
 

 

 

 

Editorial 

Ball Esportiu 

El ball esportiu es un esport d’especta-
cle. Quants esports hi ha amb aquesta 
qualitat? 

El ball esportiu es un esport de competi-
ció sense  edat. Quants esports hi ha 
amb aquesta característica? 

El ball esportiu es un esport d’equip i 
individual a la vegada. Quants esports 
poden dir el mateix? 

El ball esportiu es un esport inclusiu, 
tothom te cabuda a les seves competici-
ons. Quants esports ho son de la matei-
xa manera? 

Veien totes aquestes característiques 
t’adones que tenim un esport únic, i 
que entre tots hauríem de fer créixer. 

Hem de treballar tots junts per portar al 
ball esportiu on es mereix. Hem de tre-
ballar la base, i aquesta es una feina de 
tots. Hem d’intentar ser un col·lectiu 
unit, que respongui a totes les propos-
tes que ajudin a la seva evolució. 

Treballem tots junts per fer créixer el 

ball esportiu!!!!! 

Campionat de Catalunya de Clubs 
Arriba l'estiu i amb ell un llarg període d'inactivitat esportiva, queden per arri-

bar cites molt importats a Catalunya.  El campionat de Catalunya de clubs i de 

ball coreogràfic.  

Des de la federació volem fer una crida a tots els clubs perquè siguin presents 

amb el màxim nombre de parelles possibles  al Campionat de Catalunya de 

Clubs, ja que pot ser pels ballarins i les ballarines una molt bona oportunitat 

de competir en un format únic al estat, que ajuda a la cohesió  i el companye-

risme a un esport com el nostre de parella, però amb les característiques d'es-

port individual.  

Intentem entre tots recuperar l'esperit de les primeres edicions dels campio-

nats de clubs en els que hi havia una gran participació, i donaven sentit al fet 

de pertànyer a un club. 

Fem d’aquest Campionat una gran festa i gaudim de compartir una gran afi-

ció. 

El passat dia 22 de maig va tenir lloc al 

Poliesportiu de les Corts el II Campio-

nat de Catalunya de Cheerleading. 

Va ser tot un èxit, tant de públic com 

de participació d’esportistes. Va haver 

una entrada de més de 300 persones 

molt entregades, que animaven amb 

entusiasme als seus equips. 

En aquesta edició hem vist un incre-

ment d’atletes i d’equips, i una forta 

evolució de nivell dels esportistes en 

comparació al Campionat anterior.  

El Cheerleading té les especialitats de 

pròpiament Cheerleading, en la que es 

fan torres, piràmides i salts, i la de 

Dance Cheer que és menys gimnàstica. 

En aquesta última trobem varies disci-

plines: Jazz Cheer, Hip Hop Cheer, Pom 

Pom Cheer i Show Dance. En aquest 

Campionat hem pogut gaudir de la 

primera competició de Pom Pom Che-

er que fem a Catalunya i de exhibici-

ons en Jazz Cheer i Hip Hop Cheer. 

Selecció Catalana 
El 9 d’abril gracies a la FCBE i al seleccionador català, Iñaki Uriz Albiol, les millors 

parelles catalanes d’estàndard van poder rebre classe d’una gran parella de 

talla internacional com son l’Emanuel Valeri i la Tania Kehlet. 

Els clubs Impuls i Akiria van cedir l’espai i van portar tota la organització de l’ac-

te. 
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