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CLAQUETA 
I ACCIÓ!
�MOSTRA DEL 25è 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA DE MEDI AMBIENT��
Aquesta tardor, no us perdeu el 
millor cinema ambiental en diferents 
equipaments de la ciutat

Setembre-desembre del 2019

Més informació: 

Barcelona+Sostenible: 
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible

Mapa Barcelona+Sostenible:  
www.bcnsostenible.cat

La Fàbrica del Sol: 
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol

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

En aquest marc, hi ha tot un seguit de recursos i 
programes per tal que els veïns i veïnes de la ciutat 
prenguin consciència dels impactes ambientals 
que tenen les seves accions quotidianes, a la llar, 
a la salut i més enllà de la pròpia llar, i coneguin 
quines iniciatives i recursos tenen al seu abast per 
esdevenir ciutadans coresponsables. En defi nitiva, 
com es pot viure bé sense fer malbé. 

CLAQUETA 
I ACCIÓ!
MOSTRA DEL 25è 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA DE MEDI AMBIENT��
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) per promoure la cultura de la sostenibilitat 
entre la ciutadania de Barcelona. 

Per segon any consecutiu, 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 
dels reptes per a la conservació de la biodiversitat 
fi ns a l’impacte dels residus i la problemàtica del 
malbaratament alimentari. 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 Barcelona.

Aquest any el Claqueta i Acció! amplia l’oferta amb 44 
projeccions que es podran veure a 34 equipaments 
repartits pels 10 districtes de la ciutat. Totes les 
activitats del cicle són gratuïtes. 

A més, recordeu que del 6 al 14 de novembre teniu 
una cita a la 26a edició del Festival Internacional de 
Cinema del Medi Ambient. 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 a 
www.fi cma.com 



SESSIÓ INAUGURAL

En la línea del frente: los guardaparques 
del Parque Nacional de Gorongosa
James Byrne, Carla Rebai
MZ / 2018 / 82 min / VOSE
Al Parc Nacional de Gorongosa de Moçambic, un equip d’agents 
rurals protegeix aquesta àrea silvestre d’una gran varietat 
d’amenaces. El documental segueix els candidats que intenten 
passar les dures proves físiques i mentals requerides per con-
vertir-se en un agent rural de Gorongosa. Per primera vegada, 
les dones s’hi poden presentar i no reben cap tracte preferencial.

La Casa Elizalde 7  dijous 19 de setembre. 19 h
El passi del documental, que va guanyar el Sol d’Or, màxim 
guardó del FICMA 2018, anirà seguit d’un còctel. Pots reservar 
la teva entrada al web de La Casa Elizalde:
https://www.casaelizalde.com/

  SESSIONS ESPECIALS

SESSIÓ ESPECIAL “ALIMENTACIÓ I RESIDUS”

Triar el que mengem és una decisió quotidiana amb més impli-
cacions del que sembla. Aquesta sessió de tres curtmetratges 
ens farà reflexionar sobre les conseqüències del malbaratament 
alimentari i sobre com menjar aliments de proximitat és molt més 
variat i fàcil del que pensem. 

Food city
Matthew Fleischmann, Lars Fuchs
US / 2016 / 20 min / VOSE
Avui els nostres aliments són hiperglobals: siguis on siguis, pots 
accedir a menjars de tot el món. Però, a Food City, intentaran ser-
vir un àpat de quatre plats per a vuit persones utilitzant només 
ingredients cultivats o recollits a Nova York.

La otra media naranja
Luis Movellan, Annabelle Gardner
MX / 2017 / 15 min / VOE
Dos personatges mexicans fan una recerca per revelar la verita-
ble situació del desaprofitament d’aliments a la ciutat de Mèxic i 
intenten proposar una solució viable per a la gent.

Recolectando un mundo mejor
Juan Manuel Barreda Ruiz, Ana Mary Ramos
MX /2017 / 12 min / VOE
El desaprofitament d’aliments és una situació dramàtica. Davant 
d’això, un grup de persones i organitzacions diverses actuen per 
revertir aquesta problemàtica.

Centre Cívic Can Clariana Cultural 30  divendres 27 de setembre. 19 h
Centre Cívic Casa Orlandai 16  dimecres 23 d’octubre. 19 h
Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris (EAMP) 33  dilluns 18 de 
novembre. 19 h
Centre Cívic Vil·la Urània 19  dimecres 20 de novembre. 18 h
Centre Cívic El Sortidor 10  dimarts 10 de desembre. 18.30 h

SESSIÓ ESPECIAL “CANVI CLIMÀTIC”

Tres curtmetratges que aporten visions originals sobre un repte 
que necessita ser abordat de manera urgent: el canvi climàtic.  
No et perdis aquesta sessió especial amb propostes visuals molt 
suggeridores.

