
SUNCINE, el Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient, en aliança amb ONU Medi Ambient Mèxic i
Promotora Ambiental a Mèxic, et conviden a gaudir del 3 al 6 de juny del millor cinema ambiental amb una Mostra
de les pel·lícules premiades en l'última edició del Festival i un especial sobre "regeneració d'ecosistemes", lema
del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient aquest 5 de juny.
Tot això mitjançant la Plataforma APP gratuïta del SUNCINE que podràs agregar a la teva pantalla d'inici des
d'app.suncinefest.com o bé accedir directament des de la web del Festival: suncinefest.com 
Documentals, animacions i curtmetratges conformen un Programa apte per a tots els públics dirigit a tota la
ciutadania d'Espanya i Mèxic.
També, el Festival realitzarà projeccions presencials a Barcelona i Cubelles.
El dia 5 de juny ales 19h en la FILMOTECA DE CATALUNYA i amb la col·laboració de la Fundació Pau Costa,
oferirem l'estrena exclusiva de la pel·lícula de National Geographic Documentary Films: REBUILDING PARADISE
dirigida pel oscarizado director Ron Howard.
El dia 3 de juny a Cubelles a les 19h en el Centre Social Joan Roig i Piera passi especial de la pel·lícula
SEMBRADORES DE VIDA de Diego Sarmiento i el dia 8 de juny a les 19h en el mateix Centre Social la presentació
del llibre de la periodista de TV3 Televisió de Catalunya, Cori Calero: “Si el Cel és Tornés Vermell”, amb la
presència de la seva autora.

El Programa, sinopsi i fitxes tècniques de les pel·lícules podràs veure'l en la web del Festival: suncinefest.com
Els trailers i Espot de la Mostra podràs descarregar-los clickant aquest enllaç: https://we.tl/t-gPHA8E7Hkr

Per a més informació:  press@suncinefest.com

SUNCINE i ONU Medi Ambient Mèxic celebren el "Dia Mundial
del Medi Ambient" amb una Mostra de les pel·lícules
premiades en l'última edició del Festival.
Del 3 al 6 de juny es veuran de manera gratuïta en la plataforma APP del SUNCINE i
una projecció presencial: "Rebuilding Paradise" de Ron Howard el 5 de juny en la
Filmoteca de Catalunya a Barcelona.
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