
 

 

 

        Barcelona, 4 de gener de 2011 

 

Benvolguts tècnics, 

 

El Comitè Tècnic de Ball Esportiu Adaptat de la FCBE us informa de que durant la 

celebració del curs de ball esportiu en cadira de rodes, realitzat a Amposta 

(Tarragona) el passat 19 de desembre de 2010, es va dur a terme la signatura d´un 

nou conveni entre ATA Producciones y Eventos i la Federació Catalana de Ball 

Esportiu (FCBE), per a becar a 10 parelles, d´arreu de l´estat, que s´inicien en la 

pràctica del Ball Esportiu en cadira de rodes (Wheelchair).  

 

L’empresa ATA Producciones y Eventos, pionera en la introducció de parelles de 

exhibició, amb discapacitat física, en diferents esdeveniments esportius en els que 

actua com organitzador, desitja participar como a espònsor en la formació de les 

primeres parelles disposades a participar en un primer esdeveniment esportiu 

d’introducció, amb ocasió del V D.O. World Dance Sport 2011,  a celebrar a Sitges 

(Barcelona), els propers 21 al 24 d’abril de  2011.  

  

Amb aquesta finalitat, i sota la coordinació de la FCBE, es proposa: 

 

� Convocar 10 beques en forma d’ajut, fins a un màxim de 500 € per parella.  

� Serà requisit indispensable, per a beneficiar-se de l’ajut, la participació 

activa en la competició, fent-se el reintegrament una vegada finalitzada la 

mateixa.  

� L’import s’abonarà al Club que justifiqui la formació i entrenament de la 

parella becada.  



 

 

� Es becaran fins a un màxim de 10 parelles, de qualsevol part del territori 

espanyol.  

� ATA Producciones y Eventos, juntament amb la FCBE, es reserven el 

dret de modificar les bases reguladores de la convocatòria en cas que fos 

necessari.  

� Totes les parelles interessades poden enviar un correu de sol·licitud a la 

FCBE: info@fcbe.cat. 

 

El projecte contempla la preparació de deu parelles. Malgrat tot, es podran incloure 

parelles addicionals davant de peticions raonades i informades favorablement pel 

Comitè Tècnic de Ball Esportiu Adaptat de la FCBE, responsable de la seva 

adjudicació i amb el vist-i-plau de l’entitat patrocinadora. 

 

Atentament, 

 

Comitè Tècnic de Ball Esportiu Adaptat. 

Federació Catalana de Ball Esportiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