Save tomorrow
Lynne Cherry
US / 2016 / 7 min / VOSE
Tres nenes de nou anys testifiquen al seu ajuntament per canviar 
una llei municipal i permetre la instal·lació de panells solars en 
edificis públics. D’aquesta manera volen salvar els seus boscos.

Better tomorrows
Breana Mallamaci
US / 2015 / 4 min / VOSE
Una animació gràfica i visual que aborda el tema del canvi climà-
tic utilitzant l’humor per intentar alleugerir l’estat d’ànim i encora-
tjar les persones a deixar el planeta millor de com el van trobar.

The art of change: climate change
María Álvarez, Elisa Morais
GB / 2018 / 3 min / VO
Un grup d’animals s’organitza a l’estil guerriller. Una visió surrea-
lista de la responsabilitat humana sobre el canvi climàtic i de la 
nostra ineludible connexió amb la natura.

Centre Cívic El Coll – La Bruguera 21  divendres 25 d’octubre. 19 h

SESSIÓ ESPECIAL “CANVI CLIMÀTIC I MOBILITAT 
SOSTENIBLE”

Tarda de cinema on es visionaran tres curtmetratges que abor-
den el canvi climàtic i la mobilitat sostenible des d’universos sor-
prenents i imaginatius.

Mini Wiconi: water is life
Michael Genz, Jeremy Galante
US / 2018 / 3 min / VO
Un curtmetratge, dibuixat a mà en blanc i negre i dedicat a l’Stan-
ding Rock Sioux Tribe Dakota Territory, sobre com la indústria 
dels combustibles fòssils incideix en el canvi climàtic.

Skyfall
Alberto E. García
ES / 2018 / 2 min / VOE
Descobreix com cau el cel en aquest curtmetratge animat.

El hada de la cleta
Gerardo Merino
EC / 2018 / 20 min / VOE
El Regne de la Meitat del Món ha estat envaït per monstres mo-
toritzats que tenyeixen el cel de negre. Desafiant tots els perills, 
una jove fada volarà amb la seva bicicleta per restaurar el cel blau 
abans no sigui massa tard.

Espai Jove La Fontana 23  dijous 10 d’octubre. 19 h
Centre Cívic Vallvidrera – Vázquez Montalbán 17  dimarts 12 de 
novembre. 19 h

SESSIÓ ESPECIAL “RECURSOS HÍDRICS I 
CONSERVACIÓ”

Seguirem la petjada de l’aigua a Colòmbia, el Perú i Mèxic a tra-
vés de tres curtmetratges que ens mostraran com els recursos 
hídrics són fonamentals per a la vida. 

La línea amarilla
Marcelo Molano Jimeno
CO / 2018 / 45 min / VOE
Enmig de la reserva de pagesos de la vall del riu Cimitarra hi ha 
gairebé vuitanta mil hectàrees de selva verge, coneguda com 
la línia groga, on, des de principis dels noranta, les comunitats 
protegeixen animals, plantes i rius. Però avui aquesta regió està 
amenaçada.

El río de los kukamas
Nika Belianina
PE / 2018 / 7 min / VOE
Nascut de l’esperit del riu, el poble kukama té una connexió es-
pecial amb l’aigua. El riu creix i decreix durant tot l’any, cosa que 
afecta les vides dels seus ciutadans. Aquest documental mostra 
els desafiaments als quals el poble kukama s’enfronta actual-
ment.

La ruta del agua
Jorge Luis Hernández Rosas
MX / 2018 / 7 min / VOE
Fa només trenta anys, als voltants de Ciutat de Mèxic, els pobla-
dors havien de transportar aigua diverses vegades al dia per pocs 
diners. El documental recrea aquest viatge.

La Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 27  divendres 15 de novembre. 17 h

SESSIÓ ESPECIAL “RESIDUS I PLÀSTICS”

El Centre de la Platja acull aquesta sessió cinematogràfica dedi-
cada als plàstics i a com la seva acumulació compromet el futur 
del nostre planeta. 

La Plastikeria
Cesare Maglioni
ES / 2018 / 6 min / VOE
Com serà el 2050? Quan hi hagi més plàstics que peixos a l’oceà, 
ja no caldrà que mengem més peix. Serà més convenient menjar 
directament plàstic, que es podrà comprar fàcilment en el mercat 
de plàstic del barri.

Plasticseas
Florian Raphael Panzer
DE / 2018 / 5 min / VOSE
Una pel·lícula sobre escombraries, feta amb i d’escombraries. En 
reciclar trossos i peces de la preproducció destinats a les escom-
braries, mostrem que el plàstic és més resistent del que ens pen-
sem, igual que aquesta pel·lícula.

