
Nombroses parelles varen participar en la desfilada i varen ballar en record del que 
ha estat un dels més fems defensors del Ball a Catalunya. 

En Cels, des d’un primer inici incorporat a les entitats que varen treballar per  

desenvolupar el Ball en la dimensió que el coneixem avui, va ser membre fundador de la Unió de Clubs de Ball Esportiu de 

Catalunya (UCBEC) i va formar part de la seva primera Junta Directiva. La UCBEC va esdevenir després Federació (FCBE); va 

ser per tant un dels impulsors del Ball al nostre país. 

Diversos parlaments, es van intercalar amb un visionat de fotografies i filmacions d´en Cels que varen emocionar a tots els 

assistents. 

La FCBE, representada pel seu President, Sebastià Sendrós va fer entrega d´un trofeu en record d´en Cels que va lliurar a la 

seva vídua. 

En Cels però no s´esborrarà mai del record de tots perquè tal com va elogiar, Marta Salvat, parella amb la que va competir, 

en el seu record està i estarà sempre amb tots els que estimem el Ball. 

…………………………………………………………….. 

Editorial 

El Ball 

El ball aquest, encara desconegut,  es-
port físic... No hi ha com ballar per po-
tenciar el nostre sistema cardiovascu-
lar, respiratori, endocrí, …. Ball sinònim 
de cos en bona forma, àgil i sa. 

El ball aquest, encara desconegut, es-
port psicològic... No hi ha com ballar 
per augmentar l'autoestima, creativi-
tat, autocontrol, sensibilitat, capacitat 
d'alliberar tensions, de seducció, … Ball 
sinònim de ment clara i creativa. 

El ball aquest, encara desconegut, es-

port soci-educatiu... No hi ha com ba-

llar per vèncer la timidesa, respectar la 

igualtat de sexe, compartir afició, evi-

tar l'aïllament i la solitud, .... Ball sinò-

nim de persona d'alt valor social, ober-

ta i comunicativa.. 
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Per a que serveix una llicència Federativa? 

El passat diumenge 17 de gener es va celebrar a Quart (Girona) un home-natge en  

record a en Cels Fort (q.e.p.d.) sota l’organització del Club de Ball Esportiu Quart 

(El Doll) i amb representació de familiars, amics, competi-dors, tècnics i 

representants de les entitats: FCBE, FEBD i AEPBSD.  

Molts federats, i d’altres que no ho son, 

es pregunten per a que serveix una lli-

cència federativa.  

La llicència federativa es el document 

d’identitat esportiu que atorga uns 

drets i unes obligacions. 

Drets: 

 Poder participar en les competi-

cions oficials de la FCBE i FEBD.

 Estar reconegut pel Consell Cata-

là de l’Esport i pel Consejo Supe-

rior de Deportes (CSD).

 Estar protegit per una asseguran-

ça esportiva, obligatòria per llei, i

de responsabilitat civil.

 Tenir accés a promocionar-se

esportivament.

 Tenir la possibilitat de pertànyer

a les seleccions nacionals de la

FCBE i FEBD.

 Poder ser escollit i participar en

els òrgans de  representació de la

Federació.

 Poder ser considerat esportista

d’Alt Nivell, amb els beneficis

que això pot tenir.

 Estar protegit i tutelat per la Fe-

deració.

 Tenir accés als cursos que s’im-

parteixen.

Obligacions: 

 Acceptar els estatuts i regla-

ments federatius.

 Estar subjecte a la potestat disci-

plinaria esportiva.

 Sotmetre’s a reconeixements

mèdics i proves antidopatge

I ara que sabeu perquè serveix una lli-

cència esportiva només volem fer una 

puntualització, i es que penseu que en 

el temps que no disposeu d’ella no 

esteu protegits.

Memorial Cels Fort 




