27è SUNCINE - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DEL MEDI AMBIENT
Barcelona | del 4 al 12 de novembre de 2020
REGLAMENTS
0 | INTRODUCCIÓ
L’associació cultural sense ànim de lucre ACCIONS 3E convoca i organitza el 27è
SUNCINE Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, que se celebrarà del 4 al 12
de novembre de 2020 i de gener a juny de 2021 a Barcelona (Catalunya).
SUNCINE, abans conegut per les sigles FICMA, va néixer el 1993 i es posiciona com el
festival de cinema més antic del món en el seu gènere.
A partir d’aquesta edició, SUNCINE s’estén en la geografia i en el calendari amb l’objectiu
de promoure, difondre i divulgar abans, durant i després de la celebració de
l’esdeveniment, l’audiovisual en qualsevol dels seus formats, per tal de conscienciar i
sensibilitzar sobre l’estat del medi ambient i la sostenibilitat.
1 | PARTICIPACIÓ
Podran participar-hi totes les persones físiques i/o jurídiques, a partir dels 18 anys, amb
produccions i/o coproduccions fetes a partir de l’1 de gener de 2019 que tractin sobre
diverses situacions i circumstàncies socials i ambientals en qualsevol lloc de la planeta.
2 | SECCIONS DEL FESTIVAL
a) SECCIÓ ESTRENES
Es convoquen, a aquesta secció els documentals llargmetratges realitzats a partir de l’1
de gener de 2019 i que siguin estrenes a Espanya, i en la selecció es donarà prioritat a
aquelles produccions que també siguin estrenes europees. Cada producció seleccionada
rebrà la quantitat de cinc-cents dòlars (500 US$) per dos passis.
b) SECCIÓ OFICIAL
Es convoquen a certamen en aquesta secció els documentals mitjans i llargmetratges
superiors a 30 minuts de durada i estrenes a Espanya que aspiren al màxim guardó del
Festival, el Sol d’Or.
Aquesta secció es projectarà a Barcelona i a les ciutats subseus del Festival
Cada producció seleccionada rebrà la quantitat de cinc-cents dòlars (300 US$) en
concepte de projecció.
c) SECCIÓ MIRADES
Es convoquen a aquesta secció els curtmetratges (documental, ficció i animació) amb un
màxim 30 minuts de durada, adreçat al públic infantil, familiar i les escoles, per tal de
contribuir a l’educació i la sensibilització ambiental.

3 | PREMI CINEMA SOSTENIBLE
El Festival vol premiar i promoure, la Producció de Cinema Sostenible, per aquest motiu,
a partir d'aquesta edició, neix el: PREMI CINEMA SOSTENIBLE. A la web oficial del
Festival, es posa a disposició dels inscrits a la Secció Oficial i Secció Mirades, un
formulari online disponible a www.suncinefest.com que s'haurà d'emplenar i incloure al
costat de la fitxa d'inscripció, per a poder participar a aquest Premi.
El Jurat liderat per un expert en producció cinematogràfica sostenible, valorarà els
paràmetres de sostenibilitat i petjada ecològica amb els quals s'ha realitzat la pel·lícula.
Es posarà a també a disposició en la web del Festival: http://www.suncinefest.com, una
calculadora de petjada de carboni que podrà ser utilitzada com a referència.
Aquest formulari no és d'obligatori compliment per a participar, però pot incidir en la
valoració del Jurat que atorgarà un Premi a la Producció més sostenible. (Veure apartat 5
del Reglaments )
4 | INSCRIPCIÓ I QUOTES
Data límit d’inscripció: 15 de setembre de 2020 a les 24 h. Es farà a través de les
següents plataformes:
• www.filmfreeway.com
• www.festhome.com
I s’haurà d’omplir i enviar la fitxa d’inscripció (disponible al web www.suncinefest.com)
al correu electrònic entry@suncinefest.com
Les fitxes d’inscripció que no estiguin signades no es consideraran vàlides.
El Festival comunicarà els resultats de la selecció a través de la pàgina web oficial del
Festival, www.suncinefest.com, i directament per correu electrònic als seleccionats.
El preu de la inscripció és:
Secció Estrenes i Secció Oficial: 20 US$
(la inscripció a la Secció Estrenes permet la inscripció a la Secció Oficial)
Secció Mirades: 10 US$
5 | JURAT
El Jurat del Festival estarà format per professionals del cinema i del medi ambient per a
cadascuna de les seccions a certamen del Festival.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.

