La cinquena edició del Festival de Cinema de Menorca està
en marxa i posa èmfasi en la sostenibilitat

El Festival de Cinema de Menorca arriba el pròxim 2020 a la seva cinquena edició. Seguint la línia de
sostenibilitat encetada a la passada convocatòria, l'organització de l'esdeveniment vol apostar d'una
manera més àmplia per la preservació del planeta, tenint molt en compte els paràmetres de l'agenda
2030 establerta per l'ONU en matèria de desenvolupament sostenible.
Com cada estiu, la cinquena edició del Festival de Cinema de Menorca es preveu per la tercera setmana
de juliol, les novetats de la qual es donaran a conèixer en breu.
La petjada sostenible s'amplia també a les activitats de Menorca 365, un cicle d'activitats que tenen lloc
a l'illa de Menorca durant la temporada baixa de turisme i que suposen una de les propostes culturals en
audiovisual durant l’hivern. S’ha de dir que les activitats de Menorca 365 són gràcies a la implicació de
col·laboradors, patrocinadors i entitats que aposten per una programació de cinema durant tot l’any.
Les seccions del Festival
Després d'una quarta edició que ha seguit augmentat en xifres, tant en públic com en espais on s'han fet
les projeccions, la cinquena edició es presenta com un repte per consolidar gran part de les seccions,
algunes d'elles novetats dintre del 2019.
Així, la gran protagonista serà la secció de concurs de curtmetratges, que es divideix una vegada més en
el recull de propostes de les Illes i les internacionals.
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L’altra gran aposta del Festival és la mostra de llargmetratges. També es repetirà la fórmula de l'illa país
convidada, com va ser a la darrera edició l'illa de Malta, amb la qual es va realitzar un intercanvi a través
del festival de cinema de Valletta. Completaran la proposta la secció infantil, una de les més
consolidades, la de Talent Jove, que dona espai a joves creadors de les Illes amb cinema fet a Balears, i
les jornades professionals, un espai on cada vegada es reuneixen més persones del sector per tractar
temes d'interès compartit.
L'objectiu pel 2020 és augmentar en qualitat les seccions, fent dels espais a l'aire lliure un punt de
trobada per turistes i visitants, als quals s'oferirà una proposta cultural regada d'activitats paral·leles.
Menorca 365
L'activitat durant la temporada baixa a Menorca. Però el cinema segueix a través de les propostes de
Menorca 365. Enfocades especialment en la pedagogia sobre l'art audiovisual, Menorca 365 omple
escoles i biblioteques d'activitats pel públic més jove.
Per una banda, es duran a terme tallers escolars sobre l'audiovisual a través del programa Salut Jove del
Consell Insular. En col·laboració amb l'Ajuntament de Maó, Menorca 365 aposta pel concurs Jo dic
prou!, una iniciativa que anima a joves creadors de fins a 26 anys a realitzar curtmetratges de temàtica
de denúncia contra la violència de gènere. Les biblioteques de la Xarxa de biblioteques de Menorca
també seran un punt destacat durant l'hivern, gràcies als espais de debat entorn dels curtmetratges
infantils que es projectaran, tot amb la col·laboració del festival FILMETS.
Pel que fa als cicles, està prevista la segona edició del cicle de Cinema i Reserva, centrat en obres que
posen èmfasi en la sostenibilitat. Així com el Cooking Films, un maridatge entre cinema i cuina.
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