
Festival de la infància 2017 
Els passats dies 27 de desembre al 4 de gener, la FCBE va ser 

present en el Festival de la Infància a la Fira de Barcelona. 

Aquest és un esdeveniment molt arre-

lat a la ciutat de Barcelona  i per ex-

tensió a tot Catalunya, ja que són 

molts els pares que aprofiten les en-

tranyables festes nadalenques per 

acompanyar als fills, nets, nebots... a 

gaudir d´unes instal·lacions i activitats 

exclusivament adreçades  als més 

joves. 

En un intens debat social sobre la projecció futura del Festi-

val, enguany les Federacions Esportives han tingut un prota-

gonisme destacat, en bona part impulsat per la Unió de Fe-

deracions Esportives de 

Catalunya (UFEC), sempre 

sensible a  difondre i a do-

nar a conèixer els valors de 

l’esport, en aquest cas als  

joves. 

Totes les Federacions Es-

portives de Catalunya hem estat convidades a donar-nos a 

conèixer. 

És la segona edició anual  en la que la FCBE hi ha estat pre-

sent, en aquest cop al llarg de tots  els dies de l’esdeveni-

ment, multiplicant les activitats per tal de mostrar  el que la  

Federació  fa.  

Es va cursar la invita-

ció a totes les discipli-

nes i Clubs de la Fe-

deració . 

Vàrem comptar amb la presència del clubs Club Gimnàstica 

Artística l’H, CBE Thunders, CBE Akiria, CBE Eva Nieto Dansa, 

CBE Fipball i CBE Impuls, que varen fer  exhibicions i tallers 

de Ball Estil internacional, Ball Sincronitzat, Zumba, ballet,  
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Linedance, Down, Cheerleading i Wheelchair (ball en cadira 

de rodes), amb el suport de tècnics esportius de la FCBE. 

El personal de la FCBE va donar suport logístic i organitzatiu 

perquè tot estiguès a 

punt. 

Els nens i joves s´ho 

van passar molt bé, 

gaudint de les acrobà-

cies del Cheerleading, 

de les animacions  

grupals  del Line Dance, del ritme de la Zumba, de l´elegància 

del Ballet, de l’encant del Ball estil Internacional, integrats 

amb les disciplines tant ben treballades pel col·lectiu Down i 

de Cadira de Rodes. 

Pares i nens varen poder gaudir de la màgia d´una activitat  

lúdica i espor-

tiva, excepcio-

nal com és el 

Ball. 

A ben segur, 

molts 

d´aquests joves tornaran l´any vinent i molts més que ens 

agradaria que ho fessin.  

Aquest és l´esperit de la FCBE, ball per a tots, sense importar 

l´edat o la condició. 

Des d´aquí l´agraïment de tots els que ho heu fet possible, 

renunciant en molts ca-

sos a les pròpies vacances 

nadalenques, però creiem 

que els nostres nens  i 

joves s´ho mereixen tot. 

 

 
 

Thunders 

CBE Impuls 

Cbe Akiria i CBE Endansa 

Club Gimàstica Artística l’H 

CBE Fipball 

LineDance 