World environment day
Utkarsh Agarwal
IN / 2018 / 2 min / VO
Curtmetratge que posa de relleu que la Terra és allò que tots te-
nim en comú i que ens hem de centrar a salvar el medi ambient, ja 
que s’està debilitant, principalment a causa del plàstic. 

Centre de la Platja 4  dissabte 5 d’octubre. 12 h

  PEL·LÍCULES

Food city
Matthew Fleischmann, Lars Fuchs
US / 2016 / 20 min / VOSE
Avui els nostres aliments són hiperglobals: siguis on siguis, pots 
accedir a menjars de tot el món. Però, a Food City, intentaran ser-
vir un àpat de quatre plats per a vuit persones utilitzant només 
ingredients cultivats o recollits a Nova York.

Centre Cívic Convent de Sant Agustí 2  dimecres 20 de novembre. 18 h
Aula Ambiental de les Corts / Centre Cívic Can Deu 12  dimarts 10 de 
desembre. 18 h

Gifts of silver
Eddie Frost
GB, CL / 2018 / 17 min / VO (amb subtítols)
L’ecologia dels fiords de la Patagònia xilena és misteriosa i fràgil. 
Gifts of Silver explora aquests rics ecosistemes i destaca els de-
safiaments claus per a la seva supervivència. La pel·lícula implora 

una millor comprensió i una urgent protecció d’aquestes àrees 
marines. Si no és així, aquests “regals de plata” es perdran per 
sempre.

Centre Cívic Vallvidrera – Vázquez Montalbán 17  dimarts 26 de 
novembre. 19 h

Hondar 2050
Cesare Maglioni
ES / 2018 / 45 min / VOE
A en Carlos, artista plàstic basc, li agrada practicar surf. Quan surt 
de l’aigua, acostuma a recollir trossets de plàstics i escombraries, 
de procedències molt diverses i amb històries per explicar, que 
es troba a la sorra i entre les roques, i se les enduu al seu taller. 
Gairebé sense adonar-se’n, en Carlos comença un viatge perso-
nal de sensibilització que el durà a investigar per què i com els 
plàstics acaben al mar.

Aula Ambiental de les Corts / Centre Cívic Can Deu 12  dimarts 15 
d’octubre. 18 h
Centre Cívic Drassanes 3  dijous 31 d’octubre. 18 h
Centre Cívic Can Verdaguer 26  dijous 14 de novembre. 19 h
La Fàbrica del Sol 5  divendres 22 de novembre. 18.30 h
Biblioteca Francesc Candel 11  dilluns 25 de novembre. 19 h
Aula Ambiental de Sant Andreu 29  dimecres 27 de novembre. 19 h
Aula Ambiental de la Sagrada Família 6  dilluns 9 de desembre. 18 h

La ballena franca
Kevin Zaouali
AR / 2018 / 21 min / VOE
Un himne a la natura. Un poema cinematogràfic. Una immersió 
sensorial dins del cor del mar de la Patagònia acompanyant la 
vida de les balenes franques australs. Concentrant-se en les 
emocions i els detalls de la naturalesa per comprendre i sensi-
bilitzar. 

Centre Cívic La Sagrera “La Barraca” 31  divendres 4 d’octubre. 18 h
Espai de Gent Gran Sant Antoni 8  dimarts 29 d’octubre. 17 h
La Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 27  divendres 15 de novembre. 17 h
Centre Cívic Vallvidrera – Vázquez Montalbán 17  dimarts 26 de 
novembre. 19 h

La línea amarilla
Marcelo Molano Jimeno
CO / 2018 / 45 min / VOE
Enmig de la reserva de pagesos de la vall del riu Cimitarra hi ha 
gairebé vuitanta mil hectàrees de selva verge, coneguda com 
la línia groga, on, des de principis dels noranta, les comunitats 
protegeixen animals, plantes i rius. Però avui aquesta regió està 
amenaçada.

Aula Ambiental Bosc Turull 20  dimecres 23 d’octubre. 18.30 h

The last guardians
Adam Punzano, Joe Tucker
GB / 2017 / 44 min / VOE
El documental mostra la filosofia i forma de vida de les comuni-
tats indígenes sàpara i quítxua de l’Amazònia equatoriana, expo-
sades a les amenaces de les indústries extractives, i denuncia tot 
allò que el món pot perdre si no se’n respecten els drets. Els seus 
missatges se sumen a la creixent onada de consciència sobre el 
gran valor i actualitat dels coneixements indígenes per a la co-
munitat global.

