
FEDERACIÓ BALEAR DE COLOMBOFILIA 
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Inscrita en el Govern Balear, Direcció General d’Esports amb el núm. 

FD0003 

JUNTA DIRECTIVA DEL 13 DE NOVEMBRE DE 2022 

 

Lloc: Instal·lacions del club columbòfil La Ràpida Missatgera. 

Hora: 11:00 h. 

Assistents: Pep Toni Torrens, Pedro Blanco, Rafel Gómez, Toni Pujol, Toni Perelló, Marc 

Mora, Pep Buades i Miquel A. Veny.  

. 

Ordre del dia: 

1. Aprovar els plans de vol i les normes per la temporada 2023 dels concursos socials, 

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

agrupacions de clubs, prèviament aprovats per la Junta Directiva:  

El president del Comitè Esportiu comenta que des del Comitè Esportiu es va 

requerir a les 3 illes que s’havia de fer una amollada conjunta, però no s’ha fet cas. 

Mallorca i Eivissa ho tenen arreglat, però Menorca no ho té al pla de vol.  

El president de la FBC comenta que es donarà la subvenció de la RFCE a aquest 

concurs, i si no participen,  no tindran subvenció.  

18 de març s’aprova que es farà l’especial de les 3 illes, des de Fons. Mallorca i 

Eivissa ho tenen al pla de vol, Menorca no, i si no ho adapta, quedarà fora.  

Menorca té l’engabiament del 21/03/23 de 2 regionals de la mateixa modalitat en 

el mateix dia i no es pot autoritzar. Se’ls ho ha comunicat, i no ho volen canviar. No 

s’aprova el pla de vol, i se’ls requerirà que ho canviïn en un termini de 5 dies naturals, de 

cara a tenir-ho per l’Assemblea (posar 500 dies 18/3 per amollada conjunta i no posar 2 

regionals la mateixa setmana). De manera excepcional se’ls autoritza l’engabiada del 

04/04/23, ja que es tracta de dos regionals de modalitats diferents. 

Maó posa especials al Pla d’Entrenament i no posa normativa. Se li ha de requerir 

la normativa dels especials.  

Eivissa se li requerirà que modifiqui les normes, perquè fan referència a punts 

d’amollada que no són al pla de vols.  



S’aproven amb les observacions abans esmentades: Mallorca, Eivissa, especial 

de Porreres, especial Ciutadella, especial Palmesana. Entrenaments socials de: Porreres, 

Binissalem, Ciutadella, Manacor, Llucmajor, Ràpida, Esportiva, Palmesana i insular 

Eivissa.  

Maó i Menorca queden pendents de rectificació o justificació dels requisits 

esmentats.  

S’aprova la realització d’un especial “In memoriam Sebastià Mas” de la 

Federació segons normativa document adjunt annex 1:   

• Per Mallorca serà a la segona velocitat, primer mig fons, primer fons i 

l’amollada de 600.    

• Per Eivissa igual que Mallorca. 

• Per Menorca Eivissa 25/2, Calp 11/3, primer 500 i el 600.  

 

2. Autorització obertura compte corrent a Cajamar. S’aprova per unanimitat.  

3. Autorització a les persones designades per operar amb el compte corrent i banca 

electrònica. S’aprova per unanimitat que les persones designades per operar amb el 

compte corrent són en José Antonio Torrens Fiol, en Joan Jaume Sastre i na Francisca 

Ferriol Bergas. 

4. Sol·licitar dues targetes de dèbit, una a nom de José Antonio Torrens Fiol i l’altre 

a nom de Francisca Ferriol Bergas. S’aprova per unanimitat.  

5. Autoritzar al president de la Federació, de forma solidària, una pòlissa de 

finançament per l’emissió de rebuts bancaris SEPA per un import de 30.000 euros 

i una durada de 10 anys. S’aprova per unanimitat.  

6. Precs i preguntes:  

➢ Exposició Regional: s’aprova la proposta de programa (adjuntar programa) i es 

donarà compte a l’assemblea.  

➢ L’equip per a  l’exposició nacional, s’enviarà el dilluns 09/01/23 per Iberia 

cargo. S’ha de reservar amb temps. S’ha de mirar com es conformarà l’equip.  

 

 Sense haver-hi més temes a tractar, es tanca la sessió a les 12:50 hores.  

 

José Antonio Torrens Fiol      Miquel Àngel Veny Mestre 

 

 

 

President   Secretari 
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