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sense fer malbé.
corresponsables. En definitiva, es tracta d’aprendre a viure bé
recursos tenen al seu abast per esdevenir ciutadans més
a la salut, i més enllà, i puguin conèixer quines iniciatives i
ambientals que tenen les seves accions quotidianes, a la llar,
veïns i veïnes de la ciutat prenguin consciència dels impactes
Hi ha tot un seguit de recursos i programes per tal que els

ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol
#claquetaiaccio #ficma

Aquesta tardor, no us perdeu el
millor cinema ambiental en diferents
equipaments de la ciutat
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CLAQUETA
I ACCIÓ!

Setembre-desembre del 2018

d’aquesta transformació necessària.
entitats, comerços i ciutadania puguin ser agents proactius
xerrades i espais de treball en xarxa per tal que escoles,
responsable, etc. L’Ajuntament ofereix tallers, visites,
soroll i més qualitat de l’aire, més opcions de consum
l’ús d’energia, més bicicletes i millor transport públic, menys
més verd i biodiversitat, menys residus, més eficiència en
dia, la ciutat treballa per esdevenir més sostenible: amb
Barcelona està compromesa amb el medi ambient. Dia a

UNA TRANSFORMACIÓ NECESSÀRIA

CLAQUETA
I ACCIÓ!
CICLE DE CINEMA
AMBIENTAL

El cicle Claqueta i Acció! és una iniciativa de l’Ajuntament
de Barcelona en col·laboració amb el Festival Internacional
de Cinema de Medi Ambient (FICMA), que va néixer amb la
intenció de promoure la cultura de la sostenibilitat entre la
ciutadania de Barcelona.
Veurem pel·lícules procedents del fons documental del
FICMA en diferents espais de la ciutat i tindrem l’oportunitat
de debatre sobre temàtiques ambientals diverses, des
de la biodiversitat marina fins a l’impacte dels residus.
També reflexionarem sobre la influència que poden tenir les
nostres accions quotidianes i estils de vida i, alhora, podrem
conèixer recursos per orientar-nos cap a estils de vida més
sostenibles.

A MÉS, AL NOVEMBRE...
A banda del Claqueta i acció!, el cinema ambiental té una
altra gran cita a Barcelona aquesta tardor. Del 2 al 9 de
novembre, veniu a celebrar el 25è aniversari
del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient, un
esdeveniment cinematogràfic pioner al món. Com cada
any, el FICMA us porta el millor cinema ambiental amb un
catàleg de documentals pensat per despertar consciències
adormides. Podeu consultar tota la programació al web
www.ficma.com

Com a novetat, enguany el FICMA es trasllada un dia a
la Fàbrica del Sol (passeig de Salvat Papasseit, 1), on
projectarà un dels seus documentals.
La cita serà dimarts, 6 de novembre,
de 18.00 a 20.00 hores.
No us la perdeu!

Totes les activitats d’aquest cicle són gratuïtes.
Veniu i gaudiu-ne!
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PROGRAMA DE LA MOSTRA DEL 24È FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DEL MEDI AMBIENT DE BARCELONA
DOCUMENTALS
Mi valle
Lores Espinosa, Mario Santos
ESP | 2016 | 75 min | VO
Aquest documental recupera la història dels
pobles que van quedar engolits sota l’aigua
del pantà de Riaño, a Lleó, quan es compleixen
30 anys del seu traumàtic desallotjament. Els
autors ens traslladen —d’una forma delicada
i emotiva— a tots aquells inoblidables records
amb testimonis i imatges d’aquell moment, i
ens relaten l’estat actual de la zona.
Sea of life
Julia Barnes
CAN | 2016 | 88 min | VOSE
Cada vegada som més a prop de provocar
una extinció massiva als oceans. Sea of life
s’embarca en un viatge èpic al voltant del
planeta per salvar els ecosistemes dels quals
depèn la nostra supervivència. Fotograma
a fotograma, ens guia a través d’un món
espectacular d’esculls coral·lins, i presenta
científics, activistes i exploradors apassionats
que posen de manifest grans oportunitats
de reaccionar i convertir-se en els herois que
necessita el món.
River blue
David McIlvride, Roger Williams
CAN | 2017 | 95 min | VOSE
Aquest documental segueix Mark Angelo,
conservacionista de rius, mentre viatja pel
món i analitza una de les indústries més
contaminants del planeta: la de la moda.
River Blue analitza la destrucció dels nostres
rius, els efectes que té en la humanitat i les
solucions que mantenen l’esperança d’un futur
sostenible.

