




Sé que t'agraden molt els animals. Doncs, saps una cosa?
Hi ha un animal, que no t'imagines el que és capaç de fer.
Fa coses increïbles.
Sí, sí, el colom. Un colom molt especial. Un súper colom.
No em creus? No et rigues. No és com t'han explicat. No 
t’ho pots ni imaginar.
Si m’escoltes atentament descobriràs a un gran amic que 
estic segur que t'acompanyarà tota la vida.
Si segueixes els meus consells, et promet que fins i tot 
t’ensenyaré a parlar i entendre el seu idioma.
Però, abans de començar, has de saber un parell de coses 
molt importants.

Què és la columbicultura?

Uf, quina paraula més estranya, no?
Aquesta paraula si la dividim en dos, queda d’aquesta 
manera:
        Columba: significa colom.
        Cultura: significa conjunt de coneixements.
En altres paraules, que columbicultura seria tot el conjunt 
de coneixements i cures cap al colom.

MANUAL DE
LA COLUMBICULTURA



Bé!
No et vaig a explicar molt de rotllo de com, un colom normal i 
senzill, amb el pas dels anys, es va convertir en un súper colom.
Sí que hauries de saber que el nostre colom des de sempre ha 
estat molt a prop de les persones oferint la seua amistat, pràcti-
cament des de l’època prehistòrica fins hui en dia.
El nostre colom és un animal que si l’ensenyes mai se n’anirà 
de sa casa. Per aquest motiu, els tenien solts i ells sols es bus-
caven el seu aliment.
Les persones, en aquella època de fam, feien servir els seus 
excrements  (la colomina o femta) com a adob per als seus 
cultius. També s’utilitzava la seua carn per alimentar-se.
Els van construir els seus colomers perquè pogueren criar i, 
d’aquesta manera, s’ajudaven mútuament.
Alguns d'aquests coloms quan estaven sols volaven molt en la 
recerca d'una nova parella.
Quan passava volant alguna coloma que anava perduda, la 
convidaven a quedar-se amb ell a sa casa. El seu pap s'inflava 
d'aire en el seu vol per cridar molt la seua atenció i així festejar, 
i, a més, es deixava caure sobre el seu colomer amb vol majes-
tuós.
L'ésser humà, prompte, es va adonar que el nostre colom era 
tot un galant.
Va aprendre que si deixa-
va un mascle tancat uns 
dies en soledat i després 
el soltava, encara era 
més volador i no es can-
sava de buscar i atreure 
colomes perdudes a sa 
casa.
Per descomptat que això 
l'home també ho aprofita-
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va per a alimentar-se d'aquestes convidades, que misteriosa-
ment anaven desapareixent del costat del nostre “Don Juan”.
També es va adonar, que si deixava anar d'aquesta manera 
diversos mascles, succeïa que entre ells, es disputaven noble-
ment a aquestes femelles i al final, només era un qui aconse-
guia enamorar-la i portar-la a casa o colomer.
Aquesta noble lluita divertia molt a l’home. A poc a poc, amb el 
pas dels anys, es van anar seleccionant coloms més forts, inte-
l·ligents, valents i seductors. Fins a crear al nostre protagonista, 
un súper colom. El va anomenar colom esportiu.
Ara, ja estàs preparat per a començar a descobrir els secrets 
del teu nou amic.
Passaré a ensenyar moltes coses que no pots ni imaginar sobre 
el nostre gran colom.
Ho farem seguint uns senzills 10 passos i contestant a les 
preguntes que segur em vols fer.
També has de saber que en columbicultura hi ha altres tipus de 
coloms, que l'home va seleccionar durant els anys.
Aquestes altres races de coloms, algunes també competeixen 
entre si d'altres maneres.
Hi ha el colom missatger que s'usa per a fer carreres de curta i 
llarga distància entre dos punts i es practica a tot el món.
A més a més, existeixen els coloms denominats "de fantasia" 
en els quals només es 
busca, mitjançant molts 
encreuaments, obtenir una 
determinada forma estètica 
o colorit en el colom.
Després, hi ha una gran 
varietat de coloms denomi-
nats "de raça", que s'han 
seleccionat amb els anys 
segons un estàndard físic. 
Això vol dir, que el que es 
valora és que el seu cos i 



 PRIMER PAS
 1. En què consisteix l'esport del colom esportiu?

 SEGON PAS
 2. Com he d’ajuntar una parella per criar?

 TERCER PAS
 3. Com tinc cura i alimente els colomins de la meua parella?

 QUART PAS
 4. Quan i com he d’anellar el meu colomí?

 CINQUÉ PAS
 5. Com he d’ensenyar al meu colom?

 SISÉ PAS
 6. Aprenent els colors bàsics de la ploma

 SETÉ PAS
 7. Com funciona la competició?

 HUITÉ PAS
 8. Colom i colombaire. Aprenentatge mutu.

 NOVÉ PAS
 9. Com prevenir i curar malalties del meu colom?

 DESÉ PAS
 10. El que mai has d'oblidar. Valors i consells.

els seus moviments siguen d'unes determinades proporcions i 
formes. Més clar encara, aquests coloms competeixen entre si 
en concursos de bellesa.
Però centrem-nos en el nostre campió. Ací passe a detallar-te 
els 10 passos a seguir perquè entengues i comences a estimar 
el colom més valent de tots. El colom esportiu.



COMENCEM!

PRIMER PAS

1. EN QUÈ CONSISTEIX L’ESPORT
    DEL COLOM ESPORTIU?

Recordes el que t'he explicat al principi sobre la història del 
nostre colom? Sí o no? No? Com què no?
Això que el nostre colom estava només i intentava pel seu 
instint emportar-se al seu colomer a una femella i enamorar-la!
Quin galant que està fet! Te'n recordes ja? Doncs en aquest 
instint està fonamentada la base d'aquest esport.
T'explique:
El nostre colom esportiu, 
com t'he dit al principi, és 
molt especial una vegada 
que veu a la coloma s'ena-
mora a l'instant d'ella i per 
a tota la vida.
Sí, sí, podríem dir que res 
més veure-la té "un amor 
a", és a dir, “un flechazo” 
com diuen en castellà. Però no és això el 
que el fa diferent de la resta dels coloms.
El nostre colom esportiu, un cop que veu a 
"la seua coloma", la voldrà com a seua. En 
altres paraules, intentarà enamorar-la i se 
n’anirà amb ella on ella vaja.
No li importarà ni la distància ni el lloc.
Aleshores, si deixem anar diversos mas-
cles i una sola femella tots ells, res més 
veure-la, diran que és la seua estimada i no 
permetran que els altres mascles li la lleven. 



Ara, imagina aquesta situació amb molts mascles (quasi 100) i 
una sola coloma.
Tots aniran volant darrere d'ella.
Quin embolic! No?
Ells la buscaran durant el vol, i la coneixeran per tindre les 
plomes de la cua tallada i una "ploma blanca" o senyal blanc 
que li hem col·locat.
No poses aquesta cara ... Ara t'explique això!
Ella se sent molt alabada en veure tants pretendents darrere 
d’ella. Començarà a volar coqueta, convidant a fer que ells la 
segueixen. Però no cregues que ella és tan enamoradissa com 
el nostre colom. Ella els farà passar per unes dures proves als 
seus perseguidors fins a anar seleccionant al més fort, valent, 
intel·ligent i ben plantat.
Es posarà en llocs on el nostre colom li costarà trobar-la, ja que 
al costat d'ell també hi seran els altres competidors amb les 
mateixes intencions.

