
 
 

"El 27° SUNCINE clausura sense catifa verda, però si 
una digital per la qual han transitat grans estrelles del 
cinema i amb més de 70.000 espectadors en la app de 

SUNCINE i més de 150.000 espectadors en la 
programació especial de Barcelona Televisió (Betevé) 

 

El documental francobritànic “OPHIR” guanya el Sol d'Or al 
Millor documental i Luís Miguel Domínguez rep el Sol d'Or 

Especial en reconeixement a tota la seva trajectòria" 
 

Barcelona 12 de novembre de 2020 

 
SUNCINE, el Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient de Barcelona, 
ha finalitzat la seva 27a edició amb un gran èxit, més de 70.000 persones han 
vist algun dels gairebé 100 treballs audiovisuals que per primera vegada han 
estat disponibles de manera gratuïta a tot l’Estat Espanyol a través de l'app del 
festival. La cloenda amb la lectura del palmarès s'ha retransmès mitjançant una 
webinar especial del Festival, amb tots els seus participants. 
 
El documental francobritànic “Ophir”, dirigit per Alexandre Berman i Olivier 
Pollet, ha rebut el Sol d'Or, el màxim guardó de SUNCINE. Aquest treball ens 
explica la història d'una extraordinària revolució indígena que ha conduït a la 
creació del qual podria ser el país més jove del món: Bougainville, a Papua Nova 
Guinea.  
El jurat ha decidit premiar aquest film perquè és un “documental clàssic quant a 
format, amb una magnífica dramatúrgia amb seqüències d'una potència i un 
impacte incontestables, i visualment potent. El relat té gran tensió, i revela el rol 
d'Austràlia i una problemàtica poc difosa. Un documental rigorós des de la seva 
factura a la seva temàtica” expliquen els membres del jurat Meg Merrill 
productora de Cinema,  José Glusman, actor i director, i Jacob Peña, realitzador 
i guionista de tv 
 
MÉS INFO: www.suncinefest.com/es/barcelona/film/1119/ophir 
 
Dels 46 curtmetratges que han participat en la secció MIRADES, el documental 
espanyol “Out of plastic”, dirigit per Line Hadsbjerg, ha estat guardonat amb 
el Premi WWF Espanya. Aquest curt és “una molt bona producció sobre l'impacte 
de la contaminació pel plàstic a les illes Balears i el Mediterrani que incentiva a 
prendre mesures per a pal·liar aquesta situació”, afirmen els membres del jurat 
Miguel Ángel Valladares, DIRCOM de WWF Espanya, i la docent mexicana Irma 
Franciella Peña i Horacio Rios, productor, realitzador i gestor cultural. 
 
MÉS INFO: www.suncinefest.com/es/barcelona/film/1082/out-of-plastic 
 
 
 



 
 
Menció Especial del jurat per a “Song of sparrow”, un curtmetratge dirigit per 
Farzaneh Omidvarnia, una producció entre Dinamarca i l'Iran. És un “curt 
dramàtic sobre el drama de la immigració, amb un missatge molt potent en el 
seu missatge, dur i directe i una molt bona factura cinematogràfica” explica el 
membre del jurat Horaci Ríos, realitzador i productor.  
 
MÉS INFO: www.suncinefest.com/es/barcelona/film/1052/song-sparrow 
 
El documental espanyol “El Silencio que queda” dirigit per Amparo Garrido 
ha rebut el Premi Human Ecology. Es tracta de “una pel·lícula bellament 
cinematogràfica que explora el món visual i sonor dels ocells comptats per les 
'oïdes' d'un ornitòleg cec que identifica als ocells per les seves crides i cants” 
explica Suzane Harle de la distribuïdora internacional Green Film Planet, que 
aposta per conscienciar sobre el medi ambient a través del cinema.  
Amb la col·laboració d'aquesta empresa s'ha creat aquest guardó que posa en 
relleu el valor de la humanitat i la seva involucració de manera significativa amb 
el seu entorn de vida. 
 