En busca del futur perdut
Alfonso Par, Luis Quevedo
CAT | 2016 | 56 min | VO
Carlota, com tants joves d’avui dia, no sap
què fer amb el seu futur. El seu oncle Lluís
acompleix una vella promesa convidant-la a

acompanyar-lo en la propera aventura amb
el famós arqueòleg Eudald Carbonell. Els tres
faran un viatge extraordinari al passat —tot
seguint les fites que van marcar el pas de la
selecció natural a la selecció cultural— que els
portarà a recórrer quatre continents cercant
les claus que han d’obrir les portes del futur a
la humanitat.
There will be water
Pier Liebeck
DIN | 2016 | 59 min | VOSE
Amb el món quedant-se ràpidament sense
aigua, l’investigador i enginyer britànic Bill
Waks Fene ofereix una gran idea: convertir
l’aigua salada en una font energètica i utilitzar
grans àrees desèrtiques per produir energia,
aliments i aigua potable. Finançat pel Govern
noruec i per empreses i organitzacions
internacionals, Waks vol solucionar la manca
d’aigua amb la proposta de “fer verd el desert”.
Greed, a fatal desire
Jörg Seibold
DEU | 2016 | 83 min | VOSE
Per què alguns éssers humans no en
tenen mai prou? On ens porta aquesta
autocomplaença? Hi ha cap manera de sortir
d’aquest cercle viciós de satisfacció de les
necessitats? “A la gent li agrada tenir moltes
coses perquè els dona la sensació que viuran
eternament”, afirma el psicòleg Sheldon
Solomon, que creu que el materialisme i el
consumisme actuals tindran conseqüències
catastròfiques. El llarg documental Greed, a
fatal desire reflexiona sobre tot plegat.
La última barricada
Verónica Quense
CHL | 2016 | 61 min | VO
L’illa de Chiloé, al sud de Xile, crema d’ira i
opressió. L’economia de mercat ha enverinat el
mar que l’envolta i ha provocat una crisi social
sense límits. El que està en joc és l’alimentació
i el Govern xilè no resoldrà una situació de la
qual és còmplice. El moviment social lluita,
però les institucions intenten silenciar-ho.

CURTMETRATGES
El hombre de agua dulce
Álvaro Ron
ESP, USA | 2017 | 17 min | VOSC
A un poble enmig del desert de Califòrnia que
està patint una terrible sequera, una nena de 10
anys s’enfronta al seu avi per evitar que vengui
l’aigua de la seva propietat proposant-li un pla
per ressuscitar el riu que s’ha quedat sec.
Planeta azúcar
David Salvochea
ESP | 2017 | 12 min | VO
Luis és una persona amb una vida
aparentment normal fins que un matí, en una
cafeteria, rep una visita inesperada: es tracta
del seu sucre.
Zona-84
Lonan Garcia
ESP | 2016 | 15 min | VO
Zona-84 és un curtmetratge de ficció futurista
ambientat en una Barcelona postapocalíptica
en què hi ha hagut un abús de poder respecte
dels recursos bàsics de la terra.
La casita ecológica
Mario Orozco
MEX | 2016 | 10 min | VO
La Margarita va construir amb les seves
pròpies mans un hotel de fang autosostenible
on ensenya ecotècniques i tallers de
sostenibilitat.
Straws
Linda Booker
USA | 2017 | 32 min | VOSE
Milions de canyetes de plàstic d’un sol ús
acaben als carrers i abocadors i, finalment,
van a parar al mar. Fa poc, un vídeo viral d’una
tortuga amb una canyeta de plàstic enganxada
al nas va generar campanyes contra aquest
material plàstic a escala global. L’actor i director
Tim Robbins narra la història de les canyetes, i
investigadors marins, ciutadans compromesos
i empresaris debaten, una per una, les
possibilitats d’emprendre un mar de canvis.

Caballito de mar
Álex Rivera
ESP | 2017 | 12 min | VO
La presència dels cavallets de mar indica la
riquesa i la salut de l’ecosistema on viuen,
mentre que la seva absència parla just del
contrari. Coneixerem més de prop aquests
curiosos animals.
Más afuera. Expedición a Alejandro Selkirk
M. Barrenengoa, P. Mekis
CHL | 2017 | 22 min | VO
Un grup d’atletes emprèn un viatge a la petita
illa de Selkirk, situada a l’arxipèlag Juan
Fernández (Xile) i que, fins als anys seixanta,
tenia el nom de Más Afuera. A través d’aquest
curt, explorarem les onades, la cultura, i la flora
i fauna d’aquest desconegut racó del món.
Metamorfosis
Adrián Arce
MEX | 2016 | 15 min | VO
La conca de la presa de Guadalupe, al
nord-oest de la Ciutat de Mèxic, és una regió
de gran biodiversitat. Llar de l’ètnia otomí,
allotja també un habitant peculiar: l’axolot de
muntanya, una espècie d’amfibi única al món i
en perill d’extinció.
Sèlvans. La reconnexió
Stefan Esser, Jaume H. Colomé,
Jaume Sañé, Marta Vilamitjana
ESP | 2017 | 21 min | VO
Aquesta és la història del retorn de Sèlvans,
antic déu dels etruscs i esperit protector dels
boscos, i de la seva cerca d’amics i amigues
que vulguin dur a terme una missió molt
important: la urgent preservació del “nucli
antic” dels boscos, com a patrimoni natural
únic i irreemplaçable.
El pescador
Ernesto Arenas
MEX | 2016 | 14 min | VO
Enmig d’una llacuna contaminada, Santos,
l’últim pescador del poble, està a punt de
renunciar al seu ofici. Però una llum subtil el
condueix cap a una misteriosa dona que li
mostra una altra opció.