TERCER PAS

3. COM TINC CURA I ALIMENTE ELS COLOMINS DE LA 
MEUA PARELLA?

Ja tens gairebé una setmana la teua parella de coloms espor-
tius junta. La femella està dins del niu que li vas preparar. Li vas 
posar branquetes i herbes seques perquè feren el seu niu. Has 
mirat si ha post ous?
Si!, veritat? Normalment, quasi sempre ponen 2 ous.
Doncs ara toca esperar durant uns divuit dies.

Ei!, que ja ixen!
Quina cosa més lletja, eh?

Bé, bé, dóna-li temps. Encara és 
només un bebé de colom.
Per si no ho saps, ara la seua 
mare li donarà una mena de 
farinetes anomenada "llet de 
colom", però, a més d'ella ara és 
molt important que no li falte 
menjar variat i aigua a la teua 
parella.
A més de dacsa i llavors varia-
des, hauries d'afegir algun 
aliment extra com "pinso de 
pollets xicotets". Això els agra-
darà i alimentarà molt.
Escolta! Observa una cosa. Si 
veus que un colomí es va quedant molt xicotet mentre el seu 
germà creix i creix, hauràs d'ajudar tu a aquest xicotet perquè 
no el xafe el seu germà, el fartaner.
Pots donar-li alguna pastilla amb suplement alimentari o pots 

donar-li tu menjar de forma manual, has de fer de la seua "ma-
drastra".

CONSELL: Fes el següent.

• En un recipient com el de la 
foto, és un ènema, el venen en 
farmàcies. Poses una mica de 
"pinso dels pollets xicotets" i 
afegeixes aigua sense arribar a 
omplir-lo. Espera uns 5 minuts i 
l’agites una mica. Ja tens una 
bona farineta per al teu colomí.
• Amb la mà esquerra obris el 
seu bec i amb la dreta estrenys 
lleument el cos de l’ènema a 
forma de biberó. Això ho pots fer 
també amb una xeringa gran.
• Quan veges el seu pap ple no 
li’n dónes més.
Repeteix això almenys una 
vegada al dia. En pocs dies, estarà igual que el seu germà.



S'amagarà per veure quin és el més intel·ligent i observar qui 
mostra veritable interés per trobar-la i estar de veritat amb ella.
Molts mascles es cansaran i no podran seguir-la. D'altres, 
abandonaran i se n’aniran derrotats.
Altres vegades succeirà que en estar tots junts i amuntegats 
buscant-la, alguns eixiran a volar equivocats. (Això s'anomena 
rebot o carcassada, “carcassà”) provocant una situació de no 
saber si la coloma està encara parada o està eixint a volar 
també. Doncs com són molts es produeix molta confusió.
El nostre colom es posarà molt nerviós quan no la veja i haurà 
de volar o buscar-la. De vegades, en solitari fins a diversos 
quilòmetres de distància.
Haurà de recordar els llocs on ha parat abans la seua estimada, 
i buscar-hi fins a tornar a trobar-la.
Com veus, el nostre colom és tot un guerrer enamorat, ja que 
lluitarà, si cal, amb cada oponent fins a aconseguir que la seua 
estimada siga només seua.
Si finalment per la seua constància l'aconsegueix, és a dir, 
gràcies a la seua força, valentia i astúcia; farà que ella també 
s'enamore bojament d'ell.
Llavors, una vegada aconseguit que siguen parella, ell se l’em-
portarà al seu colomer per oferir-li la seua casa i el seu niu.
Ella serà la seua única parella per a la resta de les seues vides.
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SEGON PAS

2. COM HE D’AJUNTAR UNA PARELLA PER CRIAR?

ABANS D’AJUNTAR:
Abans de res, el més important és que tant el mascle com la 
femella que penses unir per criar, estiguen ben sans i forts. Per 
a això, has de tindre’ls cadascun en un departament sols uns 
dies abans d'ajuntar-los i tan tranquils com siga possible.
Has de tenir-los sans. Això vol dir, que li donaràs tant al mascle 
com a la femella uns medicaments perquè així t'assegures que 
no tenen cap paràsit en el seu interior ni exterior o malaltia. 
Aquesta acció s'anomena desparasitar.
Nota: Et diré el que has de donar-li més endavant en el capítol 
dedicat a la desparasitació i malalties principals.

EL LLOC ON CRIARAN
Bé. Això també és molt impor-
tant. No val deixar els dos junts 
en qualsevol lloc i ja està.
T'explique. És molt senzill.
El lloc on has d’unir-los perquè 
crien ha de ser espaiós.
Et diré una mesura perquè no 
t'emboliques. Si mires, de front, el lloc on criaran, et diré que ha 
de ser d'ample, més o menys el llarg del teu braç (60-80 centí-
metres).
De fons, és a dir, cap a dins pot tenir una mica menys de la teua 
mida de braç (uns 60 centímetres).

EL SOL
Si és possible, la teua parella ha d'estar orien-
tada cap al migdia. O siga, que li donarà el sol 
només per unes hores. L'ideal és que tinga sol 
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i ombra. El sol és molt bo, però no ho és si dóna directament 
tot el dia.
UF!, VAJA! Se m'oblidaven 3 coses que no has de descuidar. 
Són el més important:

1r NETEJA!, 2n NETEJA!, i 3r NETEJA.
Deixa-ho tot net com una patena.

La millor manera de netejar i desinfectar el lloc on posaràs la 
teua parella és la següent:
• Posat uns guants i unes ulleres per protegir els teus ulls.
• Agafa un raspall, una granera vella sense el pal et servirà.

• Plena un poal d'aigua de 
l'aixeta normal, uns 10 litres. 
Li afegeixes un got de lleixiu 
de neteja i desinfecció de 
terra, has de tindre molta 
cura que el lleixiu no se t'es-
campe ni a la pell, ni als ulls. 
Si t'ajuda un adult millor.
• Mou amb el pal de la grane-
ra una mica l'aigua amb 
lleixiu.
• Ja pots anar mullant el raspall i anar 
refregant per terra i les parets fins a veure 
que tot queda humitejat. Això ho pots fer 
de manera més fàcil si vols, ruixant la 
barreja que has fet d'aigua i lleixiu amb un 
polvoritzador com el de la imatge.
• El deixes assecar i llest.

