
 

 

 

 

Editorial 

Campionats Catalunya 2016  

Els propers dies 24 i 25 de setembre celebrarem uns nous 

Campionats de Catalunya, enguany a Llinars del Vallés. 

Tots som conscients de les grans dificultats que té el des-

plegament del model federatiu del nostre esport. 

L´absència d´una implementació real del Ball Esportiu en 

molts territoris i/o de l´estructuració del que existeix en 

l´actualitat en comunitats  on sí hi és present, fa que mol-

tes vegades l’esportista se senti poc motivat per a partici-

par en els Campionats autonòmics.  Sovint sentim “total 

com no puntuen pel  rànquing”. De quin rànquing par-

lem?. De veritat és aquest el sentiment del ballarí català?. 

Realment volem fer créixer la nostra Federació pensant 

així? 

Però, si aquesta forma de pensar és preocupant per a un 

ens federatiu, encara ho és més, veure com fins i tot al-

guns han intentat incentivar, la no participació, a través de 

consignes que res tenen que veure amb el ball i,  pel con-

trari, responen a d´altres interessos. Catalunya ha estat 

bressol de ballarins, de clubs i de la Federació més antiga 

del nostre país.. 

Però no n´hi ha prou, hem de seguir treballant per fer cada 

dia més gran i més forta la nostra Federació i per aixó ne-

cessitem  el recolzament de tots i en aquests moments la 

participació , sense excepció, de tots els espotistes cata-

lans. 

Perque els Campionats de Catalunya han estat sempre la 

nostra competició més emblemàtica i volem que segueixi 

sent així. 

T´esperem a Llinars del Vallès. El futur és nostre, però per 

aixó ens ho hem de creure i treballar-hi de valent. 

Campionats Catalunya Clubs 
Volem agrair a Supadance el seu patrocini dels trofeus dels 

guanyadors de la lliga Catalana de Clubs.   

Que hi hagi empreses com ells  que ens ajuden amb les 

seves aportacions ens permet poder assolir objectius que 

d’altra manera seria bastant més difícil. 

REGISTRE DE PROFESSIONALS DE 
L´ESPORT DE CATALUNYA (ROPEC) 
El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió sobre la Llei 
que modificava la Llei 3/2008 d´exercici de les professions de 
l´esport i que permetia inscriure´s en el ROPEC als tècnics fede-
ratius. 
Com a conseqüència, els tècnics amb formació federativa que 
comptin amb informe favorable de la Federació Catalana de Ball 
Esportiu (FCBE), poden de nou inscriure´s en el Registre Oficial 
de Professionals de l´Esport de Catalunya. 
La formació mínima requerida en cada nivell correspon a: 

 Monitor de modalitat: 65 hores 

 Entrenador nivell bàsic: 65 hores 

 Entrenador nivell mig: 180 hores 

 Entrenador alt nivell: 210 hores 

 Director esportiu: 210 hores 
La formació ha de venir acompanyada d´un mínim de 700 hores 
de pràctiques remunerades o no, en la categoria professional a 
la qual es vulgui inscriure l´interessat. 
Tant la formació com l´experiència del Tècnic correspon acredi-
tar-la a la FCBE, en les seves respectives disciplines. 
En un futur serà obligat estar inscrit al ROPEC per exercir de 
tècnic. Amb això el que es pretén és lluitar contra l’intrusisme i 
que només puguin exercir com a tècnics esportius totes aque-
lles persones que tinguin una formació reconeguda per les seves 
federacions. 
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Butlletins pendents 
Us informem que degut a la poca activitat des de juny a 

setembre l’últim butlletí publicat fins ara ha estat el núm. 8 

corresponent al mes de maig. 


