
 

 

 

 

Editorial 

Esport Inclusiu 

Que es un esport inclusiu? Es aquell en 

el que la seva practica la realitzen con-

juntament persones amb i sense disca-

pacitat. Es una forma de trencar les bar-

reres que hi ha entre el mon “normal” i 

el “discapacitat”. 

El Ball esportiu es un esport inclusiu. En 

ell hi te cabuda tothom, només es ne-

cessita voler gaudir i compartir amb 

d’altres un esport que te una gran sensi-

bilitat. 

Es fantàstic veure les evolucions físiques 

i mentals que experimenten els espor-

tistes amb discapacitat, però el més 

important es veure les seves expressi-

ons de felicitat que els allunyen per uns 

moments dels problemes que puguin 

tenir a les seves vides. Els aplaudiments 

del públic, emocionat de veure el seu 

esperit de superació, els omple l’ànima i 

els fa sentir integrats en un mon en el 

que a vegades no es fàcil. 

Volem destacar una vegada més la tasca 

tan important de voluntariat que es fa a 

Catalunya. Volem fer una menció espe-

cial per aquests esportist@s que dedi-

quen una mica del seu temps a fer que 

altres persones puguin gaudir d’un es-

port tan integrador com el nostre. La 

seva recompensa es veure la màgia que 

provoca el ball a les seves parelles. 

Programa de gestió de llicències Playoff 
Fa aproximadament 1 any vam decidir implantar algun sistema informàtic de 

gestió de llicències que facilités la feina dels clubs i de la FCBE. La cerca ens va 

portar a Playoff, una empresa que ofereix eines on line per ajudar a millorar la 

gestió de la informació a organitzacions esportives. 

Aquesta temporada ja fem servir aquest sistema per tramitar les llicències. 

Com tot el que es nou els principis semblen difícils, però estem convençuts 

que un cop es conegui el funcionament de l’eina tots els clubs veuran de for-

ma positiva la seva implantació.  

Circuit de Ball Esportiu Català 
La FCBE té com a objectiu prioritari la promoció del Ball Esportiu en totes les 

seves vessants. Per aquest motiu aquesta temporada 2015-2016 engega un 

nou projecte “ El circuit de ball esportiu català”, amb la il·lusió de que tots els 

clubs federats i els seus esportistes el trobin interessant i apostin per una màxi-

ma participació que faci créixer el ball a Catalunya. 

Aquest circuit constarà de 5 proves que englobarà, cada una d’elles, competici-

ons de diferents disciplines (estàndard, llatins, coreogràfic, lliga catalana de 

clubs, wheelchair, down, caribenys i balls de saló), que seran puntuables pel 

ranquing català.  Les Trobades d’anys ateriors també quedaran englobades dins 

d’aquest circuit. 

Desitgem que aquest circuit sigui una festa del ball, que faci que torni a ocupar 

Wheelchair 
Un dels objectius de la FCBE es que el ball sigui un esport inclusiu. Des de l’any      

en que es va fer la primera competició de wheelchair combi latin no ha deixat 

de tenir present aquesta disciplina en totes les competicions que ha organitzat, 

culminant aquest any amb un circuit que quedarà inclòs dintre del “circuit de 

ball esportiu català”. 

La FCBE ha fet sempre una aposta que aquest any ha portat a que una parella 

catalana participi al Campionat del Mon del Wheelchair  i quedi amb un magní-

fic 5é lloc. Nayara Palazón i Nassim El Habbas Yala, membres del Club de Ball 

Esportiu Making Dance de Tortosa (Tarragona) han portat el Wheelchair als 

màxims nivells al nostre país, demostrant que el esforç i la dedicació sempre 

dona els seus fruits. 
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