Bona pràctica

FICMA: Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient
El festival de cinema de l’esperança
Descripció de la iniciativa
El Festival Internacional de Cinema del Medi
Ambient (FICMA), pioner des de Barcelona en
aquest sector, és de referència en la interacció entre l’art i la cultura ambiental. És l’únic
que té una secció competitiva que no accepta
produccions amb més d’un any d’antiguitat a
l’any d’edició de l’esdeveniment, cosa que el
situa al capdavant dels festivals de cultura
ambiental. Festival reconegut internacionalment, l’any 2000 el FICMA va rebre el Prince’s
Award, premi de la Comunitat Europea, atorgat per l’Agència Europea del Medi Ambient de
la CE i la Fundació Prince’s Award.
El FICMA és un esdeveniment que va més
enllà de la projecció de documentals de temàtiques ambientals, també és un ampli ventall de propostes pensades perquè tothom
hi pugui prendre part, amb la participació
d’institucions, empreses i universitats de la
ciutat. En els darrers anys ha col·laborat amb
diversos actors per engegar el Petit Ficma (un
seguit de tallers i projeccions adreçat al públic escolar i familiar en espais emblemàtics
de la ciutat), la Ruta Unificma (que arriba a la
Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Blanquerna - Universitat Ramon
Llull i obren els seus auditoris), l’EFF (Environmental Film Festival Network) o la Trobada
Polo Cultural Ambiental, un espai de reflexió i
treball per sumar sinergies des de la cultura
per generar el canvi ambiental.

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 9. Educació i acció ciutadana: de
la conscienciació a la coresponsabilització
amb coneixement de causa
Durada: Activitat anual.
Valors destacables de la bona pràctica: És
una iniciativa amb repercussió internacional,
comunicativa, duradora i pedagògica.
Impulsor: ACCIONS 3 E
Contacte: Jaume Gil i Llopart | www.ficma.com
Col·laboradors: Redford Center (EUA), Institut
Jane Goodall, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Blanquerna - Universitat
Ramon Llull, WWF, FAADA, IRBIO.

Indicadors associats
12 projeccions secció oficial
llarg documental,
14 projeccions secció oficial
curtmetratge documental i
14 projeccions secció oficial
curtmetratge
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6 estrenes
8 Focus IberFicma
2 Petit Ficma
10 curts d’educació ambiental i 14 curts de sostenibilitat terrestre
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