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La 26 edició del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient, que estrena 
nom:  SUNCINE  (“el cinema del sol”) obre el teló amb grans estrenes de 
Leonardo  Di  Caprio, Javier Bardem i Dan  Aykryod, entre altres estrelles i programa 
100 pel·lícules on l'activisme mediambiental és un dels seus protagonistes 
Barcelona, dijous 24 d’octubre 

Del 6 al 14 de novembre, SUNCINE (Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient de Barcelona) celebra la seva 26 
edició, amb una programació d'estrenes mundials, europees i espanyoles entre les quals destaquen “Sea of Shadows”, 
produïda per DiCaprio, “Santuary”, dirigida per Álvaro Longoria i protagonitzada per Javier Bardem, i “Defend, 
Conserve, Protect”, narrada per Dan Aykroyd i que inaugurarà el Festival.  
10 pel·lícules documentals d'estrena a Espanya formen la Secció Oficial i opten al sol d'or, el màxim guardó de SUNCINE. 
A més, “Scott i Milá”, el programa de Mercedes Milá que emet Movistar+, rebrà un reconeixement especial per difondre la 
consciència mediambiental des d'un canal de TV, i l'ONG “Earth League International” rep el “Sol d'Or Especial” per la 
seva lluita per a evitar l'extinció de la vaqueta marina. 

A partir d'aquesta 26 edició, SUNCINE serà el nom del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (conegut per les seves 
sigles FICMA) amb seu a Barcelona i Mèxic. Estrena nom, i noves seccions com “SUNCINE EDU” per als més petits i 
“SUNCINE FOR FUTURE”, per a fomentar l'activisme ambiental i contra el canvi climàtic amb el lideratge dels joves. Un moviment 
global mundial entre els quals destaca la jove sueca Greta Thunberg. 

SOL D’OR ESPECIAL PER EARTH LEAGUE INTERNATIONAL Y RECONEIXEMENT  A LA DOCU-SERIE DE MOVISTAR+ 
“SCOTT Y MILÁ”    

La ONG Earth League International i la vaqueta marina són els protagonistes del documental “Sea of shadows”, produïda per 
Leonardo DiCaprio i National Geographic. SUNCINE 2019 reconeix la labor d'aquesta ONG que denuncia els crims ambientals que 
es produeixen de llarg del nostre planeta i que la pel·lícula “Sea of Shadows” és un clar exemple del seu treball, els crims que 
s’estan cometent en alta mar amb la pesca furtiva del peix de la totoaba en el Mar de Cortés (Mèxic) per a la seva exportació a la 
Xina. La seva pesca amb xarxes ha causat la mort accidental de centenars de vaqueta marines portant a provocar pràcticament 
l'extinció d'aquest cetaci, en aquests moments sobreviuen menys de 15 exemplars. Andrea Crosta, director executiu i fundador 
de Earth League International i també productor de la pel·lícula recollirà aquest Sol d'Or especial.  
 
SUNCINE també reconeix la tasca de conscienciació ambiental de la docu-sèrie “Scott i Milá” que s'emet en Movistar+. Scott, el 
company pelut de Mercedes Milá, recollirà en la clausura el seu premi. Junts ens han portat a diferents racons del planeta per a 
conèixer de primera mà situacions humanes i ambientals especials. En la primera temporada, Milá i Scott han visitat el més gran 
santuari de ximpanzés a Àfrica que va fundar la primatòloga Jane Goodall. que també va rebre el Sol d'Or Especial del Festival. Per 
aquest motiu, SUNCINE recupera aquest capítol “Amor animal”. “Scott i Milá” està produïda per Zanskar Produccions (de Jesús 
Calleja), amb formats com “Volando Voy”, “Planeta Calleja” o “Rio Salvaje”

MÉS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/film/846/amor-animal 

S'han presentat per a participar en el SUNCINE 2019 més de 1500 produccions documentals, animades i ficcions. A continuació, un 
resum del que es podrà veure en el festival: 

SUNCINE PREMIERE: DOCUMENTALS D’ ESTRENA        

“Defend, Protect, Conserve” és la pel·lícula d'inauguració de SUNCINE (dimecres 6 de Novembre en Institut Français de 
Barcelona, 20.30h), un documental d'acció que deixa al públic sense alè. És un seguiment d'una missió de l'ONG 
SEA SHEPHERD per a evitar la caça furtiva de les balenes. El reconegut director australià Stephen Amis un dels més reconeguts 
directors del seu país, signa aquest trepidant documental. 

MÉS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/film/847/defend-conserve-protect 

“Sanctuary” és un documental produït pels germans Bardem, Javier i Carlos que convida a l'espectador a seguir, de primera mà i a 
través dels ulls de Javier, la història d'una ambiciosa iniciativa de protecció ambiental per a crear el santuari marí més gran del món 
en l'Oceà Antàrtic. Álvaro Longoria estarà presentant la pel·lícula a Barcelona. 

