Barcelona, 6 d’agost de 2008.
Benvolguts amics:
En representació de la Federació Catalana de Ball Esportiu, de la seva Junta Directiva i en nom
propi em plau donar-vos la més cordial benvinguda a la nova plana web de la FCBE.

Com tots sabeu, la nostra entitat ha assolit durant el primer trimestre del 2008 la condició oficial a
tots els efectes de Federació Esportiva després d’una llarga etapa que començà l'any 1998 amb la

constitució i registre del primer Club de Ball Esportiu de Catalunya, continuà amb la creació en el
2002 de la Unió de Clubs de Ball Esportiu de Catalunya (UCBEC) i esdevingué fa molt pocs mesos

Federació Catalana de Ball Esportiu, per reconeixement de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.
Nous clubs però, a data d’avui s’estan registrant i demanant la seva afiliació a la FCBE en una
tasca, lluny d'estar acabada i que cal ara expandir i consolidar.
La tasca d’un grup d’entusiastes i practicants del Ball Esportiu ha acomplert un objectiu que no ha

estat fàcil: esdevenir la primera Federació de Ball Esportiu del nostre estat, fet que ens omple de
satisfacció pel que comporta, però molt més pel que la nova condició suposa per a la progressió
del Ball al nostre país.
Permeteu-me que, des d’aquestes línies faci arribar l’agraïment més sincer per a tots aquells que
ho heu fet possible amb la vostra, no per anònima, menys valuosa.

Fidels al esperit amb el que sempre hem treballat, la FCBE posa a disposició de les altres
comunitats la nostra experiència per estendre el model a tot l’estat i perquè el ball pugui gaudir del
màxim suport pel seu creixement i millora del nostre nivell arreu del món.

Avui posen em marxa la plana web. I ho fem conscients que només amb una comunicació àgil,

actualitzada, oberta a la inquietud i propostes de tots i amb la màxima pluralitat, recollint tot el que

es d’interès pels nostres federats, podrem aconseguir una Federació forta i sòlida al servei de tots i
per a tots.
Com tot el que comença, hi trobareu moltes mancances i temes i punts a millorar. Us animem però
a fer-nos arribar els vostres suggeriments i comentaris, però encara més en la vostra participació

activa, en la seguretat que la plana web, esdevé segurament l’element més eficaç en els nostres
dies per a la comunicació entre tots.

Un cop més, gràcies a tots i benvinguts a la nova web de la Federació Catalana de Ball Esportiu.

Sebastià Sendrós
President

