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AFILIACIÓ DE LA FCBE A LA FEBD 
 

SITUACIÓ I ACCIONS IMMEDIATES 
 

NOTA INFORMATIVA  
 

 
Barcelona a 31 de juliol de 2012 

 
La FCBE es membre de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO d’acord amb el que 
recullen els seus Estatuts: 
 

Artículo 6. Organización territorial de la FEBD. 
1. La organización territorial de la FEBD se ajusta a la del Estado, en Comunidades Autónomas 
y delegaciones territoriales. 
2. En su virtud, tal organización se conforma por las siguientes federaciones de ámbito 
autonómico: 
a) Federación aragonesa de baile deportivo. 
b) Federación catalana de ball esportiu. 
c) Federación de ball esportiu de la Comunidad Valenciana. 
... 

 

La FCBE, a l'igual que les altres FFAA, ha de formalitzar l’adhesió, atenent al que disposa la 
normativa vigent. 
 

Des de l'acte formal de constitució de la FEBD, la Federació Catalana, mitjançant múltiples vies 
(correu electrònic, telèfon, cartes, comunicats, ...) de forma directa, i, mitjançant la seva assessoria 
jurídica, ha instat, reiteradament, el reconeixement de la seva adhesió i afiliació efectives a la FEBD.  
 
És d’abast general que la FEBD no ha fet, en el decurs dels últims 6 mesos, sinó tractar 
d’obstaculitzar una i altra vegada aquesta afiliació. Recau sobre la FEBD explicar el per què 
d’aquesta actitud, encara que situacions com, per exemple, les de posar en marxa el procediment 
electoral de la FEBD amb total exclusió del col·lectiu amb més clubs i esportistes del nostre país, 
semblen ser prou evidents. 
 
Se'ns ha exigit la tramitació mitjançant documents no ajustats a dret  i que l’assessoria jurídica de la 
FCBE, encapçalada per un expert jurista, el Sr. Roman Gómez, ha justificat i rebatut mitjançant 
múltiples escrits. Les respostes de la FEBD, sovint amb un raonament pobre i sense estar a l’alçada 
de qui ha de representar els interessos dels federats del nostre país, no han fet sinó donar més 
força als arguments de la Federació Catalana. 
 
En una interpretació, segurament massa benèvola, la FEBD no ha entés encara que el procés 
d’ordenació del projecte del Ball Esportiu federat suposa l’entesa d’entitats que (FEBD i FFAA) 
cooperen i col·laboren per un objectiu comú, però a les que no correspon una condició de 
subrogació i “acatament”, tot i el reiterat posicionament dels documents de la FEBD en la que 
aquesta condició és exigida com  a condició “sine qua non”, per a admetre a tràmit la sol·licitud. 
Estem davant d’entitats que hem d’entendre’ns d’igual a igual, i això es el que la FCBE reivindica. 
 
Lluny del tarannà que se suposa ha d'emparar a la màxima entitat responsable del Ball Esportiu del 
nostre país, la FEBD no ha deixat d’utilitzar les vies habituals d’intimidació vers als Clubs, als 
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esportistes i a la pròpia FCBE, mitjançant comunicats impropis –pel contingut i la forma– cercant la 
intimidació, la pressió, amb l’arrogància i l'estil, propis d'èpoques històriques sortosament 
superades. 
 
Sense caure en el parany d'utilitzar el web de la FCBE com un fòrum o un xat, la FCBE ha seguit 
insistint en la defensa de la legitimitat de la seva integració, malgrat la tergiversació sovint 
interessada que es fa per tal d’intentar propiciar un clima de la resta de l’estat contra Catalunya i les 
nostres institucions. És aquest el tarannà amb el que es pretén posar en marxa el projecte federatiu 
en el nostre país. 
 
En aquest procediment creiem necessari destacar tres fets molt transcendents, succeïts ens el 
decurs de les darreres setmanes: 
 

1. Transferències en concepte dels imports de  llicències estatals ingressades per la FCBE i  
retornades per la FEBD. 

2. Reunions entre Presidents de FEBD i FCBE per desbloquejar la situació. 
3. Accions de la  FEBD contra la FCBE demostrant la nul·la voluntat d’integració i negociació. 

 
Les primeres transferències en concepte d’habilitació de les llicències de la FEBD tramitades per la 
FCBE pel període 2012-2013, han estat retornades per la Federació Espanyola, justificant que no 
procedia donat que no s'havia formalitzat l'adhesió de la Federació Catalana. 
 
Conscients de les inconsistències jurídiques dels documents que la FEBD reiteradament exigeix i 
que constitueixen objecte de treball de les respectives assessories, els Presidents d'ambdues 
entitats varen proposar la celebració d’una trobada per tal de poder desbloquejar de forma efectiva 
el procés de reconeixement.  
 
La reunió va tenir lloc el passat dimecres 11 de juliol de 2012 a Barcelona i la FCBE va presentar 
l’esborrany de document d’adhesió i documentació complementària. 
 
Com a mostra de la voluntat per part de la FCBE d’arribar a un acord,  aquesta va acceptar la 
redacció i signatura del conveni d’adhesió  posteriorment a que es formalitzés la tramitació, tot i en 
contra del criteri defensat per part de la FCBE des del primer moment de signar el conveni abans. 
 
Però un cop més una cosa es el que es diu i l’altra el que es fa, tot i que el President de la FEBD es 
va endur el document per tal de sotmetre’l a validació jurídica (i per tant el procés estava encara en 
fase de negociació), publiquen un comunicat al web de la FEBD el mateix dia, en el que s'insta a la 
sol·licitud d’afiliació dels esportistes catalans directament a la FEBD, sense passar per la Federació 
Catalana com és perceptiu i no reconeixent l'assegurança esportiva contractada a través de la 
FCBE, obligant a pagar una segona pòlissa amb les mateixes cobertures, a través de la FEBD.  
És  o no  una provocació procedir d’aquesta forma quan s’ està negociant l’acord?. 
 
