
 

 

 

 

Editorial 

Els valors de l’esport 

L’esport és una eina que ens ha de permetre transmetre valors a 

la societat. Quins son aquests valors? Humilitat, esforç, esperit 

de superació, respecte, solidaritat i molts més. 

La competició ens ha de servir per millorar, per superar-nos a 

nosaltres mateixos, per reconèixer les nostres errades i evolucio-

nar. Si no som capaços de veure en que hem fallat difícilment 

podrem ser millors ballarins. 

Aconseguir aquests valors es una feina de tots. 

Dels jutges, intentant ser el més neutrals possible, buscant la 

justícia per sobre de tot. 

Dels entrenadors, ensenyant a controlar les emocions per tal de 

que siguem capaços de veure la realitat. No enganyant als seus 

esportistes fent veure que mereixen un altre resultat, aquesta 

actitud no els farà créixer com a ballarins. 

Dels pares, ensenyat a respectar als contrincants, perquè per 

guanyar sempre ha d’haver-hi algú que perdi. La finalitat de com-

petir es guanyar, però mai ha d’estar per sobre de tot, la ultima 

finalitat ha de ser millorar. 

Dels clubs, implicant a tots els seus socis en qualsevol de les acti-

vitats esportives que es celebren i creant un bon ambient de 

respecte i solidaritat cap als companys. 

Dels esportistes d’elit, perquè ells han de donar exemple, ja que 

son els models a seguir. 

De les federacions, perquè han de lluitar perquè tots aquests 

valors que pot donar l’esport es compleixin començant per elles 

mateixes. 

Hem de treballar tots plegats per aconseguir treure realment 

tots aquests valors del ball de competició, i si aconseguim això 

segurament també aconseguirem que el nostre esport creixi a la 

mateixa vegada que nosaltres mateixos. 

Campionat Catalunya Cheer 
El 18 de juny es va celebrar al Pavelló Poliesportiu de l’Illa 

Diagonal el 3er Campionat de Catalunya de Cheerleading i 

Cheerdance, amb la col·laboració del Club Juventud les 

Corts. Aquest any hi ha hagut una participació de 270 es-

portistes de 7 clubs.   

Al Cheerleading hi ha 6 nivells de competició, tot i que a 

casa nostra de moment només en tenim 3. El CheerDance 

es una disciplina molt nova a Catalunya pel que hi ha cate-

gories en les que s’ha competit per primer cop. 

Campionat de Catalunya Absolut 
El pavelló Olímpic de Reus va acollir els dies 20 i 21 de 

maig el Campionat de Catalunya d'Estàndard i Llatins. Tam-

bé vam tenir la Copa Federació, la Copa Catalunya, el Open 

Juvenil i la última prova del Circuit de Ball Sincronitzat. 

El Campionat va estar organitzat per la FCBE amb 

col·laboració del Club de ball Wapacha. 

Aquest any hem comptat amb 4 jutges estrangers i 6 jutges 

catalans voluntaris, als que volem agrair la seva 

col·laboració amb la FCBE, sense ells no seria possible por-

tar a terme aquest tipus de competició. 
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Campionat Espanya Llatins  
Del 23 al 25 de juny s’han celebrat a l’Eliana (Valencia) els 

Campionats d’Espanya de balls llatins. 

Han participat 265 parelles. Catalunya s’ha emportat 8 

ors, seguida de la comunitat de Madrid amb 2 i Galicia i 

Castilla la Manxa amb 1 cadascuna. 

Campionat Catalunya Clubs   
El dia 11 de juny es va celebrar el Campionats de Catalu-

nya de Clubs i Ball Sincronitzat a Mollet del Vallés. 

L’esdeveniment organitzat per la FCBE amb col·laboració 

del CBE Dandi, va ser un èxit de participació. Es van pre-

sentar un total de 13 clubs amb 274 esportistes (112 indi-

viduals i 81 parelles) 


