seva trajectòria. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.  
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Pel que fa a la internacionalització del projecte, no compta amb la participació de coproductors 
internacionals ni consten cartes d’invitació de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema 
internacionals. Tanmateix, la comissió no considera suficientment rellevant l’interès de la proposta 
a nivell internacional. El film es subtitula a un idioma (anglès). Per tant, el sol·licitant no obté cap 
punt per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte atesa la 
rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual. La 
comissió considera que el film no assoleix la suficient qualitat tècnica i artística i no considera 
suficientment rellevant el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, no atorga 
cap punt al paràmetre relatiu a l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres 
programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la 
comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 4 punts.  
 
La comissió acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 10 
punts que considera necessària per rebre l’ajut.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 450/18- 1  
Sol·licitant: Lacima Producciones, SL 
Títol: El Cerro de los Dioses 
Activitat: traducció a l'anglès, francès i alemany dels subtítols del film "El Cerro de los Dioses" 
Import sol·licitat: 5.000,00 € 
Import subvencionable: 3.750,00 € 
Import atorgat: 0,00 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals així com els 
premis rebuts. Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, a la vista de la documentació presentada, el 
projecte no compta amb la participació de coproductors internacionals ni consten cartes d’invitació 
de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Tanmateix, la comissió no 
considera suficientment rellevant l’interès de la proposta a nivell internacional. Els idiomes de la 
subtitulació del film són tres (anglès, francès i alemany). Per tant, obté 2 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film no és en català o en català i altres idiomes i, per tant, no obté cap punt 
en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. La comissió no considera suficientment rellevant la presencia que 
la cultura catalana té en la temàtica i en l’ambientació de la producció audiovisual ni la seva 
qualitat tècnica i artística ni el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, no 
atorga cap punt al paràmetre relatiu a l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb 
altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la 
comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 3 punts.  
 
La comissió acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 10 
punts que considera necessària per rebre l’ajut.  
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L0168 U10 N-SUB 472/18- 1  
Sol·licitant: Bausan Films, SL  
Títol: City for Sale 
Activitat: traducció a l'anglès i castellà dels subtítols del film "City for sale" 
Import sol·licitat: 3.029,00 € 
Import subvencionable: 2.559,00 € 
Import atorgat: 0,00 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la directora del film, el 
sol·licitant no fa constar que hagi dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge 
o documental. La comissió no valora positivament el paràmetre en relació amb els premis rebuts i 
la participació del director del film a festivals internacionals, ni l'obtenció d'altres reconeixements 
en la seva trajectòria. Per tant, no obté cap punt en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, a la vista de la documentació presentada, el 
projecte no compta amb la participació de coproductors internacionals ni consten cartes d’invitació 
de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Tanmateix, la comissió no 
considera suficientment rellevant l’interès de la proposta a nivell internacional. Els idiomes de la 
subtitulació del film són dos (anglès i castellà). Per tant, obté 1 punt per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor, el guionista i el 
director de fotografia són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte 
atesa la rellevància que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció 
audiovisual. La comissió considera que el film assoleix la suficient qualitat tècnica i artística però 
no considera suficientment rellevant el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. 
Tanmateix, no atorga cap punt al paràmetre relatiu a l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en 
relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord 
amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 6 punts.  
 
La comissió acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 10 
punts que considera necessària per rebre l’ajut.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 482/18- 1  
Sol·licitant: 4 Cats Pictures, SL 
Títol: Atrapa la Bandera 
Activitat: traducció a l'italià i sard dels subtítols del film "Atrapa la Bandera" 
Import sol·licitat: 2.450,00 € 
Import subvencionable: 2.450,00 € 
Import atorgat: 0,00 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria del director del film, el 
sol·licitant fa constar que han dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental i es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals així com 
altres reconeixements en les seves trajectòries. Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest 
criteri.   
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. En la documentació presentada consten cartes d’invitació de 
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festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals però no compta amb la participació de 
coproductors estrangers. Els idiomes de la subtitulació del film són dos (italià i sard). Per tant, obté 
3 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film no és en català o en català i altres idiomes i, per tant, no obté cap punt 
en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el guionista es un creador català. La 
comissió considera que el film assoleix la suficient qualitat tècnica i artística però no considera 
suficientment rellevant la presència que la cultura catalana té en la temàtica i en l’ambientació de 
la producció audiovisual ni el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, no 
atorga cap punt al paràmetre relatiu a l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb 
altres programes específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la 
comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 2 punts.  
 
