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L

a Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers es va fundar a Barcelona, el 17 de juny de
1935, durant la Segona República Espanyola.
El maig del 1935, van ser redactats els seus Estatuts i va ser constituïda amb el nom de Federació
Columbòfila Catalana.
El primer Consell Directiu estava format per dos delegats de cada una de les societats columbòfiles
catalanes que van participar en els acords, nomenats per les respectives Juntes Directives elegides per les
seves pròpies assemblees generals. Ningú no podia, doncs, discutir la legalitat i la representativitat dels
components del Consell Federatiu.
La fundació de la Federació Columbòfila Catalana va ser avalada per la Real Federación Colombófila
Española.
Va néixer per aglutinar tots els clubs existents, ajuntar esforços i iniciatives esportives, com a òrgan
superior de la columbofília a Catalunya i l’activitat columbòfila va començar (segons el primer testimoni
escrit) l’any 1872, amb una importació de coloms missatgers de Bèlgica i, com a activitat esportiva
reglamentada, l’any 1890, amb la fundació de la Societat Columbòfila de Catalunya.
Fins que no va arribar aquest moment, les societats columbòfiles catalanes organitzaven i realitzaven
els seus plans de vol i campionats anuals propis per separat i de manera independent. Només en determinades
ocasions, quan es tractava de campionats a nivell nacional, competien i viatjaven conjuntament
Amb la fundació de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers, s’obre un nou i
important capítol per a la columbofília catalana que s’unifica en molts aspectes i es creen campionats nous i
per a tothom.
Les societats columbòfiles fundadores de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers
van ser: la Reial Societat Columbòfila de Catalunya, la Societat Columbòfila Missatgera Mataró, la Societat
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Columbòfila La Paloma Sport i la Societat Columbòfila Bètula Missatgera de Badalona, representades pels
seus presidents. A la actualitat ja no son “Societats” si no que passen a ser “Clubs”.
Com a president fundacional va ser escollit el Sr. Lluís Codina i Arimón, de la Societat Columbòfila
de la Paloma Esport i es va establir la primera seu social al primer pis del número 30 del carrer Ferran de
Barcelona.
En el transcurs de la llarga història de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers, han
regit els seus destins els columbòfils que segueixen:
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Societats fundadores de la Federació Columbòfila de Coloms
Missatgers de Catalunya
Societat Columbòfila de Catalunya. Fundada a Barcelona el 16 de febrer de 1890 pel Sr.
Diego de la Llave i Garcia. (Des del 1902, Reial Societat Columbòfila de Catalunya, i
des del 1990, Reial Club Columbòfil de Catalunya).

Societat Columbòfila Missatgera Mataró. Fundada a Mataró el 30 d’octubre de 1894.
El seu primer President va ser el Sr. Joan Castany.

Societat Columbòfila de la Paloma Esport. Fundada a Barcelona el 1923.

Societat Columbòfila Bètula Missatgera. Fundada a Badalona el 23 de juliol de 1930.
El seu primer president va ser el Sr. Ricard Torrandell i Forment.

Amb motiu de les seves Noces d’Argent, la Federació Columbòfila Catalana crea un nou escut
commemoratiu. En aquest escut, els nou coloms que hi apareixen representen cada una de les societats
columbòfiles en actiu en el moment de la celebració.
Durant els anys 1966, 1967 i 1968, per primera i única vegada, la nostra federació va canviar el seu
nom pel de Federació Catalana d’Associacions de Coloms Missatgers.
Aquesta circumstància es produeix en el Consell Nacional Columbòfil celebrat a Barcelona els dies 4,
5 i 6 de febrer de 1966.
Per aquest esdeveniment, es crea un escut especial que és el fundacional però amb la incorporació de
les cinc anelles olímpiques.

3

FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA
DE COLOMS MISSATGERS
Passatge del Taulat, 7 – 08019 BARCELONA – Tel. 606958637

E-Mail: info@colomsmissatgers.cat

==========================================================================================================================================

L’any 1985, la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers, i sota la presidència del Sr.
Lluís Fernández de Retana i Illas, celebra el seu 50 aniversari, les seves noces d’or.
Per commemorar esportivament aquest important esdeveniment, la F.C.C.C.M. organitza una aviada
especial de gran fons des de Rekkem-Menen (Bèlgica), amb una distància de 1.060 quilòmetres en línia recta.
Per a aquest esdeveniment es crea un escut especial.
La Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers té la intenció de consolidar el seu patrimoni
i incrementar la seva sòlida posició adquirint la primera seu social pròpia.
Després de molts anys de viure de lloguer, havia arribat el moment de disposar d’un edifici en
propietat. El 26 de juliol de 1983, amb molt d’esforç i sota la presidència del Sr. Lluís Fernández de Retana i
Illas, es va comprar una casa-xalet al carrer Torre Vélez número 36 de Barcelona.
Quinze anys després i sota el mandat del Sr. Víctor Gallemí i Marí, el 13 de maig de 1998, s’efectua la
venda de la casa i es compra l’actual seu, situada al passatge del Taulat, número 7.
Un local de cinc-cents metres quadrats, amb dues plantes, dels quals tres-cents vint-i-cinc metres estan
destinats a oficines, despatxos i sales de reunions, aquestes últimes amb una capacitat per a més de cent
persones. Unes instal·lacions que són un referent per a tota la columbofília espanyola.
La seu va ser inaugurada oficialment el 19 de desembre de 1998 pel Secretari General d’Esports i
president del Consell Català d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Sr. Pere Sust i Sagau.
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