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       Nota de premsa 

 
 

El FICMA i l’Obra Social ”la Caixa” 
presenten els Premis Goldman, «els premis 

Nobel del medi ambient», a CosmoCaixa  
 

 

• Els Premis Goldman, considerats «els premis Nobel del medi 

ambient»; Tippi Degré, «la nena de la selva», i el I Trobada Global 

Ambiental són algunes de les novetats del 20è Festival 

Internacional de Cinema del Medi Ambient de Barcelona (FICMA) 

que es presenten a CosmoCaixa. 
 
• El FICMA, el festival més antic del món en el seu gènere, obre les 

portes de la 20a edició a la ciutat de Barcelona i presenta 70 

pel·lícules inèdites a diverses seus, com ara CosmoCaixa, els 

Cinemes Girona, la Universitat de Barcelona (Facultat de Biologia), 

l’Institut Francès i la Biblioteca Sagrada Família. 

 
• El FICMA i l’Obra Social ”la Caixa” s’uneixen per sumar sinergies 

tant en el camp ambiental com en el cultural i cinematogràfic. A 

partir d’aquest any, la ciutat de Barcelona se suma als Premis 

Goldman dins del marc del FICMA, i alhora es converteix en la seva 

seu europea. La finalitat és difondre la importància de preservar el 

planeta i la immensa tasca que duen a terme ecologistes anònims 

en la protecció dels recursos naturals del món.  
 

Barcelona, 6 de novembre de 2013. Jaume Gil i Llopart, director del 
Festival, i Ignasi López, sotsdirector de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de 
l’Obra Social ”la Caixa”, han presentat avui la 20a edició del FICMA, que 
arriba amb un fort contingut d’activitats de sensibilització i educació 
ambiental, entre les quals destaca la presentació dels Premis Goldman, a 
càrrec de Will Parrinello i del premiat Humberto Ríos. D’altra banda, la 
governadora de la Terra del Foc, Fabiana Ríos, ha presentat el Polo 
Cultural Ambiental, i l’estrella convidada d’aquest any, Tippi Degré, «la nena 
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de la selva», ha explicat la seva pròpia història que lliga perfectament amb la 
línia de sensibilització i educació que té el FICMA. 
 
Vint anys de FICMA situen aquest certamen com el festival internacional de 
cinema del medi ambient més antic del món i com un referent dins de la 
cultura ambiental. Així, ha traspassat fronteres i ha estat present en dotze 
països de l’Amèrica Llatina mitjançant el PNUMA (Programa de les Nacions 
Unides per al Medi Ambient) amb la seva Mostra Itinerant 
(http://www.ficma.com/unep) i amb col·laboracions amb institucions tan 
importants com ara el Redford Center i, a partir d’aquest any, amb els 
Premis Goldman, entre d’altres. 

 
El Festival és apadrinat pels actors Jill Eikenberry i Michael Tucker, 
convidats especials i coneguts mundialment per protagonitzar una de les 
sèries més emblemàtiques de la televisió, L.A. Law (La ley de Los Ángeles).  
 
Ben poques vegades es ret homenatge als herois populars del medi ambient 
i, tot i així, cada dia adquireix més importància per al benestar del nostre 
planeta l’esforç que dediquen els ecologistes de base a la protecció dels 
recursos naturals del món. Per això, Richard N. Goldman (1920-2010) i la 
seva dona, Rhoda H. Goldman (1924-1996), líders cívics i filantrops de San 
Francisco, van establir el 1989 els Premis Goldman. 
 
Els Premis Goldman tenen com a missió original retre homenatge cada any 
en cadascuna de les sis regions continentals habitades del món a herois 
populars de l’ecologia, persones que han dut a terme una tasca constant i 
important per protegir i millorar l’ambient natural, sovint amb el risc de les 
seves pròpies vides. Cadascun dels guardonats rep 150.000 dòlars, el premi 
més gran que es concedeix a ecologistes de base. Els premis s’anuncien 
cada mes d’abril coincidint amb el Dia de la Terra, i els guardonats viatgen a 
San Francisco i Washington DC en una gira que inclou conferències de 
premsa i trobades amb líders polítics i ecologistes. A partir d’aquest any, s’hi 
suma la ciutat de Barcelona dins del marc del FICMA. 
 
Els premiats Humberto Ríos i Rossano Ercolini seran presents en aquesta 
edició del Festival. 
 
