
 

 

 

 

 

 

Editorial 

 

La parella de ball....formada per un 

home i una dona per ballar...no és un 

fet generalitzat, però quantes vegades 

heu sentit ...”A mi m'encanta ballar 

però al meu marit no hi ha qui l’ aixe-

qui de la butaca”....”Com m'agradaria 

ballar però al meu nuvi no li agrada 

molt”...”Quan sento música els peus se 

me’n van però la meva parella és com 

un ànec”… 

 

La dona insisteix i al final l'home diu 

"be, d’acord"...comencen a ballar, la 

dona activa tira del carro i l'home a 

remolc més aviat com si allò no fos pas 

per ell...la cosa s'aferma i segueixen 

ballant, ballant, ballant...és curiós però 

arriben a un punt que s'inverteixen els 

papers i ja no és ella la que tira del ca-

rro, és ell... 

No us recorda a algú aquest relat ?  

Josep  Morell Vergara 

II Open Cheerleading 
El diumenge 6 de març va tenir lloc el II Open Cheerleading amb la participació 

de 16 equips, quasi doblant els que es van presentar al I Open Cheerleading. 

Va ser un èxit total de públic que va omplir totes les grades del Pavelló Polies-

portiu l’Illa Diagonal. 

Va estar organitzat per la FCBE amb la col·laboració del Club Esportiu Joventut 

les Corts, BCN Cheer, Ball Run i Future Cheer  i el suport de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

A part de la competició de cheerleading també es van fer exhibicions de Jazz 

Cher i Pom Pom cheer. 

El Cheerleading està esdevenint un esport de gran projecció amb un important 

creixement d’esportistes i de públic. 

El 13 de març es va celebrar la 2ona 

prova del Circuit Català a les ins-

tal·lacions del CBE Fipball a Sant Boi. 

Va esdevenir una jornada amb un am-

bient fantàstic on vàrem poder gaudir 

de bon ball i de parelles molt implica-

des amb el projecte del Ball Esportiu. 

Es va anunciar un nou format de pun-

tuació pels opens Wheelchair. A partir 

d’ara es valorarà més el ball del ballarí 

que presenta la discapacitat que el de 

la seva parella. 

Tot i que va ser una bona competició, 

lamentem que els clubs no apostin pel 

ball a Catalunya, i no donin el suficient 

suport a la FCBE en el seu esforç de 

buscar formats de competició que fo-

mentin aquest esport tan fantàstic. 

Butlletí Federatiu 
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Curs suport vital ba sic i utilitzacio  DEA 
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món occiden-

tal, i entre elles destaca la mort sobtada. 

Els primers minuts després d’una aturada cardíaca son importantíssims per la 

supervivència de la persona.  

La FCBE organitza aquest curs amb la col·laboració de Neosalus Solutions SL, 

centre autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

El que es pretén es donar eines a totes les persones majors de 16 anys vincula-

des al mon de l’esport, per intentar disminuir els temps de resposta de manera 

que es redueixi entre un 25 i un 30% la mortalitat a causa de la mort sobtada. 

Formem-nos per intentar resoldre situacions d’urgència! 

II prova del Circuit Catala  


