SALUDA DEL PRESIDENT

Ens plau adreçar-nos a tots vosaltres des d'aquest web renovat de la Federació Catalana de
Ball Esportiu.
Després de varis anys d'utilització del web que coneixíeu fins ara, estrenem un nou portal amb
un nou disseny, format, contingut, imatge... per tal d'evolucionar el canal informatiu de la
Federació d'acord amb les directrius que les noves eines informàtiques, de comunicació i de
gestió ens permeten avui.
De l'anterior web podríem dir que ens ha acompanyat en la tasca de posada en marxa de la
Federació des de la seva creació, ajudant-nos a comunicar i a mantenir el contacte amb tots
els seus estaments i, en general, amb tota l'audiència que s'ha interessat per les tasques que
portem a la pràctica des de la Federació.
Com a tal ha estat una eina útil i imprescindible, però el seu format havia ja quedat desfasat i
com a tal exigia una renovació. Una de les característiques de la societat en la qual vivim és la
necessitat d'una ràpida adequació als temps, als formats, als requeriments, per tal que la
informació arribi sempre de forma correcta i sense demores.
Amb la nova proposta portem a la pràctica aquest objectiu, i ho fem amb un format de web
molt visual i conceptual, d'acord amb les preferències que ens heu fet arribar.
El ball és un esport, una activitat competitiva, però també un exercici enormement plàstic i
visual i el web ha de poder reflectir aquesta imatge inequívoca del que fem.
Confiem haver sabut donar resposta a aquestes expectatives.
Des del web seguirem informant de tot allò que interessa al nostre col·lectiu, tal com les
competicions,
resultats,
normatives
i
legislació, convocatòries...
així
com
qualsevol tipus d'informació de caràcter general que necessitem comunicar-vos.
En aquest nou web s'ha treballat, molt especialment, el que cada disciplina i especialitat de
ball que integra la Federació tingui el seu corresponent apartat que permeti
una ràpida comunicació de tot allò que precisi.
Però una eina de comunicació no ho seria veritablement si no permetés la bidireccionalitat, per
tant, voldríem animar-vos que ens feu arribar els vostres comentaris i suggeriments per tal de
fer del web una eina interactiva àgil i tanmateix integrada amb les xarxes socials més
generalitzades.
El web de la Federació és i pretén ser el portal de tots els que amb el vostre treball,
participació i col·laboració, contribuïu al projecte esportiu i federatiu català. Així doncs esteu
convidats a la vostra participació activa per fer-ne d'aquesta voluntat una autèntica realitat.
Hem dedicat els millors esforços per tal de que us agradi.
Molt cordialment.
Barcelona a 1 d'abril de 2019
Sebastià Sendrós i Tolsau
President de la FCBE