La comissió acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 10 
punts que considera necessària per rebre l’ajut.  
 

 

L0168 U10 N-SUB 488/18- 1  
Sol·licitant: Tengo Two, SL 
Títol: Mantra - Sounds into Silence 
Activitat: traducció al castellà, francès, rus, italià i holandès dels subtítols del film "Mantra - Sounds 
into Silence" 
Import sol·licitat: 2.442,67 € 
Import subvencionable: 2.442,67 € 
Import atorgat: 0,00 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la directora del film, la 
comissió valora positivament l'obtenció d'altres reconeixements en la seva trajectòria professional. 
Per tant, obté 1 punt en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, la comissió valora molt positivament l’interès de la 
proposta a nivell internacional. El projecte no compta amb la participació de coproductors 
internacionals ni amb cartes d’invitació de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema 
internacionals. Els idiomes de la subtitulació del film són cinc (italià, castellà, francès, rus i 
holandès). Per tant, obté 4 punts per aquest criteri.  
 
La versió original del film no és en català o en català i altres idiomes i, per tant, no obté cap punt 
en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el guionista i el director de 
fotografia són creadors catalans. La comissió considera que el film assoleix la suficient qualitat 
tècnica i artística però no considera suficientment rellevant el caràcter innovador del llenguatge 
cinematogràfic ni la presència que la cultura catalana té en la temàtica i en l’ambientació de la 
producció audiovisual. Tanmateix, no atorga cap punt al paràmetre relatiu a l’interès estratègic de 
l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes específics que incideixin en la difusió de 
l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora l’interès i contingut del projecte amb 4 
punts.  
 
La comissió acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 10 
punts que considera necessària per rebre l’ajut.  
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L0168 U10 N-SUB 495/18- 1  
Sol·licitant: KaBoGa art & films creacions individuals, SL  
Títol: Barcelona 1714 
Activitat: traducció a l'anglès dels subtítols del film "Barcelona 1714"  
Import sol·licitat: 3.622,00 € 
Import subvencionable: 3.622,00 € 
Import atorgat: 0,00 €  
 
A la vista de la documentació presentada en relació amb la trajectòria de la directora del film, el 
sol·licitant fa constar que ha dirigit anteriorment, com a mínim, un llargmetratge, curtmetratge o 
documental. Es valora molt positivament la seva participació a festivals internacionals així com els 
premis rebuts. Per tant, obté 3 punts en relació amb aquest criteri.  
 
Pel que fa a la internacionalització del projecte, a la vista de la documentació presentada, el 
projecte no compta amb la participació de coproductors internacionals ni consten cartes d’invitació 
de festivals, mercats, mostres i cicles de cinema internacionals. Tanmateix, la comissió no 
considera suficientment rellevant l’interès de la proposta a nivell internacional. El film es subtitula a 
un idioma (anglès). Per tant, no obté cap punt per aquest criteri.  
 
La versió original del film és en català i, per tant, obté 2 punts en relació amb aquest criteri.  
 
D’acord amb la documentació presentada pel sol·licitant, el director, el compositor i el guionista 
són creadors catalans. Es valora positivament l’interès i contingut del projecte atesa la rellevància 
que la cultura catalana té en la temàtica i l’ambientació de la producció audiovisual. La comissió 
considera que el film no assoleix la suficient qualitat tècnica i artística i no considera suficientment 
rellevant el caràcter innovador del llenguatge cinematogràfic. Tanmateix, no atorga cap punt al 
paràmetre relatiu a l’interès estratègic de l’Institut Ramon Llull en relació amb altres programes 
específics que incideixin en la difusió de l’audiovisual català. D'acord amb això, la comissió valora 
l’interès i contingut del projecte amb 4 punts.  
 
La comissió acorda denegar aquesta sol·licitud ja que no ha obtingut la puntuació mínima de 10 
punts que considera necessària per rebre l’ajut.  
 
 

 

 