EL QUE HA DE TENIR SEMPRE LA 
NOSTRA PARELLA
Dins l'habitacle on va criar la teua parella 
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has de tenir el següent:
• Una menjadora amb dos o més apartats on li posaràs dacsa i 
les llavors variades. En un apartat de la menjadora o pot, a banda, 
és important que tinga "grit".
Tu em diràs; què és això? Doncs el "grit" són bàsicament unes 
pedretes que ajuden a digerir i triturar els durs grans que es 
mengen els nostres coloms. Ja saps que no tenen dents, per això 
és important l'acció d'aquest "grit" perquè l'organisme del colom 
absorbisca millor tot aliment dels grans.
• Un abeurador, dipòsit amb aigua sempre neta i fresca.
• I finalment, un niu. 
Sempre ha d'estar col·locat en una de les dues cantonades del 
fons. Et valdrà qualsevol recipient de fang que venen per a això 
amb forma de plat fondo. Li cobreixes la seua base interior amb 
arena neta o arena dels gats perquè quan ponguen els ous 
tinguen una base tova i no es trenquen. Et donaré un consell 
perquè el teu niu siga més acollidor:
Els coloms i les colomes quan estan covant els seus ous no els 
agrada que els estigues veient. Per això, pots posar-los davant del 
seu niu una fusta alta de separador que done intimitat al niu, de 
manera que no veges com incuben.

EN QUINES DATES HE DE CRIAR
El primer que has d'entendre és que els teus coloms són aus (que 
llest sóc!) Aleshores, la seua època d'aparellament és quan 
s'acosta la primavera i et 
recomane que els separes 
quan comence a fer molta 
calor. Encara que és opcio-
nal, segons on visques.
Jo t’aconsellaria que ajunta-
res la teua parella pel dia 
dels enamorats, 14 de febrer 
més o menys, i la separares 
com a màxim a finals de juny. 
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• En un recipient com el de la 
foto, és un ènema, el venen en 
farmàcies. Poses una mica de 
"pinso dels pollets xicotets" i 
afegeixes aigua sense arribar a 
omplir-lo. Espera uns 5 minuts i 
l’agites una mica. Ja tens una 
bona farineta per al teu colomí.
• Amb la mà esquerra obris el 
seu bec i amb la dreta estrenys 
lleument el cos de l’ènema a 
forma de biberó. Això ho pots fer 
també amb una xeringa gran.
• Quan veges el seu pap ple no 
li’n dónes més.
Repeteix això almenys una 
vegada al dia. En pocs dies, estarà igual que el seu germà.
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Si!, veritat? Normalment, quasi sempre ponen 2 ous.
Doncs ara toca esperar durant uns divuit dies.

Ei!, que ja ixen!
Quina cosa més lletja, eh?
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mare li donarà una mena de 
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A més de dacsa i llavors varia-
des, hauries d'afegir algun 
aliment extra com "pinso de 
pollets xicotets". Això els agra-
darà i alimentarà molt.
Escolta! Observa una cosa. Si 
veus que un colomí es va quedant molt xicotet mentre el seu 
germà creix i creix, hauràs d'ajudar tu a aquest xicotet perquè 
no el xafe el seu germà, el fartaner.
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QUART PAS

4. QUAN I COM HE D’ANELLAR EL MEU COLOMÍ?

A la setmana de nàixer has d’anellar els teus colomins, és obli-
gatori el seu anellament. D’aquesta manera demostres que 
és un colom esportiu i federat. Per ser federat el teu colom 
estarà protegit per la llei. El teu colomí, com saps, és molt espe-
cial i únic. Per això, ha de portar la seua anella federada.
De seguida t'explique com pots fer-te federat i així podràs volar 
i tenir coloms de forma totalment legal.
Alhora que els anelles, has de donar-li un suplement alimentari 
a manera de calci vitaminat d3. D'aquesta manera el seu 
esquelet es formarà de forma correcta i molt fort.

Cada anella és com el DNI del teu colom. Els números de cada 
anella van repetits en una placa a part, o siga, cada numeració 
d'una anella té com a parella la mateixa numeració en una 
placa. Aquesta placa serà la que demostra que aquest colom és 
teu i de ningú més. Les anelles han de ser federades, és a dir, 
que les adquiriràs a la Federació o Club, o bé seran de la Fede-
ració Espanyola de Columbicultura.
Cada anella porta unes lletres de 
sèrie més el seu número indivi-
dual i l'any en què van ser fetes. 
També es veu la federació a la 
qual pertanyen.
Existeixen, a més, les anelles de 

propietari, les 4 de baix de la foto, que no són obligatòries. 
Però seran de molta utilitat i la pots col·locar en l'altra pota i en 
elles poses el teu número de telèfon de contacte perquè qui 
trobe el teu colom et telefone.
Així, serà més fàcil que t’aparega el teu colom si s'extravia
Com t'he dit, a la setmana de vida o així, és bon moment per 
anellar-lo. Anellar el teu colomí és molt fàcil.

T'explique com. Subjecta el teu colomí com en la imatge 
següent. Primer li introdueixes els 3 dits davanters deixant el dit 
del darrere per al final. Amb una mà subjecta els tres dits i amb 
l'altra vas ficant l'anella. Per treure l'últim dit et pots ajudar amb 
una ploma o bastonet per alliberar-lo.
Ja està el teu colomí anellat! Ha estat molt fàcil, no?
Posa-li un recipient baix 
amb llavors. Al mes o així, 
veuràs que ja mengen ells 
sols i es podran separar 
dels pares.
Però has d’observar que 
mengen i beuen bé sols 
abans de ser deslletats.



TERCER PAS

3. COM TINC CURA I ALIMENTE ELS COLOMINS DE LA 
MEUA PARELLA?

Ja tens gairebé una setmana la teua parella de coloms espor-
tius junta. La femella està dins del niu que li vas preparar. Li vas 
posar branquetes i herbes seques perquè feren el seu niu. Has 
mirat si ha post ous?
Si!, veritat? Normalment, quasi sempre ponen 2 ous.
Doncs ara toca esperar durant uns divuit dies.

Ei!, que ja ixen!
Quina cosa més lletja, eh?

Bé, bé, dóna-li temps. Encara és 
només un bebé de colom.
Per si no ho saps, ara la seua 
mare li donarà una mena de 
farinetes anomenada "llet de 
colom", però, a més d'ella ara és 
molt important que no li falte 
menjar variat i aigua a la teua 
parella.
A més de dacsa i llavors varia-
des, hauries d'afegir algun 
aliment extra com "pinso de 
pollets xicotets". Això els agra-
darà i alimentarà molt.
Escolta! Observa una cosa. Si 
veus que un colomí es va quedant molt xicotet mentre el seu 
germà creix i creix, hauràs d'ajudar tu a aquest xicotet perquè 
no el xafe el seu germà, el fartaner.
Pots donar-li alguna pastilla amb suplement alimentari o pots 

donar-li tu menjar de forma manual, has de fer de la seua "ma-
drastra".

CONSELL: Fes el següent.

