El Festival Internacional de Cine de Menorca
presenta imatge i format per a l'edició 2020
S'avancen 5 títols que formaran part de la selecció d'aquest any
El FICME 2020 amplia a 5 sessions la Secció Oficial de curtmetratges
que tindrà lloc entre el 14 i el 18 de juliol, i celebrarà les Jornades
Professionals al setembre
El Festival Internacional de Cine de Menorca presenta imatge, format i novetats per a la seva
edició 2020, que introdueix alguns canvis respecte a anys anteriors. L'edició més internacional i
concorreguda del FICME serà al mateix temps una edició especial adaptada a les circumstàncies.
El FICME 2020 comptarà amb nous espais, dividirà la seva programació entre juliol i setembre i se
celebrarà seguint els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries.
Dues dates pel FICME
El gruix de les activitats de festival tindran lloc entre el 14 i el 18 de juliol, entre les quals
destaquen les gales d'inauguració i clausura, i els passis de curtmetratges de la Secció Oficial. La
sessió de cinema familiar Som Família, els passis de llargmetratges Illes en Llarg i el concurs de
curts Talent Jove per a joves realitzadors també se celebraran durant aquestes dates.
Les Jornades Professionals del FICME dedicades al sector seran les que es reservin per als
dies 11 i 12 de setembre. Com cada any, comptarà amb una trobada entre festivals de cinema
d'àmbit balear, nacional i internacional, i una segona part enfocada al sector de la distribució
audiovisual.
Secció Oficial i avanç de programació
La Secció Oficial de festival guanya pes per a aquesta edició després de la gran afluència de
cintes a concurs d'enguany. Es realitzaran tres passsis per la secció de curts nacionals i
internacionals Illes en Llarg i dos passis per la secció balear Balears en Curt. La temàtica,
encara que variada, tindrà línies diferenciades entorn de la sostenibilitat i el cinema social.
Com cada any, un nodrit grup de directors i directores, així com intèrprets de les cintes a concurs
acudiran a Menorca per presentar-les. Al jurat d'aquesta edició, conformat per Javier Pachón,
Carlos R. Ríos i Ingrid García Jonsson, se sumen personalitats del sector com Carlos Bardem,
Aida Folch, Macià Florit i Marta Bayarri.
Un total de 38 films seleccionats optaran al premi al millor curtmetratge en les dues categories
de la Secció Oficial. Entre ells 7 estrenes mundials, 5 nacionals, 21 estrenes a nivell balear i 4 a
Menorca. Entre ells, la selecció comptarà amb films destacats com Pile Poil, curt guanyador del
Premi César -els Goya francesos-; l'estrena mundial d'Ulisses, nou film de Joan Bover després de
Kyoko; Solsticio de verano, flamant guanyador de SEMINCI amb interpretacions d'Aida Folch i
Jan Cornet; Mateoren ama, dels directors de la guanyadora de dos Goyas per La trinchera
infinita, Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga; o Le Roi donis Démons du vent, estrena nacional del
curt de la coneguda actriu i directora francesa Clémence Poésy.
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Pel que fa a la procedència dels films seleccionats, es comptarà amb curtmetratges de França,
Dinamarca, Alemanya, Turquia, l'Iran, Lituània, Àustria, Argentina, Mongòlia, Holanda, Corea de
Sud, Estats Units o Suïssa en una competició que també ha destacat per l'alta participació a nivell
balear.
Espais FICME 2020
El Castell de Sant Nicolau de Ciutadella serà l'espai escollit per a la celebració de la gala
d'inauguració de festival, que comptarà amb Marco Mezquida com convidat d'honor per a
l'actuació musical prèvia a la projecció de la pel·lícula. El Pati de Sant Francesc de Maó, en el
qual es realitzarà la gala de cloenda i la majoria de sessions de curtmetratges, i les sales de
cinema de Canal Salat de Ciutadella i l'Ocimax de Maó es mantenen com localitzacions per a les
projeccions de la Secció Oficial de festival. Dos espais més se sumen per a aquesta edició,
l'Orfeó Maonès, que acollirà també projeccions de curtmetratges i la secció Talent Jove, i
l'Auditori de Ferreries, espai reservat per a la secció de cinema familiar Som Família, que
comptarà amb una selecció de films del FILMETS Badalona Film Festival.
Més enllà de cinema
Més enllà del cinema, la música, la gastronomia local i l'art seran també protagonistes durant les
jornades del FICME 2020. Actuacions musicals de Wanderlust Menorca, el jazz de SwingBabies,
Sputnik o sessions de DJ amenitzaran els espais previs i posteriors als passis de la Secció Oficial,
que al Pati de Sant Francesc comptarà amb un espai gastronòmic portat per Bolets de Menorca.
El col·lectiu artístic No Som 3 serà l'encarregat de dinamitzar la secció familiar Som Família amb
un espectacle clown dirigit als més petits.
Tots els espais han estat escollits i seran adaptats per a complir amb les mesures de seguretat
establertes per les autoritats sanitàries per a la celebració d'actes multitudinaris.
Entrades, programa i imatge
Aquest any la compra d'entrades online serà més important que mai per complir amb els protocols
de seguretat. Estarà disponible a partir del dia 6 de juliol a la web del festival festivalmenorca.com,
en la qual es podrà consultar el programa complet que es publicarà en les pròximes setmanes. De
forma presencial, les entrades es podran comprar a tres establiments: Casa Olivar (Ciutadella), la
llibreria Sa Catòlica (Maó) i Sa Llibreria (Ferreries).
Les últimes novetats per al FICME 2020 s'han fet públiques juntament amb la nova imatge del
festival, elaborada per la dissenyadora menorquina Maria Eva Melià i l'espot d'aquesta edició, una
creació de la productora Binifilms.
La celebració d'aquesta edició, un cop més però en aquesta ocasió de forma especial, no seria
possible sense la col·laboració de nombroses institucions, empreses locals i particulars que
treballen amb el Festival Internacional de Cine de Menorca per garantir el seu èxit.
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