
 

Editorial 

Sincronitzat 

Ja fa 4 anys es va fer una aposta pel ball 

sincronitzat, en aquells moments ano-

menat coreogràfic. 

Va sorgir per donar cabuda a tots 

aquells que volien ballar balls de saló a 

nivell esportiu, però que no aconsegui-

en trobar parella. 

En aquests moments es una disciplina 

per mèrits propis, molt educativa pels 

nens doncs estimula l’esperit d’equip, 

deixant de banda els lideratges. Ense-

nya disciplina i responsabilitat envers 

els companys, qualsevol membre de 

l’equip es  important al  mateix nivell 

que la resta d’integrants del grup. 

Crec que el sincronitzat es una bona 

sortida per tots els clubs  de ball espor-

tiu que en aquests moments estan pa-

tint la baixa d’esportistes d’estil interna-

cional. 

Aquest dissabte passat es va celebrar la 

4a prova del circuit 2017 a les ins-

tal·lacions del CBE Pasbàsic, i els núme-

ros ens diuen que l’aposta de fa 4 anys 

va ser encertada.  En aquesta competi-

ció es van presentar 27 duos i 21 equips 

de sincronitzat.  

El sincronitzat es un bon esport per ofe-

rir com activitat extraescolar a les esco-

les. No creieu? 

 

Oficines UFEC per l’atenció als clubs espor-

tius federats 
Volem aprofitar aquest butlletí per recordar a tots els clubs esportius federats 

que la Secretaria General de l’Esport i la UFEC , junt amb les 4 Diputacions 

Catalanes, posa oficines d’atenció als clubs  a tot el territori català.  Aquestes 

oficines ofereixen serveis gratuïts com assessorament fiscal i laboral, assesso-

rament comptable i jurídic, programa de protecció de dades, i molts d’altres. 

Per saber com funciona accediu a http://oficinadeclubs.cat/. 

Seminari de tango argentí 
La FCBE continua apostant per la formació de qualitat, a preus ajustats i vàlida 

per al ROPEC. 

El cap de setmana del 11 i 12 de març es va iniciar el seminari, aquest consta de 

6 sessions amb un total de 65 hores. 

Ha estat organitzat pel comitè tècnic de la FCBE, juntament amb en Raúl Ale-

jandro Mamone, responsable d’aquesta formació.  

Raúl Alejandro Mamone, es formador de tango argentí amb més de 25 anys 

d’experiència. 

 

III Open Cheerleading 
El 26 de març es va celebrar a l’Hospitalet de Llobregat el III Open Cheerleading. 

Aquest any s’ha vist un increment dels equips que han participat, comptant 

inclús amb un arribat des de Madrid. 

S'està demostrant que és un esport amb molta projecció pel jovent. 

L’increment de participació ha provocat que es veiés més creativitat i dificultat 

en els diferents equips. 

Aquesta vegada, i per primer cop, s’ha pogut veure totes les especialitats d’a-

questa disciplina, bé en competició o bé com a exhibició: Cheer (és la especiali-

tat més gimnàstica, amb moltes acrobàcies), Hip Hop, Show Dance, Jazz i Pom-

Pom. 
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