La FEBD va demanar rectificar algunes dades del document d’adhesió que la  FCBE va retornar  
corregides el divendres 13, juntament amb un esborrany de proposta de comunicat conjunt pels 
webs respectius.  
 
Des del dilluns 16, via múltiples trucades i correus, la FCBE ha intentat el pronunciament de la 
FEBD, aconseguint  com a única resposta un correu del President de la FEBD notificant la devolució 
de les habilitacions a la FEBD tramitades per la FCBE per no ser-ne membre, reiterant   que la 
sol·licitud d'adhesió de la FCBE es fes segons el model “oficial” (i per tant donant per nul el 
contingut de les converses prèvies) i que la demanda de la ACEB presentada al CSD li ha donat 
una nova dimensió al tema. Que si la FCBE es desmarqués d’aquesta demanda facilitaria molt els 
possibles acords. Novament posen una condició impossible ja que la FCBE no és membre de la 
ACEB i, per tant, no pot desmarcar-se dels acords d’aquesta associació. 
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Si aquesta era la posició de la FEBD des d’un principi, per què s’accepta la proposta de la FCBE 
presentada el dia 11, se'ns proposen les rectificacions i s’accepten de nou a tràmit?. Serà potser 
que, amb independència del que el President de la FEBD manifesta, algú decideix per ell 
posteriorment o simplement que les converses són una forma d’anar endarrerint la resposta?. 
 
Tanmateix i encara (en teoria) dins el procés de negociació del reconeixement de la nostra adhesió, 
la FEBD obliga mitjançant el seu comunicat de data 20 de juliol a retirar els seus logos del web de la 
FCBE.  
 
Un fet històric i sense precedents per la seva gravetat donant un cop més a entendre que tot el que 
ha estat fent és paper mullat, i que l’objectiu real és no admetre a la FCBE, sota l’excusa de 
formalitats administratives. 
 
Amb la nova entrada dels documents demanats per formalitzar l’adhesió el 24.07.2012  la FEBD 
s'ha limitat a un comunicat del dia 25 de juliol que textualment inclou: 

 
Asimismo, le informamos de que el próximo día 2 de agosto se celebrará una reunión de la 
junta directiva de la FEBD, en la que, entre otros asuntos, se procederá a la revisión de la 
documentación presentada por la FCBE, comprobando si ésta cumple con los requisitos 
para la integración de FFAA, fijados en los Estatutos de la FEBD. 
 

Totes aquestes circumstàncies porten a una greu situació, que obstaculitzen tant el projecte de la 
FCBE com la de tota la FEBD i poden tenir greus conseqüències, pel nostre futur. 
 
Per tal de fer front a la situació i conscients de les responsabilitats que la Federació Catalana 
assumeix respecte al Ball Esportiu al nostre país, la seva Junta Directiva us vol transmetre: 
 
 

1. És voluntat de la FCBE informar en tot moment de les gestions que s’estan portant a terme. 
 

2. La  FEBD ha demostrat una actitud obstaculitzadora a l’afiliació de la FCBE, de més de 6 
mesos. 
 

3. La FCBE ha esgotat tots els recursos per aconseguir un procés d’integració, just, respectuós 
amb Catalunya i els seus esportistes.  
 

4. La FCBE no acceptarà més actituds caciquistes i lesives pels interessos del seu col·lectiu. 
 

5. La FCBE continuarà les accions que calgui davant els estaments adients per a aconseguir la 
plena integració a la FEBD amb el respecte que es mereix i sense renunciar als nostres 
drets. 

 
6. La FCBE manifesta que les llicències de la temporada 2012 - 21013, emeses per la AEBD 

són vigents fins la data de la seva caducitat (31.08.2012). Aquestes llicències són vàlides 
per a tots els esportistes que les tinguin vigents. S'ha informat d’aquesta circumstància a la 
Federació Internacional (WDSF). 

 
7. Els imports de les habilitacions de les llicències de la FEBD per la temporada 2012-2013, 

lliurat per la FCBE a la FEBD, i tanmateix retornades per aquesta última han estat 
dipositades en un compte de la FCBE obert exclusivament a aquest fi, i restringit a 
qualsevol moviment. El esportistes que ho desitgen, però,  poden sol·licitar el seu retorn a la 
Secretaria Administrativa de la FCBE. Els imports no reclamats es lliuraran a la FEBD tan 
bon punt aquesta hagi reconegut la integració de la FCBE. 
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8. La FCBE continuarà el seu projecte esportiu d’acord amb el previst. 
 

9. S'ha acordat amb una representació dels Clubs organitzadors de competicions, 
conjuntament amb el Comitè Esportiu de la FCBE el calendari de competicions autonòmic 
per la temporada 2012-2013, publicat al WEB de la FCBE. 
 

10. La FCBE continuarà exercitant totes les accions legals que corresponguin en defensa dels 
interessos de la Federació, els Clubs, esportistes, jutges i tècnics que la integren. 

 
La FCBE lamenta profundament la situació  i perjudicis que l’animadversió de la FEBD envers el 
col·lectiu català està suposant, però tanmateix transmet la  voluntat sòlida, ferma, compromesa  i 
decidida  de continuar el projecte esportiu  propi en benefici de tots els esportistes catalans. 
 
Aquesta FCBE seguirà informant puntualment, mitjançant les vies habituals, de qualsevol fet 
destacable en el moment que és produeixi. 
 
Atentament, 
 
 
 
Junta Directiva 
FCBE 