• En un recipient com el de la 
foto, és un ènema, el venen en 
farmàcies. Poses una mica de 
"pinso dels pollets xicotets" i 
afegeixes aigua sense arribar a 
omplir-lo. Espera uns 5 minuts i 
l’agites una mica. Ja tens una 
bona farineta per al teu colomí.
• Amb la mà esquerra obris el 
seu bec i amb la dreta estrenys 
lleument el cos de l’ènema a 
forma de biberó. Això ho pots fer 
també amb una xeringa gran.
• Quan veges el seu pap ple no 
li’n dónes més.
Repeteix això almenys una 
vegada al dia. En pocs dies, estarà igual que el seu germà.
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Ja tens gairebé una setmana la teua parella de coloms espor-
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farinetes anomenada "llet de 
colom", però, a més d'ella ara és 
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menjar variat i aigua a la teua 
parella.
A més de dacsa i llavors varia-
des, hauries d'afegir algun 
aliment extra com "pinso de 
pollets xicotets". Això els agra-
darà i alimentarà molt.
Escolta! Observa una cosa. Si 
veus que un colomí es va quedant molt xicotet mentre el seu 
germà creix i creix, hauràs d'ajudar tu a aquest xicotet perquè 
no el xafe el seu germà, el fartaner.
Pots donar-li alguna pastilla amb suplement alimentari o pots 

donar-li tu menjar de forma manual, has de fer de la seua "ma-
drastra".

CONSELL: Fes el següent.

• En un recipient com el de la 
foto, és un ènema, el venen en 
farmàcies. Poses una mica de 
"pinso dels pollets xicotets" i 
afegeixes aigua sense arribar a 
omplir-lo. Espera uns 5 minuts i 
l’agites una mica. Ja tens una 
bona farineta per al teu colomí.
• Amb la mà esquerra obris el 
seu bec i amb la dreta estrenys 
lleument el cos de l’ènema a 
forma de biberó. Això ho pots fer 
també amb una xeringa gran.
• Quan veges el seu pap ple no 
li’n dónes més.
Repeteix això almenys una 
vegada al dia. En pocs dies, estarà igual que el seu germà.

CINQUÉ PAS

5. COM HE D’ENSENYAR AL MEU COLOM? 

Quan el teu colomí es va fent colom ado-
lescent, als tres mesos d'edat en endavant, 
comença a voler tenir com a “núvia” a una 
bonica coloma. Però no ha de ser qualse-
vol coloma, ha de ser una coloma molt 
especial.
Portarà les plomes de la seua cua tallades 
a la meitat i al centre li lligarem amb una 
cinta aïllant o una brida una ploma blanca 
o plàstic blanc de la forma indicada a la 
imatge superior.
Aquesta serà el senyal per al teu colom 
de què ella és la femella!
Les femelles s'han de cuidar i tractar 
amb més cura que els mascles.
Elles són el més important.
D'aquesta manera, el teu galant la buscarà 
i no farà cas d'altres colomes que puguen 
voler enamorar-lo.
Per això, la femella per al nostre galant és 
diferent de la resta. Ha de tenir un pelatge 
pur, com és el blau, fumat, moro “moratxo”, 
o toscat. De més clar a més fosc.
Mira els tipus de femelles vàlides en les 
imatges de l'esquerra.
També alguns colombaires li posen 2 cues 
blanques, una a cada costat perquè els 
joves aprenguen bé que aquesta és el 
senyal que indica que ella és la femella i 
que està disposada a tenir un “nuvi” com 
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el nostre colom.
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TERCER PAS

3. COM TINC CURA I ALIMENTE ELS COLOMINS DE LA 
MEUA PARELLA?

Ja tens gairebé una setmana la teua parella de coloms espor-
tius junta. La femella està dins del niu que li vas preparar. Li vas 
posar branquetes i herbes seques perquè feren el seu niu. Has 
mirat si ha post ous?
Si!, veritat? Normalment, quasi sempre ponen 2 ous.
Doncs ara toca esperar durant uns divuit dies.

Ei!, que ja ixen!
Quina cosa més lletja, eh?

Bé, bé, dóna-li temps. Encara és 
només un bebé de colom.
Per si no ho saps, ara la seua 
mare li donarà una mena de 
farinetes anomenada "llet de 
colom", però, a més d'ella ara és 
molt important que no li falte 
menjar variat i aigua a la teua 
parella.
A més de dacsa i llavors varia-
des, hauries d'afegir algun 
aliment extra com "pinso de 
pollets xicotets". Això els agra-
darà i alimentarà molt.
Escolta! Observa una cosa. Si 
veus que un colomí es va quedant molt xicotet mentre el seu 
germà creix i creix, hauràs d'ajudar tu a aquest xicotet perquè 
no el xafe el seu germà, el fartaner.
Pots donar-li alguna pastilla amb suplement alimentari o pots 

donar-li tu menjar de forma manual, has de fer de la seua "ma-
drastra".

CONSELL: Fes el següent.

• En un recipient com el de la 
foto, és un ènema, el venen en 
farmàcies. Poses una mica de 
"pinso dels pollets xicotets" i 
afegeixes aigua sense arribar a 
omplir-lo. Espera uns 5 minuts i 
l’agites una mica. Ja tens una 
bona farineta per al teu colomí.
• Amb la mà esquerra obris el 
seu bec i amb la dreta estrenys 
lleument el cos de l’ènema a 
forma de biberó. Això ho pots fer 
també amb una xeringa gran.
• Quan veges el seu pap ple no 
li’n dónes més.
Repeteix això almenys una 
vegada al dia. En pocs dies, estarà igual que el seu germà.

serà la seua casa i no voldrà compartir-la amb cap altre mascle.
Has de saber si on els ensenyaràs ja hi ha altres mascles allà 
ensenyats o no. T'ho explique en 
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és com una cadena, es van ensenyant els uns als altres.

· 2n cas. No tinc res ensenyat al colomer.
Bé. En aquest cas hauràs d'anar més a poc a poc i amb molta 
més cura, ja que hauràs de començar de zero. Això vol dir que 
has d'assegurar-se que quan la teua parella isca a volar ja 
coneixen perfectament on són i com tornar al seu colomer o 
casa.
Hi ha diverses maneres de fer-ho. El més important que has de 
saber és que el teu colomí sempre estarà on estiga la seua 
coloma. Has d’observar bé el teu colom i veure si quan subjec-
tes la seua femella es mostra afectuós i l’amanyaga o si per 
contra es mostra espantat o fugisser. Si no és molt poregós i 
l’has tocat altres vegades veuràs com el teu colom bota damunt 
de la coloma encara que la tingues a les teues mans.
Si te l’emportes, i ell veu que la tens, et seguirà on vages.
Bé. El següent és millor fer-ho al matí, perquè així tindrà més 
hores de llum per al seu ensenyament i vol.
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Passades diverses hores i quan veges que ja saben entrar per 
si sols i estan tranquils, pots deslligar el fil de l'anella de la 
femella i deixar-la en llibertat.
Si no hi ha cap novetat, en fer-se fosc, entraran els dos dins del 
colomer i allà dormiran, ja que aquesta és la seua casa.
És bo deixar-los diversos dies solts o deixar-los solts diferents 
estones perquè s'ensenyen correctament. 
Molt bé! Ja el tens ensenyat a reconéixer casa!
Com t'he dit abans, tot és una 
cadena. Pots tornar a deixar 
el teu colomí en soledat un 
parell de dies igual que la 
coloma. Després, li fiques al 
teu colom jove una  nova 
coloma, d'una altra ploma 
diferent. Ell l’ensenyarà; i a la 
primera coloma pots ficar-li 
un altre colom perquè ella 
l’ensenye.
Molt bé! Estàs fet tot un mestre.



