75 anys d’història de la FCCE
Any 1933 al carrer del Mar, 16, de Barcelona, es constituia una Junta de directius encapçalats pel
Sr. José León González, President de la ”Federación Catalana de Sociedades Colombicultoras de
palomas buchonas” qui pasa a ser nomenat pel Governador Civil de la província, President de la
“Comisión Mixta de Colombofilia (coloms esportius i coloms missatgers).
Corrien temps dificils i la decissió d’unir a les aficions de colombicultors, a llavors “butxaires” i
missatgeristes, va fer possible que puguéssin continuar practicant les seves modalitats esportives.
A cada reunió s’intentava crear noves normatives i regles que ajudessin a la pràctica dels dos
esports, tasca no fàcil doncs ambdòs tenen una filosofia bastant diferenciades.
Poc després tot es va quedar aturat per la Guerra Civil.
El temps anava passant i malgrat la guerra civil i la postguerra, la gent aficionada al colom no va
perdre mai la il.lussió de tornar a fer-los volar i amb la vida quotidiana de la societat, els nostres
esportistes tornen a engegar motors i comencen a reunir-se i engegar les activitats als clubs, com
eren: El Centre,al actual barri del Raval, Poble Sec, Barceloneta, Sants, Andresense, Anglés
(Girona), La Balsa (Badalona), Camp de l’Arpa , Can Rull , Can Pi , Castelldefels, Cinc Roses,
Colomense, Collblanch, La Creu, Horta-Unión, Molins de Rei, Cerdanyola de Mataró, Badalona, Buen
Pastor.... a llavors a tota l’àrea metropolitana hi existia molta activitat i eren pocs els clubs que
s’ubicaven fóra.
Actualment és ben bé al contrari, les noves construccions, els nous enllaços per carretera han anat
trencant el paissatge per on volaven els nostres coloms, fent molt dificil practicar el vol de forma
segura pel control dels exemplars.
Aquesta inquietud de millorar i de protegir els nostres coloms i de donar-nos a conèixer davant els
organismes públics, els mandataris de la Federació van promoure tota una sèrie de fets encaminats
per foment l’esport, fins aconseguir que la Generalitat de Catalunya aprovés una Resolució i un
reglament de protecció a l’any 1989 sóta la Presidència del Sr. José García Mateos amb el suport
del Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, a llavors President de la Generalitat de Catalunya qui molt
amablement va rebre al Palau de la Generalitat als nostres representants esportius.
Va ser una época molt engrescadora on van surtir molts clubs nous entre ells Vilanova del Vallés per
l’any 1988, que darrerament ha estat la seu de diversos Campionats oficials.
Hores d’ara Vilanova del Vallés està consolidat com un club capdavanter com també ho són Les
Fonts, Cabrils o la Florida..., gràcies a l’esforç continuat i els han fet crèixer fins arribar on són
ara, clubs de referència en la colombicultura catalana.
En aquells moments ja teniem una Llei de protecció mitjançant la qual, molts ajuntaments van
començar a emetre un bands municipal que va protegir la pràctica dels coloms esportius a les
poblacions on estaven ubicats els nostres clubs, formant part el nostre col.lectiu de la vida social i
cultural del municipi.

Ara ja es perfilava un altre objectiu, una gran fita que a les zones de València i Múrcia ja ho tenien
per la orografia pròpia del seu paissatge, ara la Federació Catalana necessitava un marc natural
diferent, més obert a la Natura, més lliure sense zones plenes d’edificacions que obstaculitzaven la
visualització de les soltes, un marc idoni que va trobar la Junta del llavors President, Sr. Tomás
Prats i Prats. La Federació Catalana va escollir la població del Pla del Penedès com a seu dels
Campionats oficials, per reunir totes les condicions i qualitats que a llavors eren prioritàries per
l’entitat, era l’any 1990 i es celebrava el “3er. Trofeu de la Generalitat de Catalunya”.
Des de llavors la Federació Catalana ha celebrat diversos Campionats d’àmbit nacional i un
d’Internacional, així com Campionats Juvenils d’Espanya i d’àmbit català.
I hores d’ara, i de mans del nostre President, Sr. Francisco Masa Buendía, tenim davant un altre
repte, la Junta directiva de la Federació Catalana ha designat la població de Subirats per la
ubicació del primer Camp de Vol oficial on es té previst de realitzar i celebrar els Campionats que
s’esdevinguin a partir de la propera temporada esportiva, posant-lo en marxa amb aquest
“Campionat Especial del 75è. Aniversari 1933-2008”.
És molta la il.lussió que s’ha dipositat en aquest projecte i esperem que amb aquesta nova iniciativa
es pugui continuant escrivint un nou capítol d’aquesta Federació i els seus compromisaris, que han
fet possible amb el seu esforç i sacrifici personal que Catalunya pugui estar representada amb el
lloc que li pertoca al món de la Colombicultura nacional.

Sort i endavant ¡

A. López.

