
 

 

Editorial 

Federacions grans o Federacions petites  

Futbol,  Atletisme, Natació, Gimnàstica són algunes de les federaci-

ons catalanes amb una estructura organitzativa i econòmica més 

sòlida i consolidada.  La seva organització els permet assolir fites 

més importants i ambicioses per a la pràctica dels seus esports. Tot 

en elles és més gran, els practicants,  els espais públics per a compe-

tir, la gestió, el suport, els recursos... 

A l’altre cantó les federacions més petites o minoritàries pel nombre 

de llicències i dels seus practicants, ens esforcem a diari per optimit-

zar els nostres recursos, per seguir donant a conèixer esports menys 

mediàtics, però amb uns seguidors que aspiren a practicar el  nostre 

esport en igualtat d’oportunitats. 

Això suposa un gran esforç per part d’aquestes Federacions per a 

sobreviure en el dia a dia, per a organitzar, per a proposar activitats, 

per a difondre els seus continguts, per oferir el millor, encara que 

això sigui a base d’un treball dur, intens, participatiu, moltes vega-

des desbordat i amb l’aigua fins el coll per a poder tirar endavant. 

El marc federatiu deixa sovint poc marge per aquestes federacions 

esportisves catalanes minoritàries, sovint lligades de peus i mans, 

mancades en ocasions del suport que necessita tot projecte per 

triomfar. 

L’amateurisme, la manca de recursos o les dificultats per una gestió 

professionalitzada i ,fins i tot ,altres interessos, sovint amb cap rela-

ció amb l’esport, dificulten el dia a dia d’aquestes federacions, en 

risc, en moltes ocasions, de poder-ne garantir la seva viabilitat i 

potser, en el que no seria millor,  de fer-ne una activitat purament 

simbòlica i residual sense cap més aspiració o motivació  que la de 

simple supervivència. 

De tots els que estimem els nostre esport  depèn el seguir sent se-

gurament una Federació petita, la nostra, però envejada pel suport 

de tots els seus practicants implicats en aconseguir un projecte dife-

rent, sòlid i atractiu en el que tothom s’hi senti identificat. 

El projecte de la Federació Catalana de Ball Esportiu està en les nos-

tres pròpies mans. 

El nostre esport val la pena, el Ball Esportiu necessita del suport de 

tots. 

Campionats de Catalunya 2016 
Els dies 24 i 25 de setembre es van celebrar els 12ens Campi-
onats de Catalunya de Ball Esportiu. Aquest any es va fer un 
canvi de seu, deixant Santa Maria de Palautordera que ens ha 
acollit magníficament durant 5 anys, per fer-ho al pavelló Mu-
nicipal d’Esports de Llinars del Vallés. 
Com és habitual en aquest Campionat també es van fer les 
següents competicions: IV Campionat Catalunya Down, IX 
Copa Catalunya, IX Copa Federació i el Open Juvenil. 
Hem de destacar l’increment de parelles respecte a l’any an-
terior, i el que és més important per l’evolució del nostre es-
port, que aquestes parelles són del col·lectiu de nens.   
Quadre resum de l’evolució: 
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Estadístiques de la Web 
En aquest butlletí us volem donar informació, mitjançant grà-

fics, de les visites 

d’altres països i 

resta de l’estat 

Espanyol.  

Dintre de l’estat 

espanyol, la co-

munitat que més 

ens visita és Ma-

drid (4,54%). 

A nivell internaci-

onal hem de des-

tacar les visites 

des de Rússia 

(4,55%) i d’Ale-

manya (3,73%) 

  2015 2016 Diferencia 

Parelles STD 78 91 13 

Parelles Llatins 78 95 17 

Nens (juv., juniors i open) STD 19 35 16 

Nens (juv., juniors i open) LAT 23 48 25 

Adulto + Youth STD 13 10 -2 

Adulto + Youth LAT 13 12 -1 

Seniors STD 45 43 -2 

Seniors LAT 31 30 -1 


