
Documental "Town of Runners"

Una petita ciutat etíop, llar dels atletes més importants del món.

Què tenen en comú, a part de ser olímpics d’or, els corredors

Kenenisa Bekele, Tirunesh Dibaba, Tulu Derartu Tulu i Fatuma

Roba? Tots ells provenen de Bekoji a Etiòpia, i van ser formats per un

únic entrenador.

El documental Town of Runners retrata els atletes joves de Bekoji,

poble de l’altiplà de etíop d’on han sortit alguns dels atletes amb més

èxit del mon en les curses a distància, entre els quals Tirunesh

Dibaba, Kenenisa Bekele, Tulu Derartu, Fatuma Roba o Tiki Gelana,

guanyadora de la medalla d’or de la marató femenina en els Jocs

Olímpics de Londres 2012. "A Bekoji, córrer és una forma de vida"

assegura Sentayehu Eshetu, entrenador en aquest poble.

Els autors del documental volen que s’utilitzi per contribuir a generar

oportunitats pels joves de Bekoji. El fet de connectar els clubs

d’atletisme i una audiència mundial amb la història de Bekoji és la

millor manera per tal que Bekoji pugui utilitzar el que sap fer millor

córrer- per aconseguir suport internacional pels dos àmbits en què

necessita més ajuda: l’educació i els serveis.

- "En un any olímpic, aquest documental és un recordatori inspirador

del que és l’esperit olímpic".

- "Increïblement bonic. Les escenes d'homes i dones que treballen

en els camps de blat semblen un Renoir".

Documental produït a la Gran Bretanya i estrenat l’abril d’aquest

2012, ja s’ha pogut veure a les principals ciutats del món,

especialment després dels JJOO de Londres.

Dirigit i produït pel britànic Jerry Rothwell, premiat pels documentals

"Heavy Load" i "Deep Water".

Un documental amb esperit social:

La crítica:

Total film

Financial Times

TOWN RUNNERSOF

Divendres Novembre29

AFNE PRESENTA:

TOWN RUNNERSOF

Un documental de Jerry Rothwell

(Bekoji, Etiopía  -  Ciutat dels Corredors)

Divendres Novembre29

www.towfofrunners.com  ·  www.afne.org ·  www.escolamuntanya.org

A les 20 Hores al Patronat Recreatiu de Cornellà

ENTRADA GRATUÏTA


