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De l'esglai a la pantalla

EL MUSEU OLÍMPIC I DE L'ESPORT I LA SALA ÀMBIT CULTURAL D'EL CORTE INGLÉS
ACULLEN EL BCN SPORTS FILM FESTIVAL, AMB TOTES LES SESSIONS GRATUÏTES I
PER A TOTS ELS PÚBLICS

RAMÓN ÁLVAREZ

Un moment del film `Between places', una de les pel·lícules participants.

Muntanyisme, bàsquet, snowboard, futbol, esports extrems, atletisme, lluita, patinatge, hípica, esports adaptats... Si Barcelona és la
capital mundial de l'esport és precisament perquè dia a dia renova el compromís amb els seus valors i organitza i acull esdeveniments
com el BCN Sports Film Festival (www.bcnsportsfilm.org), que aquests dies es pot seguir al Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni
Samaranch i a la sala Àmbit Cultural d'El Corte Inglés. Les sessions són gratuïtes i obertes a tots els públics.

"Ens hem de felicitar, perquè aquest festival està plenament consolidat en la seva cinquena edició, com demostren els dos centenars
d'obres de quaranta països que s'hi han presentat a concurs", va explicar la regidora de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de
l'Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos, durant la presentació de l'esdeveniment. "Ens agrada poder participar en un projecte amb
tanta qualitat i projecció i ens illusiona portar-lo de franc a tanta gent", va explicar, per la seva part, el director de Relacions Externes d'El
Corte Inglés, Jordi Romañach.

Els treballs, reportatges i curtmetratges de ficció i animació vinculats a l'esport en el seu sentit més ampli han estat seleccionats i
emmarcats en sessions temàtiques per un jurat format per experts en imatge i esports. I es poden seguir

a les tres sales de projecció que ha muntat el certamen. Però el BCN Sports Film Festival és molt més que un concurs i una sèrie de
projeccions de les millors obres. Enguany, l'organització ha volgut reconèixer la figura del malaguanyat Álvaro Bultó, que ara fa un any va
guanyar un dels premis del festival i enguany havia de formar part del jurat. D'aquí

+ A MÉS A MÉS Projeccions i activitats

DIVENDRES, 9 DE MAIG Museu Olímpic i de l'Esport 16h - Taula rodona Mou la teva pel·lícula 16h - Curts non-stop Límites 6 gegen 6 9
meter Before babe: the women who changed golf Adri 17.30h - L'esport ens manté joves Libre directo Teyze Jeu de paume 30 minutes
par jour 18.15h - Street skate in Catalonia A Barcelona de Gaudí

Digging 18.30h - Mundial de Bàsquet 2014. A les teves mans Love sport: basketball Basket Bronx The cup 3x3 6 contra 6 Roncho the
bud luck dog: basket Cross court Anna bello sguardo 19.15h- Extreme sports Breaking the air Ice The sky is ours Narcose Cascada

20h - Tarda de futbol Stòitxkov Calcio storico Peluquero futbolero 20.30h- Esport i exili: L'enigma gironès 138 segons Sala Àmbit Cultural
19.00h - Projeccions Return My dream, greco-roman L'equip idea DISSABTE, 10 DE MAIG Museu Olímpic i de l'Esport 10h - Master
Class Correcció de color amb Da Vinci Resolve 19h - Cerimònia de cloenda

que el seu documental, Auyantepui, on es llançava amb wingsuit des del salt de l'Àngel, hagi tornat a esdevenir el film més assenyalat.

El festival, però, també ha volgut premiar dues figures destacades de l'esport català, l'exnedadora Hortènsia Graupera i l'exwaterpolista
Txiqui Sans, autor del gol que va donar a la selecció espanyola el seu primer or olímpic a Atlanta 96. Un altre dels protagonistes és
l'exfutbolista Hristo Stòitxkov, espectador de luxe d'un documental dedicat a la seva trajectòria. Dins de l'agenda també destaca una
classe magistral adreçada a un públic ja introduït en la matèria i una taula rodona que tractarà de donar un cop de mà als autors. Es
titula Mou la teva pel·lícula... Més enllà dels festivals! Una sessió que repassarà els diferents canals de producció i distribució amb la
participació d'experts internacionals. "És un festival a la mida de tothom, del públic en general i del més especialitzat destaca Moracho.
Hi ha un gran nivell en les obres presentades en totes les categories a concurs. Són històries que seran molt apreciades pel públic. Hem
tractat de fer una presentació atractiva que confiem que sigui del gust de tothom".
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