
29

PROGRAMA MOSTRA
Martorell

27 de gener

Cubelles

28 de gener 2 de febrer

Sabadell

Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient

19,30 h

20,00 h

20,30 h

20,45 h

10,45 h

11,15 h

10 h

10,30 h

11 h

12 h

12,30 h

13 h

19 h

19,20 h

19 h

19 h

19,15 h

10 de febrer

24 de febrer

19,30 h

Espai Àgora Biblioteca de Cubelles Casa de Cultura

25 de gener
Auditori Lacy



UNA MIRADA FEMENINA AL CANVI
CLIMÀTIC I AL NOSTRE PLANETA  

Earth Women és un documental
dramatitzat de 30 minuts centrat en les
dones de la comunitat, les dones
refinadores artesanals, les mineres, les
dones líders i els membres masculins de
les comunitats en les indústries del petroli
i el gas i la mineria.
El documental crida l'atenció sobre temes
que giren entorn de la violència de
gènere, la discriminació, l'opressió i la
repressió, els problemes de salut i
seguretat que enfronten les dones en la
mineria i exploració artesanal, la violació i
la prostitució.

No hi pot haver justícia climàtica
sense justícia de gènere. Aquest breu
documental dona veu a les dones
capdavanteres que van quedar fora
de les negociacions climàtiques
globals i explora les accions
necessàries per impulsar un futur
millor per a tothom.

DONES DE LA TERRA
Dolapo Adeleke, Deji Akinpelu, NIGR,
 2022, 23'

ELLA ,CANVIA EL CLIMA
Nathalie Hodgnis, UK, 2022, 23'

PÚBLIC GENERAL



REFLEXIONEM: CAP A ON ANEM?!!!!

Un equip de recerca espanyol, pioner
al món, detecta microplàstics a
l’Antàrtida i la troposfera. Fa només
15 anys que es van descobrir
microplàstics als oceans. Des
d’aleshores, s’han anat trobant en
molts més llocs, sense conèixer-ne
les conseqüències reals per al medi
ambient.

Als boscos amazònics de Caquetá hi ha
un depredador voraç: la desforestació.
Algunes persones fan tot el possible
perquè aquesta situació sigui diferent.
Per exemple, utilitzen diverses
estratègies per combatre la tala
indiscriminada d’arbres, la pèrdua de
boscos i el desequilibri de l’ecosistema, i
canvien alguns dels seus mètodes de
producció tradicionals.

TORNANT A L'ORIGEN: DE LA
PRADERA A LA SELVA
Daniela Zapata Grisales, Sara Villada
Guevara, COL, 2021, 27'

PLASTIFERA
Julio Pérez del Campo
 ESP, 2021,14'

PÚBLIC GENERAL



HISTÒRIES DE MAR  I  MONTANYA

La Marina és una nena que somia a
ser la “primera dona a recórrer els
oceans del món”. Estima el mar, la
seva flora i fauna… En un dels seus
somnis, coneixerà una vella tortuga
que la convidarà a una gran aventura:
rescatar la seva neta Irvette. En
aquest viatge, coneixerà diversos
personatges que li mostraran la
contaminació de les nostres aigües.

Un rinoceront que s’acaba de quedar
orfe intenta trobar una nova llar a la
selva tropical de Borneo.

PETJADES AL BOSC
Juhaidah Joemin, Sandra Khoo - MYS
- 2022- 18'

OPERACIÓ PACÍFIC
JAlejandra Araya, CHL, 2022, 30'

INFANTIL/FAMÍLIES
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