Entesos! Doncs quan ja tingues diversos mascles ben ensen-
yats prova de deixar-los anar amb una sola femella.
Veuràs com tots aniran darrere d'ella, ja que com et vaig dir, tots 
creuen que és seua i no volen que els altres li la lleven.
Així, ells volaran i agafaran força a les ales i veuràs quins són 
els més forts o atletes. Però també has de veure quins són els 
més llestos i valents. Per això és bo que tingues una o diverses 
femelles ensenyades en un lloc on ella puga moure’s o ama-
gar-se, perquè descobrisques quins són els que l'acompanyen.
El cas és posar-ho difícil als mascles per així observar quin o 
quins mostren més interés per ella i, alhora, ella pot seleccionar 
millor.
Ho acabe de dir, això es diu selecció per qualitat.
Si soltes pocs mascles, algun intentarà enamorar i que ella el 
seguisca. Li farà viatges al seu colomer intentant tancar-se-la 
dins. A poc a poc, aniràs deixant anar més mascles i només una 
femella.
Com et vaig dir al principi, ella es posarà en llocs difícils i inten-
tarà amagar-se per seleccionar els mascles que més ganes 
tenen d'estar amb ella.
D'aquesta mateixa manera aniràs comprovant quins dels teus 
coloms joves mai l'abandonen i quins s'equivoquen amb més 
facilitat. També veuràs els que la busquen i tornen on l'hagen 
perdut.
En l'ensinistrament d'un colom esportiu, el més important, és 
que aprenga molt bé a conéixer la femella.
Cada colom tindrà una progressió individual. O siga, uns apre-
nen més de pressa i altres més lentament. Si no aprén bé el 
que és la femella, anirà darrere dels mascles erròniament i no 
ens servirà perquè siga un bon colom esportiu.
Amb això et vull dir que mai heu de tindre pressa, ni deixar-lo 
anar amb molts altres mascles d’una vegada. Has d'anar molt a 
poc a poc.
Vaja!, se m'oblidava una cosa molt important! I és que quan 
agafes el teu colom després deixar-lo anar amb els altres mas



cles, després de 2 o 3 hores, en aquest mateix lloc on l’has 
recollit, has de donar-li el seu premi. Tu diràs, quin premi? 
Pensa una mica, ja que la resposta és molt lògica.
El teu colom ha estat lluitant per aconseguir la coloma. Si a 
l'hora de recollir-lo està amb ella o s'ha portat molt bé, has de 
deixar-lo una estona amb ella; els dos sols com a premi.
Així ell aprendrà que després del dur esforç hi ha una gran 
recompensa. No hi ha res que li agrade més que estar ell sol 
amb la seua estimada.
Però, ara tu em preguntaràs: com sé si tinc un bon colom?
Doncs és el més fàcil de saber:
1. Si veus que els altres abandonen la femella i el teu no ho fa. 

És a dir, veus que té molta constància a estar amb la femella.
2. Si quan els altres s'equivoquen, el teu colom sap on està ella.
3. Si quan la perd el teu colom es posa nerviós i no para de 

moure’s i buscar-la fins a trobar-la.
Quan el teu colom faça un d'aquests tres punts serà bon colom. 

Si fa els 3 punts anteriors,
podrà ser tot un campió!



SISÉ PAS

6. APRENEM ELS COLORS BÀSICS DE LA PLOMA

El teu colom anirà canviant les seues plomes de la seua ala 
d'una en una. Ho farà de dins cap a fora de l'ala.
Les remeres secundàries només les canviarà una cada any, 
mentre que les 10 remeres primàries les canviarà totes 
progressivament. De la 1a a la 10a. És a dir, quan es desprén 
d'una i, aquesta ja quasi ha crescut, tirarà la següent. Així el 
colom podrà seguir volant.

Sobre els colors de la ploma només vull que sàpigues el perquè 
existeixen els diferents plomatges i com es diuen.
Tota la gamma de colors de ploma procedeix de tres tipus de 
pigmentació o coloració.
Els anomenaríem patrons base i són:

MARRÓBLAU - NEGREROIG



Et diré que el color roig és dominant davant del blau-negre i 
aquest, sobre el marró que és més estrany.

DENOMINACIÓ DEL COLOR DEL PLOMATGE



Les tonalitats van de més clar a més fosc sense per això perdre 
la seua denominació base.

ROJOS                               GAVINS                                 ALIBLANC



Com t'he dit, els colors de la ploma poden ser de tonalitats 
variades, per això se sol utilitzar per nomenar el seu color el seu 
nom "base comuna" més la denominació del to de la seua 
ploma. Com saps el nostre colom és un lluitador. O siga, és com 
un guerrer. Per això al nostre colom li posarem un bonic nom. Li 
pintaràs la teua marca baix les ales. Per sobre, si ho desitges 
pots pintar-lo o destenyir-lo.
Ací et pose exemples de coloms pintats i baix et posaré com es 
diu aquest color, el de la ploma natural del colom, no el de les 
pintures!
Tranquil que t'explique amb algunes imatges d’exemple.



SETÉ PAS

7. COM FUNCIONA LA COMPETICIÓ?

La competició és simplement el premi de tot el procés d'entre-
naments i selecció anterior, és a dir, la competició és el pas final 
a tot el que s'ha dit anteriorment.
Una de les primeres coses que has de fer si decideixes tenir 
coloms esportius és federar-te.
Has d’apropar-te al club de la teua localitat, o al més proper de 
la teua regió. Si on vius no hi ha cap federació territorial pots 
posar-te en contacte amb la Federació Espanyola de Columbi-
cultura. Al final d’aquest manual et donaré un seguit d'adreces 
d'Internet per saber molt més 
d'aquest i altres temes.
Federar-te és simplement 
demanar que et donen una 
llicència per poder tenir i volar 
coloms legalment. La seua 
durada és d'un any. En altres 
paraules, que la vas renovant 
cada any.
Aquesta llicència té una assegurança 
obligatòria esportiva en cas d'accident 
practicant aquest esport en l’àmbit del 
club.
Bé. Et seguisc explicant en què con-
sisteix la competició.
Ara el teu colom, que és el millor que 
tens, ha d’eixir al vol a disputar-se una 
femella amb els millors mascles de 
cada colombaire. El que faça el teu 
colom serà puntuat per un àrbitre 
durant 6 o 7 proves de 2,5 hores 
cadascuna.

