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Amb 3 generac ions d 'act iv is tes ambienta ls a sobre 
l'escenari  l’Unai Canela,  la Tippi Degré, els germans Mantello  i  la 
Carol Buckley  - aquesta última Sol d'Or Especial del Festival- es 
tanca a Cosmocaixa la 24a edició del FICMA Barcelona, amb un 
èxit total de públic i es consolida com el principal festival de 
cinema ambiental del món. 
 
“GREED, A FATAL DESIRE” d'Alemanya i “SPARKLINGS RIVERS” d'Estònia, 
els Sols d'Or al Millor Documental llarg i curtmetratge respectivament.


A la Cerimònia de Cloenda, presentada per l'actriu Mabel Martí i la periodista Cori Calero, el 24e 
Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient de Barcelona tanca una altra edició posant 
#EnLaSevaPell dels éssers vius i del planeta, als més de 15.000 espectadors que van omplir les 
sales dels Cinemes Girona, Zumzeig  i els auditoris del Cosmocaixa i les Universitats seus UPF, 
UB i Blanquerna. 
La màgia del cinema i la llarga trajectòria del FICMA, per on han passat noms internacionalment 
reconeguts a la indústria del cinema i del medi ambient com: Daryl Hannah  i Martin Sheen, 
Jane Goodall, Goldie Hawn i Yann Arthus Bertrand (padrins del Festival), permet en aquesta 
edició, ajuntar en un mateix escenari a 3 generacions d'activistes ambientals i defensors de la 
vida i la naturalesa:  Carol  Buckley  (guanyadora a aquesta edició del Sol d'Or Especial 
del FICMA 2017 i protagonista del film de Cloenda “Unchained”), Tippi Degré (també coneguda 
com “la nena de la selva” que ens recorda molt al personatge de  Moogly),  Unai  Canela 
(protagonista del meravellós documental guanyador del Sol d'Or del Petit FICMA 2017) “El Viatge 
de  l’Unai”  i els germans Jean-Jacques i  François  Mantello, que al costat de Jean-
Michel Cousteau  i Arnold Schwarzenegger, van dirigir i  produir l'espectacular pel·lícula de la 
inauguració del FICMA, el 2 de novembre a l'Institut Francès: “Las Maravillas del Mar 3D”.

Els cinc convidats especials simbolitzen a la perfecció l'esperit i el missatge que el festival, 
mitjançant el cinema, desitja des de fa més de dues dècades traslladar al gran públic: “conèixer 
per protegir el nostre entorn natural, social i ambiental.” 
El lema d'aquest any, EN LA SEVA PELL i les 142 pel·lícules programades, tenien com a 
objectiu principal potenciar i desenvolupar, encara més a la nostra ciutadania, l'augment de la 
“empatia” amb els éssers vius. 
El Sol d'Or Especial del  FICMA  2017,  Carol Buckley, és precursora de  EAI  (Elephant  Aid 
International)  i treballa per millorar el benestar dels elefants captius al Nepal demostrant -amb la 
persuasió suau i amb l'exemple- que existeix una "millor manera" de tractar els elefants en 
captivitat. L'enfocament de  la Carol  fomenta la cooperació en lloc de la confrontació entre 
els mahouts (els muntadors d'elefants nepalesos) i els seus elefants, per a ells essencials, sent la 
base de la seva subsistència en un hàbitat que no ofereix altres opcions.

La Carol  promou la cooperació entre l'home i l'elefant: una “millor manera”, contrària a la 
dominació i a la crueltat. 
El jove Unai Canela tenia 4 anys quan va començar a acompanyar al seu pare –el fotògraf i 
realitzador Andoni Canela– a albirar óssos bruns a la Vall d’Aran. Als 7 anys anava corrent al 
col·legi, a dos quilòmetres de casa seva. I als 9 ja va recórrer set continents en quinze mesos a la 
recerca de set animals salvatges, una magnífica aventura que va donar origen al documental, 'El 
viatge de l’Unai', guanyador del Sol d'Or del Petit FICMA 2017.  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El Jurat format per  Suzzane  Harle, Gabriel  Jaraba, José Cohen,  Asué  Mbomío, 
L e o n a r d o  A n s e l m i ,  M e r t x e  L a r u m b e , 
Denis Delestrac, Johana Tonini, Gonçal Lluna, Danna García, Lluís Valentí i Cilia Willem, ha tingut 

un debat arduós per escollir els premiats entre els 47 films que componia la Secció Oficial a 

Certamen del Festival.


