
FEDERACIÓ BALEAR DE COLOMBOFILIA 

Fundada en 1929 

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

FD0003 

 

ACTA JUNTA DIRECTIVA  

Data: 6-10-21 

Hora d’inici: 20:30 

Lloc: Seu del C.C. La Ràpida Missatgera 

Assistents presencials: Marc Mora Fluxà, Joan Jaume Sastre, Antoni  Perelló Vidal, 

José Antonio Torrens Fiol, Pedro Blanco Ferrando, Miquel A. Veny Mestre, Antonio 

Pujol Calafell, Víctor Salado Rodríguez, José Buades Samper, Juan Jesús Bisbal Antich 

i Rafael Gómez Font. 

Assistents per via telemàtica: David Fernández Fernández  de Mera, Amir Hessam 

Arbaban Ghafoori i Juan Fco. Ramírez Roldán. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

- Reunió amb la Federació Valenciana de Columbicultura. 

El president del Comitè Esportiu explica la reunió que es va tenir entre les 

membres del Comitè Esportiu de la Federació Balear de Columbofília i la Federació 

Valenciana de Columbicultura per tractar el tema de les amollades que fa la Federació 

Balear en territori de la Comunitat Valenciana.  

 El balanç que fa el president, de la reunió, és positiu. Es va quedar que el Comitè 

Esportiu vigilarà que les diferents illes compleixen l’acord al qual es va arribar a la 

reunió.  

 Es va acordar que es podrà amollar els diumenges i dilluns, i en casos 

excepcionals, i avisant amb 3 dies d’antelació, els dimarts. Entre els diferents punts 

d’amollada acordats, s’aniran repartint les amollades de les diferents illes, per no 

carregar totes les amollades als mateixos punts.   

 S’aprofita per demanar a Eivissa el pla de vols, per tal d’estudiar-lo i adaptar-lo 

a l’acordat a la reunió.  

 

- Exposició regional 2021-2022. 

Es va enviar una carta a tots els clubs per si hi havia algun candidat a organitzar-

la, però de moment no hi ha hagut cap petició. L’únic que té predisposició a organitzar-

la és Llucmajor. 



A causa que no ha acabat al termini per presentar candidatures, s’aprova que es 

farà a Llucmajor els dies 7 i 8 de gener, excepte en el cas que arribi alguna petició 

d’algun club, que s’estudiarà.   

Es consultarà a la RFCE si el campionat de colomins de 2020 compta per 

l’exposició o no, i es demanaran els llistats dels coloms classificats de cada categoria a 

en Vicente Prats.  

 

- Concessió Medalla al Mèrit. 

El president proposa que cada any s’hauria de concedir aquesta distinció a una 

persona que destaqui per la seva trajectòria, tant pel que fa a resultats esportius com 

compromís amb les institucions columbòfiles, esdeveniments, etc. Es suggereix que la 

primera sigui concedida a Julià Monserrat, i s’aprova que així sigui.  

De cara als anys vinents, es parla de demanar als clubs candidats i, de tots els 

que ells suggereixin, la Junta Directiva decidirà a qui o quins se’ls hi concedeix.  

 

- Reglament Esportiu i Reglament de Règim Intern. 

S’aprova per unanimitat la proposta presentada pel president, tant pel que fa al 

Reglament Esportiu com al Reglament de Règim Intern.  

 

- Altres temes. 

 

1. Procediment Ordinari 28/2020. 

S’acorda personar-nos com a part codemandada al procediment ordinari 

28/2020. 

2. El president informa que el CC La Palmesana ha pagat una part important del 

deute que tenia amb la Federació, al voltant de 2.500 euros.  

3. Miquel Àngel Veny explica a la Junta Directiva com van els preparatius de 

l’Exposició Nacional i Jornada Nacional del Colom Missatger que se celebraran 

a Porreres el pròxim mes de gener de 2022.  

  

 A les 22:30, sense més temes a tractar, es tanca la sessió. 

 

José Antonio Torrens Fiol Miquel Àngel Veny Mestre 

 

 

President Secretari 
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