Molt bàsicament et diré que l'àrbitre o els àrbitres puntuaran al 
teu colom mitjançant el reglament existent, amb 2 punts cada 
minut que passe al costat de la coloma. Donarà igual que estiga 
en vol o parada.
Com és lògic perquè aquestes pun-
tuacions siguen vàlides l'àrbitre ha 
de conéixer i anotar tots i cada un 
dels coloms que acompanyen a la 
coloma allà on aquesta vaja.
Uf!, que difícil ser àrbitre, no?
Una vegada anotats els coloms 
l'àrbitre els "cantarà", ha, ha,ha!
No, no! No es posa l'àrbitre a cantar 
cançons de coloms!
"Cantar els coloms" és anar nome-
nant des de l'hora que siga, un 
darrere l'altre, pel nom, tots els 
coloms que hi ha amb la coloma.
Com et vaig dir al principi, la femella es posarà en llocs difícils. 
Però tu tranquil, que has ensenyat perfectament al teu campió.
De vegades succeirà el 
que et vaig dir a l'inici. 
Sí, sí!, això que s'equi-
vocaven en no saber on 
està ara la coloma 
parada, i eixiran engan-
yats a volar creient que 
és ella qui ha volat.
Recordes com es deia 
quan passava això? 
No? Mmmmmm...
M’estàs fallant!... això es diu rebot o “carcassada”! No ho obli-
des, perquè sol passar sovint. Bé, així que quan ve un rebot 
com és lògic, només estaran puntuant els que estan amb la 
coloma. No els que han eixit al vol enganyats.

Quan els veja l'àrbitre els que són els "cantarà" pel seu nom i 
els donarà puntuació des del moment que s’ha produït el rebot. 
Si algun o alguns tornen on està la coloma, tornaran a puntuar.
D'aquesta manera, amb els successius enganys i abandona-
ments d'alguns coloms, uns aniran sumant punts i altres no. 
Així, es realitza una classificació provisional per punts de cada 
vesprada i s'aniran sumant 
als punts de la sessió ante-
rior. L'àrbitre els anirà ano-
tant els punts a la cartolina 
individual del teu colom que 
has d'omplir amb totes les 
dades abans del concurs. 
En les imatges tens uns 
exemples de les cartolines 
de les quals et parle.
Després de finalitzar les sis 
o set proves del concurs, 
sabràs la puntuació total 
del teu colom a la lligueta i 
el seu lloc en aquesta clas-
sificació final.
Arribats a aquest punt hi ha 
diverses coses que vull que 
mai oblides:

Competir només és veure el nivell del teu colom respecte a 
altres. Principalment has de divertir-te i gaudir.
Si només penses a intentar guanyar, no gaudiràs de tot el que 
el teu animal fa davant els teus ulls.
Recorda que abans de res són animals, no màquines.
Per finalitzar aquest tema només dir-te que hi ha 2 tipus de 
competicions. La de nivell particular o nivell de club i, després, 
hi ha la competició federada.
En la competició federada hi ha una sèrie de classificatoris fins 
a arribar al màxim concurs en competició, el Campionat Nacio-
nal d'Espanya de Coloms Esportius. On cada any es proclama 
un Campió Nacional.
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demanar que et donen una 
llicència per poder tenir i volar 
coloms legalment. La seua 
durada és d'un any. En altres 
paraules, que la vas renovant 
cada any.
Aquesta llicència té una assegurança 
obligatòria esportiva en cas d'accident 
practicant aquest esport en l’àmbit del 
club.
Bé. Et seguisc explicant en què con-
sisteix la competició.
Ara el teu colom, que és el millor que 
tens, ha d’eixir al vol a disputar-se una 
femella amb els millors mascles de 
cada colombaire. El que faça el teu 
colom serà puntuat per un àrbitre 
durant 6 o 7 proves de 2,5 hores 
cadascuna.

Molt bàsicament et diré que l'àrbitre o els àrbitres puntuaran al 
teu colom mitjançant el reglament existent, amb 2 punts cada 
minut que passe al costat de la coloma. Donarà igual que estiga 
en vol o parada.
Com és lògic perquè aquestes pun-
tuacions siguen vàlides l'àrbitre ha 
de conéixer i anotar tots i cada un 
dels coloms que acompanyen a la 
coloma allà on aquesta vaja.
Uf!, que difícil ser àrbitre, no?
Una vegada anotats els coloms 
l'àrbitre els "cantarà", ha, ha,ha!
No, no! No es posa l'àrbitre a cantar 
cançons de coloms!
"Cantar els coloms" és anar nome-
nant des de l'hora que siga, un 
darrere l'altre, pel nom, tots els 
coloms que hi ha amb la coloma.
Com et vaig dir al principi, la femella es posarà en llocs difícils. 
Però tu tranquil, que has ensenyat perfectament al teu campió.
De vegades succeirà el 
que et vaig dir a l'inici. 
Sí, sí!, això que s'equi-
vocaven en no saber on 
està ara la coloma 
parada, i eixiran engan-
yats a volar creient que 
és ella qui ha volat.
Recordes com es deia 
quan passava això? 
No? Mmmmmm...
M’estàs fallant!... això es diu rebot o “carcassada”! No ho obli-
des, perquè sol passar sovint. Bé, així que quan ve un rebot 
com és lògic, només estaran puntuant els que estan amb la 
coloma. No els que han eixit al vol enganyats.

Quan els veja l'àrbitre els que són els "cantarà" pel seu nom i 
els donarà puntuació des del moment que s’ha produït el rebot. 
Si algun o alguns tornen on està la coloma, tornaran a puntuar.
D'aquesta manera, amb els successius enganys i abandona-
ments d'alguns coloms, uns aniran sumant punts i altres no. 
Així, es realitza una classificació provisional per punts de cada 
vesprada i s'aniran sumant 
als punts de la sessió ante-
rior. L'àrbitre els anirà ano-
tant els punts a la cartolina 
individual del teu colom que 
has d'omplir amb totes les 
dades abans del concurs. 
En les imatges tens uns 
exemples de les cartolines 
de les quals et parle.
Després de finalitzar les sis 
o set proves del concurs, 
sabràs la puntuació total 
del teu colom a la lligueta i 
el seu lloc en aquesta clas-
sificació final.
Arribats a aquest punt hi ha 
diverses coses que vull que 
mai oblides:

Competir només és veure el nivell del teu colom respecte a 
altres. Principalment has de divertir-te i gaudir.
Si només penses a intentar guanyar, no gaudiràs de tot el que 
el teu animal fa davant els teus ulls.
Recorda que abans de res són animals, no màquines.
Per finalitzar aquest tema només dir-te que hi ha 2 tipus de 
competicions. La de nivell particular o nivell de club i, després, 
hi ha la competició federada.
En la competició federada hi ha una sèrie de classificatoris fins 
a arribar al màxim concurs en competició, el Campionat Nacio-
nal d'Espanya de Coloms Esportius. On cada any es proclama 
un Campió Nacional.
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8. COLOM I COLOMBAIRE - APRENENTATGE MUTU -

Entre el teu colom i tu es produeix una relació màgica. Et farà 
sentir coses impossibles de ser viscudes al costat d'un altre 
animal. T'assegure que el pots arribar a estimar de veritat com 
a un bon amic.
Al principi del manual et vaig dir que t'anava a ensenyar a 
entendre i a parlar el seu idioma. No et vaig enganyar en abso-
lut. Però en aquest cas el que aprengues el seu idioma no 
depén de mi, depén només de tu.
Has de ser molt observador i "escoltar" el que el teu colom et 
diu. Ser colombaire no és simplement tenir coloms i donar-los 
menjar i aigua.
Arribarà un moment en què la màgia del colom t'envoltarà. Et 
quedaràs embadalit mirant hores i hores. Li parlaràs a cau 
d'orella, com jo un dia vaig fer, i ell et contestarà a la seua 
manera.
Sou un equip. No li pots fallar. Ell és el 
teu amic i depén sols de tu.
Ell es portarà com un campió si tu tens 
cura i el tractes amb afecte i respecte. 
Aprendràs del teu colom dia a dia. Mai 
aquest ensenyament tindrà fi.
La teua dedicació i cures han de ser 
diàries i ell t'ho retornarà transfor-
mant-les en alegries i multiplicades 
per mil.
Però he d’advertir-te, també, de la part 
negativa d'aquesta gran amistat que 
prompte tindràs amb el teu colom. 
Igual que algunes vegades ploraràs 
amb ell d'alegria, altres vegades, 
ploraràs també de pena.