6 | PREMIS
El Sol d’Or és el màxim guardó del SUNCINE des de l'inici, el 1993, i és la condecoració
més antiga de la cinematografia ambiental del món.
El MILLOR DOCUMENTAL del SUNCINE serà guardonat amb el Sol d’Or i amb un
premi de 4.000 US$
El PREMI MIRADES WWF rebrà un premi de 1.000 US$
El PREMI HUMAN ECOLOGY, amb la col·laboració de la distribuïdora internacional
Green Film Planet, rebrà un premi de 500 US$
En el cas d’altres premis i mencions, seran anunciats en el Festival
7 | HOSPITALITAT
L’organització amb l’objectiu de disminuir les emissions de CO2 i l’empremta ecològica
tant dels realitzadors com del Festival només convidarà, amb el viatge i l’allotjament, els
realitzadors de les pel·lícules de la Secció ESTRENES, el novembre de l’any 2020; i els
guanyadors de la SECCIÓ OFICIAL, MIRADES WWF i HUMAN ECOLOGY, el juny de
2021, per rebre el Sol d’Or i els premis especials.
8 | MOSTRES SUNCINE – de gener a novembre de 2021
Les produccions inscrites al 27è SUNCINE, Festival internacional de Cinema del Medi
Ambient, podran formar part de les Mostres que aquest realitza i que tenen com a fi
divulgar i promoure l'educació ambiental mitjançant l'audiovisual. Les projeccions de la
Mostra es realitzen sempre sense finalitats de lucre i amb entrada lliure i gratuïta.
Si no es desitja participar d'aquest programa, haurà d'indicar-lo de manera expressa en
la casella corresponent en la fitxa d'inscripció.
9 | CADA AULA UN CINEMA (PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL)
El programa d’educació ambiental en línia “CADA AULA UN CINEMA” té com a objectiu
principal ser el portal d’educació ambiental més important, lliure i gratuït, per a
l’ensenyament primari, secundari i terciari, dur l’audiovisual i el medi ambient als centres
educatius, sense possibilitat de descarrega, per tal d’introduir-hi les noves tecnologies i
promoure l’educació ambiental a les escoles i els instituts, sota el lema: “Educar
entretenint i conscienciar sensibilitzant”.
Les pel·lícules seleccionades a la secció Mirades formaran part d’aquest programa.
Si no es desitja participar en aquest programa, ho haurà d’indicar de manera expressa a
la casella corresponent a la fitxa d’inscripció.

10 | PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ
Els organitzadors del Festival podran fer servir les fotografies, els tràilers o els fragments
dels films (no superiors a 3') per a la difusió de l’esdeveniment en programes de TV
promocionals i altres mitjans.
El Festival facilitarà les imatges del Palmarès de la Secció Oficial i Estrenes, així com de
la Premiació, a totes les obres que formen part del 27è SUNCINE, perquè els participants
puguin incloure-les en els seus cartells i tràilers promocionals, per fer menció i difusió de
la selecció i/o del premi.
11 | ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT
La signatura de la fitxa d’inscripció del 27è SUNCINE Festival Internacional de Cinema de
Medi Ambient implica l’acceptació incondicional de la totalitat del reglament, depositat
davant notari, davant de qualsevol instància.
El Festival es reserva el dret de fer modificacions, de prendre decisions o de contemplar
temes no especificats en aquest reglament, les quals es comunicaran amb antelació als
participants inscrits en aquesta edició.
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