MÉS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/film/848/sanctuary 
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“Sea of shadows” és un espectacular documental d'acció de National Geographic Movies i Disney produït per Leonardo DiCaprio, i 
dirigit per l'austríac Richard Ladkani. Aquesta pel·lícula va guanyar el premi del públic en el festival de Sundance d'aquest any. Es 
projectarà en la Cloenda de SUNCINE en el  Cosmocaixa, el dijous 14 de novembre a les 20h i denúncia la trama criminal que està 
causant l'extinció de la vaqueta marina. 

MÉS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/film/849/sea-of-shadows 

SUNCINE OFICIAL: 10 DOCUMENTALS COMPETEIXEN PEL SOL D’OR   

“El código” és la pel·lícula lrepresentant espanyola. Dirigida per Carlos Caparrós, explica la història d'un moviment internacional, 
liderat pel jutge Baltasar Garzón que aspira a donar forma a un nou codi perquè accions com especular amb aliments de primera 
necessitat o contaminar a gran escala siguin considerades com a crims contra la humanitat.  
 
Des d'Irlanda arriba “Gaza”, un treball que documenta la vida quotidiana dels habitants de la Franja de Gaza quan aquest lloc no 
està sota el setge. 
 
“Patrimonio” és un documental produït entre Mèxic i els Estats Units. Retrata la resistència dels habitants de Todos los Santos en 
la costa meridional de l'estat mexicà de Baixa Califòrnia, el pla -suposadament sostenible- d'una multinacional de construir 5000 
habitatges en un poble de tan sols 6000 habitants.  
 
l'Argentina presenta dos treballs, “Andrés Carrasco, Ciència Disruptiva” que acosta la història d'un prestigiós científic argentí 
que va renunciar a la seva comoditat acadèmica en revelar els efectes nocius dels pesticides sobre la salut i “Hermanas de los 
árboles”, coproduïda entre l'Argentina i l’Índia  que explica la història de les dones d’una comunitat que ja no tenen por de donar a 
llum a una nena, i cada vegada que neix una petita planten 111 arbres per a celebrar-ho.  
 
“Islands of Faith”, és un documental indonesi que acosta la història de set persones de set províncies diferents i diferents 
espiritualitats religioses i que actuen contra el canvi climàtic a partir de les seves creences.  
 
Una producció de Luxemburg, el documental “Cuentos del Rio” segueix a Yemm, un actor i mestre, que inventa una obra de teatre 
amb nens a Nicaragua per a reflectir la seva història, i la identitat i futur del país, mitjançant la relació amb el riu, mentre un home de 
negocis procedent de la Xina vol prendre el control de la ruta interoceànica de Nicaragua.  
 
Des dels Estats Units arriben tres documentals: “Motherlad” la història d'una mare primerenca i la seva “revolució social” amb la 
massiva implantació de la bicicleta en un món digital que es mou a ritme de la gasolina. “The River and the Wall” ens mostra 
l'aventura de cinc amics que recorren a cavall, amb bicicleta de muntanya i en canoa, 1200 milles al llarg del Riu Gran. El seu 
objectiu és documentar els possibles impactes que tindria les construcció d'un mur sobre una  naturalesa verge. 
“Walking thunder” desenvolupa la història d'un família de fotògrafs que ha documentat durant més d'una dècada la importància 
de l'elefant per a Àfrica. 
 
El guanyador del Sol d'Or al Millor Documental del SUNCINE obtindrà un Premi en metàl·lic de 5000 €. 

MÁS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/seccion/2/suncine-oficial 

SUNCINE PLANETA: COMPETICIÓ de  23 DOCUMENTALS DE MENYS DE 60’ 

Són documentals amb alt contingut informatiu i didàctic, que conjuntament amb la secció oficial posen de manifest la importància 
del cinema com una eina transformadora que ens permet ser còmplices de moltes lluites i moviments que tenen com a objectiu 
salvar el nostre planeta i a nosaltres mateixos. El Premi Planeta dotat de 1000 €.  
 
La secció Planeta pretén arribar a tots els públics especialment als més joves. Com cada any, els documentals d'aquesta secció a 
més de projectar-se al cinema també es projectaran en la Universitat Pompeu Fabra i en la Universitat de Barcelona, donant 
l'oportunitat als assistents d'interactuar amb els directors que presentin els seus projectes. L'entrada és gratuïta fins a completar 
aforament. 

MÁS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/seccion/3/suncine-planeta 
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SUNCINE FOR FUTURE: ACTIVISME  MEDIOAMBIENTAL DES DELS JOVES  

La lluita juvenil per l'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA és la protagonista el divendres 8 de novembre als cinemes Girona. En aquest cicle 
es dóna visibilitat a una col·lecció de curts protagonitzats pels més joves. Són accions portades globalment, liderades per aquesta 
nova generació que reclama canvis en les polítiques mediambientals per a assegurar no sols el seu futur, sinó també el futur del 
planeta.  
Documentals per ser projectats  al cinema i també en les xarxes socials del Festival  i que seran un motiu d'inspiració per als més 
joves i  hereus del futur del nostre planeta, 

MÉS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/seccion/1/suncine-for-future 

SUNCINE EDU: ELS INFANTS SON ELS PROTAGONISTES EN  EL COSMOCAIXA 

L'objectiu d'aquesta secció és portar el cinema i el medi ambient als més joves, als nens i nenes i  a les famílies. 
 