El nostre gran amic té innombrables enemics i, com és molt 
valent, no tindrà por de cap. No li importarà lluitar o morir si està 
al costat de la seua estimada.

Has d’entendre que el teu colom "no és teu" perquè cada 
vegada que el deixes anar en llibertat i isca a volar ja no serà 
teu. Serà de l'aire. Cada vegada que el soltes i ell vole no 
sabràs si el tornaràs a tenir una altra vegada a les mans.
Per aquest motiu és tan important que si reculls algun colom 
que no és de la teua propietat; recorda que hi ha algú que 
espera que aparega i que per a ell/ella serà una gran alegria 
que li’l tornes.
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9. PREVENIR I CURAR MALALTIES DEL MEU COLOM

Aquest tema és prou important. Però no et preocupes si no tens 
ni idea. En realitat sobre les malalties molt pocs entenen.
Saber diagnosticar i curar un colom, de vegades, és complicat. 
Però bé, ací t’orientaré un poquet del que pots fer amb algunes 
d'elles. El més important no és saber com curar el teu colom, és 
prevenir la malaltia. O siga, fer el necessari perquè el teu 
colom no es pose malalt.
I encara que no ho cregues ja et vaig dir a l'inici les 3 paraules 
clau per a això: neteja, neteja i neteja!
L’hem de desparasitar, alliberar-lo de paràsits, de manera 
preventiva, i com no, quan mostre algun símptoma.
Desparasitar un colom és tractar-lo bàsicament per a 3 malal-
ties: coccidiosi, tricomonosi i paràsits interns (cucs).
Llavors, passe a comentar aquestes 3 malalties més freqüents:

COCCIDIOSI
La coccidiosi és una malal-
tia intestinal produïda per 
un paràsit i que està en tots 
els coloms al món sencer.
En gairebé tots els coloms 
es poden trobar coccidis a 
l'intestí prim, però poden no 
mostrar cap símptoma.
Quan el colom passa per 
un estat de debilitat o quan 
és jove és quan apareixen.
Símptomes: Els símpto-
mes que mostra el colom 
són abatiment general, 

Dejeccions modelades i d'aspecte de 
clara d'ou, presents al principi d'un trastorn

intestinal causat per bacteris o paràsits.



pèrdua de la capacitat per volar, poca gana, aprimament ràpid 
i eriçament de ploma. La femta sol ser tova, líquida i d'aparença 
viscosa i; en alguns casos; sanguinolenta. El colom infestat 
mor ràpidament a causa d'una infecció per bacteris o d'esgota-
ment.
Transmissió: Es sol transmetre a través de l'aigua que beuen 
o pels excrements.
Tractament: El tractament a força de “sulfametazina”. Es pot 
efectuar amb diferents productes que les cases especialitzades 
tenen al mercat.

TRICOMONOSI
La tricomonosi és una altra malaltia intestinal parasitària i infec-
ciosa que sol atacar més als colomins que a les aus adultes.
Gairebé tots els coloms són portadors de Tricomones que 
viuen a la mucosa del bec i de la gola, a l'esòfag i al pap.
Símptomes: Poques ganes de volar, caques aquoses i gola 
enrogida.
En el transcurs, després de la infecció, es formen puntets grocs 
a la mucosa del paladar 
que s'estenen com botons 
grocs (tricomones).
Des que un colom es con-
tamina fins que mostra els 
primers símptomes trans-
corren al voltant de 10 
dies.
Transmissió: Els colomins 
són afectats en ingerir les 
farinetes que li subminis-
tren els pares com a 
aliment. Els seus símpto-
mes són abatiment, eriça-
ment de plomes (mostra 
evident de febre a l'au) ràpida 

Cúmul de Tricomones en forma
de botons a la gola d'un colom

que no presenta cap símptoma.



pèrdua de gana i pes, major presa d'aigua, diarrea, etc.
Tractament: Pel que fa al tractament mèdic, és amb t en dosi 
única. Us aconselle que adquiriu per a això els productes espe-
cífics que tenen en el mercat diferents cases especialitzades.

PARÀSITS INTERNS
Els paràsits interns més freqüents en el nostre colom són els 
Cucs i les Ténies. Com el seu nom indica parasiten interiorment 
l'au i poden arribar a provocar la seua mort. Sí, sí!... són uns 
cucs bastant fastigosos!
Símptomes: Els seus símptomes són pèrdua, a poc a poc, de 
pes. El colom s'alimenta, però no engreixa, molta set, es mostra 
seriós i diarrea líquida; el 
color va de verd groguenc 
a roig.
Són de forma arrodonida, 
de color groc blanquinós 
amb els extrems en punta. 
Evidents a simple vista en 
expulsar-los el colom amb 
la femta. Les seues mesu-
res oscil·len entre 2 i 6 cm 
o fins a 9 cm les ténies. 
Com sol passar ataca més 
als coloms joves que a les 
aus adultes.
Transmissió: El cicle de 
vida d'aquest paràsit és 
directe.
Els cucs adults poden intro-
duir-se en la mucosa intes-
tinal. Ponen els ous que 
ixen amb la femta.
Els ous són molt resistents 
a l'exterior en tenir una 



capa que actua com a closca 
protegint a l'embrió.
Tractament:  Ja que el contagi es 
produeix per la ingestió dels ous, 
es recomana primer netejar i des-
infectar l'habitacle. Aigua amb 
lleixiu com et vaig indicar anterior-
ment. Les infeccions de ténies 
poden controlar tractant regular-
ment a les aus amb “fenbenda-
zol”  i “levamisol”.

Ací tens un exemple de medicaments per a la desparasitació 
preventiva. Utilitzar-los almenys 2 vegades a l'any, mai a l'estiu.

Coccidiosi:
PROLCEN

Tricomones:
PLAGYL

Cucs i tènies:
LOMPER

Com antibiòtic:
TETRAMAY

T'he de nomenar, 
per a mi,  les dues pitjors malalties que poden atacar no només 
al teu colom sinó a tot el teu colomer. O siga, a tots els que 
tingues.
Aquestes malalties són:



La salmonel·la i la grip aviària o paramixsorius.

Contra elles de nou neteja i prevenció! En aquest cas 
mitjançant la vacunació anual.
En cas de no estar segur 
de quina és la malaltia del 
teu colom, el millor és 
que el portes a un veteri-
nari especialitzat en 
coloms o aus.
De moment, ací només 
he pretés que sàpigues 
quines són algunes de 
les malalties bàsiques.
Et diré també que no has 
d'abusar dels medica-
ments.
La naturalesa és molt sàvia, per això et passe una llista de 
remeis.