MÉS INFO: www.suncinefest.com/es/barcelona/film/1109/el-silencio-que-queda 
 
Un altre documental espanyol “Entre Pastores y Lobos” dirigit per Manuel 
Pedrosa ha rebut dos guardons. Alonso és un biòleg expert en l'estudi del llop 
ibèric. El film és una història sobre la convivència entre pastors i llops en el nord-
oest de la península ibèrica que ha rebut el Premi Clic del públic per haver estat 
el treball més vist de SUNCINE 2020 superant els 20.000 en l'app del festival i 
el Premi Cinema Sostenible, que premia a la producció més respectuosa amb 
el medi ambient, valorant els paràmetres de sostenibilitat i petjada ecològica amb 
els quals s'ha fet el treball “destacant l'ús de carregadors solars, la responsabilitat 
individual dels residus de cadascun de l'equip, alimentació de proximitat, i 
desplaçaments evitant hores crepusculars encara que això signifiqués estar més 
temps” Ana Galan especialista en Producció sostenible ha estat l'encarregada 
de valorar els diferents qüestionaris dels participants. 
 
MÉS INFO: www.suncinefest.com/es/barcelona/film/1100/entre-pastores-y-
lobos 
 
El conegut naturalista Luis Miguel Domínguez ha rebut el Sol d'Or Especial 
com a reconeixement a tota la seva trajectòria. Domínguez és un activista 
mediambiental i presentador de programes de televisió i ràdio, molt popular per 
les seves col·laboracions en programes com “Aquí la terra” o “Biodiario” d'RTVE, 
però també ha treballat en la Cadena SER, en l'Agència EFE o Telemadrid. Ha 
estat membre de la junta directiva d'entitats com Adena/WWF, Greenpeace o 
Survival International. En l'actualitat, a més, és president de l'associació Llop 
Marley. “Invasors, “Akuntsú. La fi del món”, “Inside Bangkok” i “Amazonia, última 
Llamada” són alguns dels documentals que ha dirigit.  
 
 
 



 
 
 
SUNCINE 2020 ha enviat a Luis Miguel Domínguez el seu Sol d'Or a la seva 
casa, i ho ha agraït així: “rebo aquest reconeixement amb tot l'amor. No he pogut 
anar personalment a Barcelona a recollir-ho per qüestions de la covid-19. 
Gràcies de tot cor a aquest festival que porta 27 anys lluitant per impartir cultura, 
la divulgació de la naturalesa a través de la millor de les comunicacions que és 
l'audiovisual. Jo sempre he cregut que és la millor eina per a la conservació de 
l'ecologia, del medi ambient. Agraeixo al festival aquesta joia que m'arriba en un 
moment de la meva vida que em fa feliç i m'omple d'il·lusió i de força per a 
continuar treballant en el que més m'agrada, l'ofici més bell del món, que és 
explicar el que passa a la naturalesa i les coses que passen al nostre voltant”. 
 
 
INSTITUCIONS COL·LABORADORES        
 
La 27ª edició del  SUNCINE te el Patrocini Global de DKV, el suport d’Institucions 
públiques comla Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el 
Ajuntament de Barcelona y el Ajuntament de Cubelles. També ha col·laborat  
WWF Espanya, Ecoembes,  Agència de Residus de Catalunya y Aigües Ter 
Llobregat. Media Partners: EFE Verde, El Periódico y Betevé. 
 
MÉS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/sponsors 
 
 

LINKS DE DESCÀRREGA PELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 
FOTOS ALTA QÜALITAT FILMS PREMIATS:  https://we.tl/t-tnmlukYb67 
 
SPOT + TRAILERS: https://we.tl/t-rMscp640nO 
 
 
 
Contacto SUNCINE PRENSA                           
press@ficma.com                                                                                                                     
       Teléfono: 644399856 
www.suncinefest.com                                                                         
angelvarelapena@gmail.com 
#ElPlanetaEnTusManos 

 

http://www.ficma.com/es/barcelona/sponsors
https://we.tl/t-tnmlukYb67
https://we.tl/t-rMscp640nO
mailto:press@ficma.com
mailto:angelvarelapena@gmail.com