Centre Cívic Parc Sandaru 34  dilluns 14 d’octubre. 19 h
Centre Cívic Can Clariana Cultural 30  dijous 7 de novembre. 19.30 h
Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras 13  dimarts 19 de 
novembre. 18.30 h
Aula Ambiental de la Sagrada Família 6  dilluns 16 de desembre.  
18 h

Useless
Rakel Gardarsdottir, Águsta M Olafsdottir
IS / 2018 / 50 min / VOSE
A través dels ulls d’una mare islandesa, el documental es proposa 
descobrir per què els desaprofitaments d’aliments i de roba s’han 
convertit en un problema social i ambiental molt seriós. Experts, 
dissenyadors, activistes i productors ofereixen nombroses solu-
cions: petits ajustos en els nostres hàbits que poden generar un 
gran impacte positiu en el nostre planeta.

Centre Cívic El Sortidor 10  dijous 26 de setembre. 19 h
Castell de Torre Baró 28  diumenge 13 d’octubre. 12 h
Centre Cívic La Sedeta 22  dimarts 15 d’octubre. 19.30 h
Casal de Joves de les Corts 24  divendres 18 d’octubre. 19.30 h
Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx 15  dimarts 22 d’octubre. 18.30 h
Espai Veïnal Calàbria 66 9  dimecres 30 d’octubre. 19 h
Aula Ambiental de la Sagrada Família 6  dilluns 11 de novembre. 
19.30 h
Aula Ambiental de les Corts / Centre Cívic Can Deu 12  dimarts 12 de 
novembre. 18 h
Casal de Barri Torre Baró 28  divendres 15 de novembre. 18 h
Aula Ambiental de Ciutat Vella 1  dimarts 19 de novembre. 18.30 h
Auditori de Sant Martí de Provençals 32  dijous 21 de novembre. 19 h
Centre Cívic Vil·la Florida 18  dijous 28 de novembre. 19 h
Aula Ambiental de la Sagrada Família 6  dilluns 2 de desembre. 18 h
Casal Font d’en Fargues 24  divendres 13 de desembre. 19 h

MOSTRA DEL 25è FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MEDI AMBIENT

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



EIXAMPLE
6  Aula Ambiental de la Sagrada Família - Lepant, 281-283
7  Centre Cultural La Casa Elizalde - València, 302 
8  Espai de Gent Gran Sant Antoni - Comte Borrell, 44-46  
9  Espai Veïnal Calàbria 66 - Calàbria, 66

SANTS-MONTJUÏC
10  Centre Cívic El Sortidor - plaça del Sortidor, 12
11   Biblioteca Francesc Candel - l’Amnistia Internacional, 10

LES CORTS
12   Aula Ambiental de les Corts / Centre Cívic Can Deu -  

plaça de la Concòrdia, 13
13   Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras -  

travessera de les Corts, 58 
14   Casal de Joves de les Corts - Dolors Masferrer, 33-35 
15  Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx - Riera Blanca, 1 

SARRIÀ - SANT GERVASI
16  Centre Cívic Casa Orlandai - Jaume Piquet, 23 
17   Centre Cívic Vallvidrera – Vázquez Montalbán -  

Reis Catòlics, 16
18  Centre Cívic Vil·la Florida - Muntaner, 544 
19  Centre Cívic Vil·la Urània - Saragossa, 29 

GRÀCIA
20  Aula Ambiental Bosc Turull - passeig de Turull, 2 
21  Centre Cívic El Coll – La Bruguera - l’Aldea, 15
22  Centre Cívic La Sedeta - Sicília, 321 
23  Espai Jove La Fontana - Gran de Gràcia, 190

HORTA-GUINARDÓ
24  Casal Font d’en Fargues - Pedrell, 67 

NOU BARRIS
25  Casal de Barri Torre Baró - Escolapi Càncer, 5
26  Centre Cívic Can Verdaguer - Piferrer, 94-100
27  La Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova - Garbí, 2
28  Castell de Torre Baró - carretera Alta de les Roquetes, 309

SANT ANDREU
29  Aula Ambiental de Sant Andreu - via de Bàrcino, 75
30  Centre Cívic Can Clariana Cultural - Felip II, 222
31  Centre Cívic La Sagrera “La Barraca” - Martí Molins, 29 

SANT MARTÍ
32  Auditori de Sant Martí de Provençals - plaça d’Angeleta Ferrer, 2
33   Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris (EAMP) -  

plaça de Carme Montoriol, 10
34  Centre Cívic Parc Sandaru - Buenaventura Muñoz, 21

CIUTAT VELLA
1  Aula Ambiental de Ciutat Vella - passeig de Salvat Papasseit, 1
2  Centre Cívic Convent de Sant Agustí - Comerç, 36
3  Centre Cívic Drassanes - Nou de la Rambla, 43
4  Centre de la Platja - passeig Marítim de la Barceloneta, 25
5  La Fàbrica del Sol - passeig de Salvat Papasseit, 1

SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS
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MAPA DELS EQUIPAMENTS 