REMEIS NATURALS

EL LLIMÓ. Serveix per a atacar a les tricomones. Molt bo per 
donar als coloms joves en apartar-los dels pares.
Se'ls pot donar de moltes formes, barrejant el suc d'un llimó en 
2 litres d'aigua. Una altra forma és tallar-ne un en 6 parts i ho 
deixes dins de l'aigua i a la vesprada ho retires d'abeurador. 
També es pot donar en trossos xicotets pelats directament al 
bec.

L'ALL. És un antibiòtic natural, ajuda a matar els bacteris i té 
moltes propietats curatives bones. Hi ha moltes maneres de 
donar-lo; com picar un all a trossets i donar-lo directe al bec, 
liquar un gra d'all en un litre d'aigua i oferir-lo per beure, etc.



MEL D’ABELLA. La podem donar una vegada per setmana, 
ajuda a la reproducció i en la muda. Els revitalitza la ploma i els 
dóna brillantor i elasticitat. Els 
ajuda amb els problemes respi-
ratoris, protegeix de les 
diarrees i aporta vitamines. 
Quan estan criant, podem 
donar 4 cullerades per 2 litres; 
mudant, donarem 2 cullerades 
per 2 litres. En els entrena-
ments o competicions es pot 
usar per a la seua recuperació.

VINAGRE DE POMA. L'utilitze 
amb freqüència i impedeix el 
creixement de fongs i bacteris. 
A més a més, aporta minerals, 
aminoàcids, enzims i àcids.
Es pot donar una volta per 
setmana, una cullerada de 
vinagre per litre d'aigua.

BICARBONAT DE SODI. Un 
dels avantatges del bicarbonat 
és que ajuda a estabilitzar el 
pH de la sang quan el colom 
entra en estrés per entrena-
ments continus o esforços forts 
i constants. Jo el faig servir una 
vegada per setmana, 1 cullera-
da per 2 litres, aquest ajuda a 
enfortir el sistema digestiu.
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10. EL QUE MAI HAS D’OBLIDAR. VALORS i CONSELLS.

Si has arribat fins ací llegint-me, et done la meua enhorabona.
Tens fusta de gran colombaire. Passe a descriure't, potser, la 
informació més valuosa de tot el que t'he escrit fins al moment.
Potser has d’aprendre-t’ho de memòria i oblidar tota la resta! És 
broma! Si no oblides tot el que t'he dit sempre serà bo per 
avançar. I m’haurà valgut la pena dir-t'ho!
Bé. Obri bé els ulls i les orelles. Llig en veu alta i amb molta 
atenció.

NOMÉS PER ALS MOLT JOVES
De l'amic Ildefonso Altamirano - Màlaga
Consells, encara que ja estigueu farts d'ells. Aquests, si els 
seguiu, us faran bona companyia.

1. Que els coloms no us separen de les vostres obligacions,  
siguen l’estudi o el treball.

2. Tingueu en compte que la responsabilitat i l’oci són com-
patibles. Només cal un ordre de prioritats i complir-lo.

3. Respectar a la gent gran. És la millor forma que ells us 
respecten.

4. Triar amics afins entre els quals pugueu parlar d'igual a igual. 
Tenir bons amics és molt important. Una persona sense 
amistat és com una planta sense arrels. Però aneu amb 
compte a l'hora de triar-los.

5. Si voleu triomfar o competir amb èxit no és quedeu mirant 
l'escala, comenceu a pujar escaló per escaló fins que 
arribeu a dalt. Però no intenteu pujar-los de dos en dos.

6. Mireu de no discutir. Que ho facen altres, ja que, general-
ment, és un signe de deficiència mental. Mai arribareu a cap 
acord per mitjà de la discussió. L'únic vàlid és el diàleg, si 

algú no ho respecta, separeu-vos d'ell.
7. Heu entrat en un món de gent gran. Potser alguna vegada 

un, per ignorant, no us tracte com mereixeu. Mai li feu cas i 
oblideu-ho prompte. Els més grans, de vegades, arraco-
nem en la memòria que també vam ser joves i som poc tole-
rants.

8. En aquest esport que heu triat hi ha moltes coses bones, 
regulars i roïns, com en qualsevol altre. Trieu bé. Una 
vegada un savi va dir que es podia ser jove en anys i major 
en dies. Ens volia dir que un jove pot ser tan madur com una 
persona gran.

9. Un proverbi diu "L'alegria és la força de la joventut".
     Feu cas i malgasteu-la.
10. No em feu massa cas.

No es pot afegir molt més després de llegir aquests consells de 
l'amic Ildefonso. Ah, sí!, només un poc més.



NOMÉS PER ALS MOLT JOVES
De l'amic Ildefonso Altamirano - Màlaga
Consells, encara que ja estigueu farts d'ells. Aquests, si els 
seguiu, us faran bona companyia.

1. Que els coloms no us separen de les vostres obligacions,  
siguen l’estudi o el treball.

2. Tingueu en compte que la responsabilitat i l’oci són com-
patibles. Només cal un ordre de prioritats i complir-lo.

3. Respectar a la gent gran. És la millor forma que ells us 
respecten.

4. Triar amics afins entre els quals pugueu parlar d'igual a igual. 
Tenir bons amics és molt important. Una persona sense 
amistat és com una planta sense arrels. Però aneu amb 
compte a l'hora de triar-los.

5. Si voleu triomfar o competir amb èxit no és quedeu mirant 
l'escala, comenceu a pujar escaló per escaló fins que 
arribeu a dalt. Però no intenteu pujar-los de dos en dos.

6. Mireu de no discutir. Que ho facen altres, ja que, general-
ment, és un signe de deficiència mental. Mai arribareu a cap 
acord per mitjà de la discussió. L'únic vàlid és el diàleg, si 

algú no ho respecta, separeu-vos d'ell.
7. Heu entrat en un món de gent gran. Potser alguna vegada 

un, per ignorant, no us tracte com mereixeu. Mai li feu cas i 
oblideu-ho prompte. Els més grans, de vegades, arraco-
nem en la memòria que també vam ser joves i som poc tole-
rants.

8. En aquest esport que heu triat hi ha moltes coses bones, 
regulars i roïns, com en qualsevol altre. Trieu bé. Una 
vegada un savi va dir que es podia ser jove en anys i major 
en dies. Ens volia dir que un jove pot ser tan madur com una 
persona gran.

9. Un proverbi diu "L'alegria és la força de la joventut".
     Feu cas i malgasteu-la.
10. No em feu massa cas.

No es pot afegir molt més després de llegir aquests consells de 
l'amic Ildefonso. Ah, sí!, només un poc més.

GAUDEIX! - Gaudeix dels teus coloms en bona amistat, respecte i harmo-
nia amb el teu entorn i naturalesa.
RECORDA -  Aquest humil i petit manual, només és el primer pas que dónes 
cap a un món molt bonic.
Hi ha moltíssim més del que ací t'he mostrat.
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