 
Tippi Degré, «la nena de la selva», fa la seva primera aparició en públic 
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Tippi Benjamine Okanti Degré va néixer a Windhoek, Namíbia, el 4 de juny 
de 1990. És famosa per haver passat la infància al seu país de naixement 
vivint entre animals salvatges, elefants, lleopards, cocodrils, lleons, girafes,  
granotes i camaleons, i també amb les tribus del lloc, els bosquimans i els 
himbes del Kalahari, que li van ensenyar a sobreviure alimentant-se d’arrels i 
baies i a parlar el seu idioma. Fins que va tenir 10 anys, Tippi es movia per 
on volia, vestida gairebé sempre només amb un tapall, i era amiga d’alguns 
dels animals més ferotges del món.  
 
El seu pati d’esbarjo eren els pujols i les terres tribals del dur desert del sud 
d’Àfrica. Tippi es va traslladar després a Madagascar i finalment a França. 
«Quan vaig anar a viure a França, vaig intentar parlar amb els pardals, els 
gossos, els coloms, els gats, les vaques i els cavalls. Però no vaig poder. No 
sé per què. Crec que és perquè el meu veritable país és Àfrica, i no França.» 
Els seus pares van triar el seu primer nom en honor de l’actriu nord-
americana Tippi Hedren. Actualment estudia cinema a la Universitat 
Sorbonne Nouvelle de París. Al FICMA presenta un documental sobre la 
seva vida: El món segons Tippi. A més, durant la seva estada a Barcelona 
es trobarà amb infants de diferents escoles de la ciutat. 
 

CosmoCaixa acull el I Trobada Global per la Promoció i Divulgació de 

l’Educació Ambiental  

 
Entre els diversos actes del Festival, el dissabte 9 de novembre a les 11 
hores, se celebrarà a CosmoCaixa Barcelona el I Trobada Global per la 
Promoció i Divulgació de l’Educació Ambiental. 
 
Amb la creació de la FICMATECA —l’arxiu audiovisual en línia més gran, 
d’ús exclusiu per a l’educació i que arriba de manera gratuïta als centres 
educatius de tot Espanya i a la xarxa de biblioteques de Catalunya—, el 
FICMA ha fet una aposta ferma i decidida per l’educació ambiental i 
l’audiovisual com a eina. 
 
A partir d’aquest any, el FICMA organitzarà una trobada anual entre diferents 
organitzacions i institucions internacionals relacionades amb l’educació 
ambiental. L’objectiu és crear un espai de trobada i de debat per avançar en 
cadascuna de les nostres metes dins del camp de l’educació ambiental, 
utilitzant la cultura i les expressions artístiques com a vehicle. Aquesta 
trobada vol afavorir l’intercanvi d’experiències i facilitar sinergies impulsant 
les relacions entre aquestes organitzacions i institucions. 
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    L’esdeveniment, la primera edició del qual és organitzada pel FICMA i    
    CosmoCaixa, comptarà amb la presència de les institucions convidades           
    següents: 

 
Gobierno de Tierra del Fuego. Argentina. Fabiana Ríos, governadora 
d’aquesta important província argentina, reserva natural d’un valor 
incalculable, explicarà com s’enfronta la seva província a la protecció 
d’aquests espais i quines polítiques s’hi duen a terme. 
 
Polo Cultural Ambiental de Tierra del Fuego. Argentina. Amb la presència 
del seu director, Gustavo Facciuto, es donarà a conèixer aquest 
macroprojecte de reserves naturals i accions culturals que està cridat a 
convertir-se en un referent no sols llatinoamericà sinó també mundial. 
 
Premis Goldman. Estats Units. Aquests premis es concedeixen anualment 
com a recompensa a diferents defensors de la natura i el medi ambient, i 
estan repartits en sis categories segons la zona geogràfica. Will Parrinello, 
director i productor de cinema, serà el representant d’aquesta organització 
mitjançant la qual divulga el treball dels premiats per mitjà dels documentals 
The New Environmentalists. 
 
Ambient i Futur. Itàlia. Associació presidida pel professor i científic Rossano 
Ercolini, premi Goldman 2013, que impulsa una campanya d’educació per 
arribar al residu zero, amb resultats més que tangibles en una població de 
més de 2.000.000 de persones que segueixen aquest model a la regió de la 
Toscana. 

 
 

Més informació sobre el Festival→ Secció «Notícies» al web del Festival, 
que, a més de mantenir actualitzada la informació, ofereix descàrregues de 
fotos, cartells i tràilers dels films, un espot i la gràfica corporativa del Festival. 
http://www.ficma.com/noticies.php  
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Més informació 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094. iroch@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

Claudio Lauria 
President del FICMA: (+34) 682 281 672. http://www.ficma.com 