Els Sols d'Or del FICMA, màxim guardó que lliura el Festival són per:


-  GREED, A FATAL  DESIRE  (ALEMANYA) de  Jörg Seibold, com a Millor Documental 
Llargmetratge 
- SPARKLINGS RIVERS  (ESTÒNIA) de Märten Vaher  i Anna Gavrons, com a Millor Documental 
Curtmetratge. 
- EL HOMBRE DE AGUA DULCE (USA/ESPANYA) de  Alvaro  Ron com a Millor Ficció 
Curtmetratge. 
- DINS DE LA MATEIXA NAU (ESPANYA) de Rudy Gnutti, com a Millor Documental Català. 
- EL VIATGE DE L’UNAI (ESPANYA) d'Andoni Canela com a Premi PetitFICMA. 
- BEYOND FORDLANDIA  (USA) de Marcos Colon, com a Premi WWF al Millor Documental de 
Sensibilització. 
- CAROL BUCKLEY (USA) Sol d'Or Especial del Festival 
(Més informació, sinopsis, fitxes tècniques de les pel·lícules premiades, pots trobar-les a la 
Secció Oficial de la nostra web: http://www.ficma.com)


D’altra banda, el Director del Festival Jaume Gil, resumeix: “Aquesta ha estat una edició molt 
especial, el lema/hashtag #EnLaSevaPell ens ha semblat molt adequat per generar més empatia 
amb els altres éssers. Sense imaginar-ho, ha coincidit amb un moment social i polític del país que 
reafirma la importància de la cultura i els esdeveniments culturals per provocar els canvis positius 
que des d'un principi, el FICMA sempre ha reivindicat i defensat. Creiem que la gent ho ha entès, 
la resposta del públic amb el Festival i la seva participació ha estat més que positiva i ha anat en 
augment! i ens sentim molt i molt satisfets”  
Aquesta edició va començar a l’Institut Francès de Barcelona amb la projecció en 3D de la 
pel·lícula “Las maravillas del mar 3D” dirigida per Jean Michel  Cousteau  i Jean 
Jacques Mantello, i va clausurar al Cosmocaixa de Barcelona amb el documental “Unchained” 
dirigit per l’Alex Rivera (tots presents al festival) després de nou intensos dies de projeccions, 
tallers i conferències, programació que conformen la punta de llança per a un  FICMA que es 
manté viu durant tot l'any.

“Tanquem 24 anys de camí transitat al cinema i al medi ambient a Barcelona i al món, i s'obriran 
encara moltes portes fins a arribar als 25! Com?, a través de la nostra web, arribant a totes les 
escoles amb projeccions online mitjançant “Cada Aula un Cinema”, amb les Mostres Itinerants 
que realitzarem per Espanya i Mèxic al costat d'ONU Medi Ambient i, a partir de l’abril, de la mà 
de l'Organització dels Estats Americans (OEA) portarem el millor del FICMA 2017 a tots els 
països d'Amèrica durant el 2018. Per tot això, sempre acostumo a dir que el FICMA “és molt més 
que un Festival de Cinema a la usança”, és un servei públic que entreté i educa, que 
sensibilitza i genera consciència”, afirma Claudio Lauria, President i Fundador del festival més 
antic del món en el seu gènere. 
El 24e Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient ha comptat amb el patrocini 
de Ecoembes, Agbar i la Fundació Bancària La Caixa, i la col·laboració d'entitats públiques com 
la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, entre altres.


Més informació: press@ficma.com Tel: 682281672 
link de descarrega de fotos: https://we.tl/LQP2pDxp3m 
link de descarrega de trailers i spot del FICMA: https://we.tl/UYyeUd9rsm
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