
 

FEDERACIÓ BALEAR DE COLOMBOFILIA 

Fundada en 1929 

Inscrita en el Govern Balear, Direcció General d’Esports amb el nº 

FD0003 

ACTA ASSAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

 

Data: 28-11-2021. 

Hora: 11:30 hores, en segona convocatòria. 

Lloc: Velòdrom Illes Balears 

Assistents: Antoni Perelló Vidal, Antoni Pujol Calafell, Guillem Martí Vallès, Guillermo 

Blanquer Domenge, Joan Jaume Sastre, José Antonio Torrens Fiol, Juan Bisbal Antich, 

Juan Fco. Ramírez Roldán, Marc Mora Fluxà, Marcos Vives Gras, Miquel A. Prats 

Torres, Miquel A. Veny Mestre, Pedro Blanco Ferrando, Rafael Gomez Font i Víctor 

Salado Rodríguez. 

Assumptes tractats: 

1. Aprovar els plans de vol i les normes per a la temporada 2022 dels concursos 

socials, insulars, regionals, nacionals i especials organitzats pels diferents 

clubs i agrupacions de clubs, prèviament aprovats per la junta directiva: 

S’aproven per unanimitat dels assistents. 

 El Sr. Guillermo Marti, al mateix temps president del club de Binissalem, 

 indica  que el club desitja fer un concurs des d’Àfrica, equidistant les 3 illes,  

 sol·licitant un marge de 30 dies per a presentar-lo.  S’acorda facultar a la  

 junta directiva per a la seva aprovació, si és presentat en un termini de 30 dies i 

 compleix amb la normativa vigent. 

 

2. Aprovació del nou Reglament de Règim Intern, prèviament aprovat per la 

junta directiva: 

 

• A l’article 12, s’elimina el següent paràgraf:  

 La Junta Directiva ha de formular en els primers tres mesos del seu exercici 

 econòmic i presentar a l’Assemblea General dins aquest termini els comptes 

 anuals que han d’incloure el balanç, el compte d’ingressos i de despeses, el 

 pressupost per a l’exercici econòmic següent i la memòria de l’exercici que es 

 tanca. 

• A l’article 24.2 es modifica que els menors de 8 anys no poden concursar 

de forma individual, però si amb un tàndem amb un major d’edat. 

  



 

• A l’article 55.1 es modifica la proposta de Pedro Blanco, en el sentit que 

es donarà una segona oportunitat als coloms recuperats, a un concurs a la 

mateixa distància del que fou recuperat. 

S’aprova per unanimitat amb els canvis abans esmentats. 

 

 

3. Aprovació del nou Reglament Esportiu Balear, prèviament aprovat per la 

junta directiva: 

 

• Es modifica l’article 22.4, a proposta de Pedro Blanco, per adaptar-lo a 

l’article 55.1 del règim intern. 

• Els articles 76 i 77 s’adaptaran segons l’aprovat a l’article 22.4. 

• A l’article 13 hi ha un error tipogràfic, s’ha d’afegir “s’haurà d’indicar la 

data en què es farà”. 

• A l’article 94 i 97 s’adaptarà a l’article 24.2 del règim intern. 

• A l’article 102 es canvia “haurà d’avisar” per “haurà de demanar 

autorització”, i “amollada” per “engabiada”. 

• Es proposa que a l’article 20, la distància per a les amollades de Gran Fons 

sigui de +700 km. Es vota i es desestima la proposta per unanimitat.  

• A l’article 120 falta el “Campionat Absolut de les Illes Balears”, que s’hi 

ha d’afegir. 

 S’acorda per unanimitat el nou reglament esportiu balear amb les 

 modificacions abans esmentades.  

 

 Essent les 12:55 hores, i sense més temes a tractar es tanca la sessió. 

 

El President                        El Secretari  

 

 

 

 

Pep Toni Torrens Fiol        Miquel Àngel Veny Mestre 
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