ON I QUAN PODEU VEURE LES PEL·LÍCULES?

Dimarts, 18 de setembre
Más afuera
Hora: 18.00
Lloc: Aula Ambiental de les Corts
(plaça de la Concòrdia, 13)

Dimecres, 3 d’octubre
Straws
Hora: 19.30
Lloc: Centre Cívic Casa Orlandai
(carrer de Jaume Piquet, 23)

Divendres, 21 de setembre
Projecció de 4 curtmetratges:
El hombre de agua dulce
Planeta azúcar
Zona-84
La casita ecológica
Hora: 19.00
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
(carrer de Felip II, 222)

Dimecres, 10 d’octubre
River blue
Hora: 19.00
Lloc: Espai Jove La Fontana
(carrer Gran de Gràcia, 190-192)

Diumenge, 23 de setembre
Projecció de 2 curtmetratges:
Straws
Caballito de mar
Hora: 11.30
Lloc: Centre de la Platja
(passeig Marítim, 25-29)

Dijous, 27 de setembre
Straws
Hora: 19.00
Lloc: Centre Cívic El Sortidor
(plaça del Sortidor, 12)

Dissabte, 29 de setembre
Mi valle
Hora: 18.00
Lloc: Centre Cívic Can Basté
(passeig de Fabra i Puig, 274-276)

Dimecres, 17 d’octubre
Sea of life
Hora: 18.00
Lloc: Centre Cívic Drassanes
(carrer Nou de la Rambla, 43)

Dijous, 18 d’octubre
La última barricada
Hora: 18.00
Lloc: Activitat organitzada per l’Aula Ambiental
de Sant Andreu dins l’espai de l’Ateneu
L’Harmonia (carrer de Sant Adrià, 20)

Dilluns, 22 d’octubre
River Blue
Hora: 18.30
Lloc: Biblioteca Francesc Candel
(carrer de l’Amnistia Internacional, 10)

Dimarts, 23 d’octubre
River Blue
Hora: 17.00
Lloc: Espai Gent Gran Sant Antoni
(carrer del Comte Borrell, 44-46)

Divendres, 26 d’octubre
Projecció de 4 curtmetratges:
Caballito de mar
Más afuera. Expedición a Alejandro Selkirk
Metamorfosis
Sèlvans. La reconnexió
Hora: 18.30
Lloc: Centre Cívic La Sagrera
(carrer de Martí Molins, 29)

Diumenge, 28 d’octubre
Projecció de 2 curtmetratges:
El pescador
Zona-84
Hora: 11.00
Lloc: Castell de Torre Baró
(carretera Alta de les Roquetes, 309)

Divendres, 9 de novembre
Zona-84
Hora: 18.30
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí
(carrer del Comerç, 36)

Dimarts, 13 de novembre
Greed, a fatal desire
Hora: 18.00
Lloc: Aula Ambiental de les Corts
(plaça de la Concòrdia, 13)

Dimecres, 14 de novembre
Projecció de:
El hombre de agua dulce
El pescador
En busca del futur perdut
Hora: 18.00
Lloc: Casa de l’Aigua (carrer de Garbí, 2)

Dilluns, 19 de novembre
Projecció de 2 curtmetratges:
Straws
Caballito de mar
Hora: 19.00
Lloc: Casal de Barri del Clot (l’Espai Antoni Miró
Peris o EAMP) (plaça de Carme Montoriol, 10)

Dimarts, 20 de novembre
River blue
Hora: 19.00
Lloc: Centre Cívic La Sedeta
(carrer de Sicília, 321)

Dimarts, 27 de novembre
River blue
Hora: 19.00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
(carrer de Saragossa, 29)

Dijous, 29 de novembre
En busca del futur perdut
Hora: 19.00
Lloc: Centre Cívic Coll-La Bruguera
(carrer de l’Aldea, 15)

Divendres, 30 de novembre
Projecció de:
Caballito de mar
El hombre de agua dulce
There will be water
Hora: 20.00
Lloc: Casal Font d’en Fargues
(carrer de Pedrell, 67-69)

Totes les pel·lícules aniran seguides d’un
debat dinamitzat a càrrec de l’Ajuntament
de Barcelona.
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