- Pre-estrena en exclusiva de la pel·lícula animada “Animales en Apuros” de Premium Cine. Després de convertir-se en els  
millors amics, un castor i un gat emprenen una missió perillosa per a alliberar als seus companys animals, que han estat segrestats 
per extraterrestres perquè formin part d'un zoològic. 
 
- Taller de cinema “Històries d'un planeta” on el nen coneixerà les situacions ambientals i se l'ajudarà a produir el seu primer curt 
de temàtica mediambiental amb tècniques Stop Motion. 

MÉS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/seccion/5/suncine-edu 

SUNCINE MIRADES: CINEMA DE FICCIÓ Y ANIMACIÓ       

Es projectaran 24 curtmetratges de ficció, 10 curts animats i 14 curts de ficció. El guanyador serà guardonat amb 500 €. Aquest any 
es projecten en els cinemes Girona i en les Universitats. Tal com indica el nom de la secció, es tracta de mirades iròniques, 
divertides, reivindicatives, imaginatives de la situació social i ambiental del nostre planeta 

MÉS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/seccion/4/suncine-miradas 

SUNCINE PRO: TALLERS, LLIBRES, BEQUES i ALTRES ACTIVITATS   

Espai i punt de trobada destinada a un públic més professional tant en el camp de l'audiovisual com en l'ambiental amb tallers, 
conferències i debats. 
 
- Taller Professional: “Repensar-nos i reciclar-nos per a un cinema sostenible”. Es tracta d'una taula de reflexió que reunirà 
persones involucrades en diverses activitats del procés de producció de cinema i del sector audiovisual per a debatre sobre les 
experiències pràctiques de "cinema sostenible" (green shooting). Ana Galán, “eco-assistant” especialitzada en producció sostenible, 
dirigeix aquest taller.   
 
- Presentació del llibre “Natural Mente. Píldoras de ciencia y conciencia para disfrutar de la naturaleza sin dañarla” del 
naturalista i periodista ambiental espanyol César Javier Palacios.  
 
- 4a edició Beca SUNCINE/WWF: Consisteix en una dotació econòmica de 1000 € per a la realització d'un curtmetratge sobre una 
temàtica mediambiental. Durant la gala d'inauguració s'estrenarà el curt guanyador de la 3a edició d'aquesta beca. “Un barrio de 
Mar”, de Fernando Pinillos, tracta sobre un pescador de la Barceloneta que reflexiona sobre com ha canviat el seu ofici enfrontant-
se a problemes mediambientals com la sobrepesca, la contaminació o el canvi climàtic. 
 
- Taller-Conferència d'Arturo Islas Allende: Aquest influencer mediambiental mexicà amb més de 3 milions de seguidors ens 
ensenya com influir, conscienciar i sensibilitzar mitjançant les xarxes socials. 

MÉS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/seccion/6/suncine-pro 

SUNCINE JURAT IINSTITUCIONS COL·LABORADORES      
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El jurat de la 26a edició del SUNCINE està format per prestigiosos professionals de la indústria del cinema, del medi ambient i de la 
comunicació: Suzanne Harle (distribuïdora de cinema), Joan Gonzalez (director del festival DocsBarcelona), César Javier 
Palacios (periodista  y naturalista), Beatriz Talegón (periodista), Ana Galán (productora de cinema especialitzada en sostenibilitat), 
Arturo Pons (director de cinema), Cristina Sáez (periodista),  Asha Miró (escriptora), Isabel Portí (productora de cinema). 

SUNCINE té el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’ Ajuntament de Barcelona, La  
Fundació la Caixa, Trienekens, el Museu de L’Aigua (AGBAR), que aquest any es suma com a nova seu a la ciutat de Cornellà. 
També col·laboren la Agencia de Residus de Catalunya, la Agencia Catalana de l’Aigua,  Alliance Vending, Maurice cafè , 
Albet i Noya y Ecoembes.  Les ciutats de  Cornellà i Cubelles també acolliran part de la  programació de SUNCINE 2019. 

MÉS INFO:  www.ficma.com/es/20/jurado 
                    www.ficma.com/es/barcelona/sponsors 

Adjuntem els  links de descàrrega per la Premsa y Mitjans de Comunicació: 

Tràilers pel·lícules Secció Oficial y Premiere ——>  https://we.tl/t-BlCTdBeAyU 

Espot TV SUNCINE (cat/esp) ——>  https://we.tl/t-fLFvgGEay5 

Espot RADIO SUNCINE (cat/esp) ——>  https://we.tl/t-tUMg7zfB8c 

Cartell SUNCINE 2019 ——>  https://we.tl/t-aLQckuSvt0 

Fotos Premsa SUNCINE 2019 ——>  https://we.tl/t-fArNOouPEs 

Contacto SUNCINE PRENSA                           
press@ficma.com                                                                                           Telèfon: 644399856 
www.suncinefest.com                                                                      angelvarelapena@gmail.com
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