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Ferran García 
el Presi 
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Eren sobre els anys 50 i pocs més, que jo pul·lulava
per les Escoles Salesianes de San Josep (Salesians
de Rocafort),  aleshores érem un bullidor de nens i
joves  que gairebé tots teníem un denominador
comú: l'esport i com no i per raons d'època, l'esport
rei: "el futbol". En aquella època doncs, una part molt
important de la nostre vida girava al voltant d'una
nova icona, una pilota. 

Recordo... els  partits "bachi-come" com aleshores
anomenàvem a les nostres  classes o partits contra
equips que venien d'altres llocs, i els campionats que
s'organitzaven els caps de setmana entre equips
d'alumnes i "domingueros", partits que es
desenvolupaven al pati de l'escola amb arbres
inclosos i que ens motivaven i donaven peu  a
fabricar plans i estratègies que serien el tema
principal de les nostres converses durant la resta de
la setmana.

Des de la meva òptica d'infant veia als nois grans
que no solsament jugaven al pati sinó que també
tenien un equip que jugava fora, tant partits
amistosos com de campionats de la època, que
contribuïen a crear un clima d'expectació i eufòria
que contagiava a tots els nois. Vivíem amb intensitat
tot aquest nou món, seguint els jugadors que
jugaven un partit de "lliga interna", un partit entre
seleccions del "bachi-come" o una selecció del cole
contra equips de fora i sempre guanyàvem!!!, Era
increïble e impressionant la quantitat de gent que es
recollia a les rodalies del pati.

Alumnes de llavors que es van convertir en ídols
futbolístics amb noms i cognoms  que encara  venen
a la meva memòria i d'altres que van engrandir
l'esport amb el seu geni futbolístic i que van
contribuir a que tots ho visquessim molt
intensament, es respirava futbol per tot arreu...
aquests són uns dels meus primers records del que
després seria el CF Don Bosco.

També recordo que durant els estius i a través del
Circulo Domingo Savio es formaven equips i es feien
campionats al col·legi i d'aquí sortia una selecció de
jugadors que per la bona tasca feta obteníem un
premi molt desitjat: jugar fora del pati en "camps de
futbol de veritat".

Aquests alumnes van créixer no sols com ciudatans
sinó com a esportistes de gran potencial, molts d'ells
ja feia temps que jugaven en equips federats fora de
l'escola i junt a d'altres que havien adquirit
experiència dins d'un equip que ja feia temps que
amb diferents noms s'havia  format a través de l'
Associació d'Antics Alumnes Don Bosco i en
especial  noms com Guillem o Cordes, es van posar
a treballar conjuntament amb la AA.AA.  i la Direcció
del col·legi, per formar un Club Federat, que en
principi tenia la idea d'agrupar totes les Cases
Salesianes i poder fer així una molt bona tasca  per
la joventut i potenciar al mateix temps els èxits
esportius.

Finalment l'any 1958 varen poder portar a terme el
que en un principi semblava més una quimera que
una realitat gràcies a la tasca de persones com
Carlos Rodriguez  i Juan Mimo que van realitzar una
acció molt activa, junt amb altres persones i com no
amb el sr. Puig, persona carismàtica i entranyable i
a la fi es va oficialitzar la identitat del Club  amb el
nom de Club de Futbol  Don Bosco.

Els primers equips inscrits a la Federació Catalana
de Futbol van ser un Amateur i un Juvenil a la
vegada que un infantil. a la lliga denominada com
"Pepsi Cola" aquesta, tutelada també per la pròpia
Federació.

L'esforç de molta gen va tenir un denominador comú
que va se el que va aconseguir portar a terme totes
les fites e il·lusions de molts d'aquests joves
futbolistes, el verdader impulsor del que desprès ha
estat el nostre club, en Miquel Bonet i Maimó.



Tota la informació i  notíc ies  actual itzades per a tu a la  web.  Entra i  gaudeix!
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En Miquel era un persona mot vinculada a la escola
i formava part  d' aquell equip que ja jugava abans
de donar-li forma al Club i també component del
primer amateur que es va formar federativament.
Pràcticament va deixar de jugar partits oficials i es
va dedicar totalment a les tasques del Club, amb un
principi amb la col·laboració i treball dels ja
mencionats Rodriguez i Mimo.

Del Club va fer la seva vida hi durant gairebé 40
anys (fins que ens va deixar el 3 de Juliol del 1998)
des de la seva fundació va  estar el President, amb
ell, el Don Bosco ha escrit les pàgines esportives
més importants de la seva història.

Una vegada més vull transmetre el nostre
homenatge en nom propi i de molta gent que el
recorden amb molt d' afecte i el nostre agraïment
més sincer  pel que  va ser un gran President, una
millor persona i un gran amic. Gràcies MIGUEL
BONET i MAIMÓ, per la teva dedicació i per tot el
que ens vas donar.

És just recordar persones que amb aquell moment
van ser col·laboradors importants, noms com
Federico Pujadas, Sonsona, Carulla, que en
diferents tasques  van fer molt bon camí i encara ara
ens fan il·luminar  el rostre  amb un somriure d'afecte
i nostàlgia. 

Fer punt i apart amb un personatge molt emblemàtic
dins de la nostra història, Josep Maria Parra,
company infatigable del "alma mater" durant molts
anys del Don Bosco, Miguel Bonet. Bon entrenador,
gran treballador i enamorat de l' entitat que porta
molt endins del seu cor i encara avui unit al Club per
vincules molt sentimentals.

I aquesta és la història dels inicis del nostre Club i
malgrat que ara es celebra el 50 Aniversari,  la
història, la verdadera història  de com va començar
una idea amb filosofia formativa - esportiva, es
remunta molt abans, quan érem molt nens i ens
il·lusionava vestint-se de curt,  per jugar amb un pati
del nostre col·legi i mil pilotes i mil partits es jugaven
a la vegada, quant aquells arbres formaven part del
nostre equip i feien de defensa o de golejador. 

A aquelles  persones s'hi han incorporat altres que
durant molts anys estan fent una tasca
importantíssima per el bon funcionament del club,
persones com Josep Maria Puig, Rafel Rojal, Gloria
Vallejo, Alejandro Alarcón, Juan Carlos Frattarola,
han estat i són uns grans companys de viatge,
compartint durant moltes hores i molts anys, alegries
e inquietuds. Soc conscient que la memòria em
flaqueja i segur que m'oblido d'altres noms que amb
el seu esforç i dedicació han contribuït a portar a
terme aquesta labor, molt gràcies a tots. 
Aprofito per agrair la tasca desinteressada de tots el
companys de la Junta Directiva actual, així com del
cos de coordinadors, tècnics i delegats, ja que tots
absolutament tots, junt amb lo més important del
Club que són el nostres jugadors, fan possible  la
bona marxa d'una il·lusió, formar joves mitjançant
l'esport.

Som conscients que els temps han canviat i les
formes també, paro això no fa que oblidem la
màxima del nostre estimat Miguel Bonet i Maimó,
"formacó integral de la joventut a través de l'esport".

Una salutació a tots en el "nostre" 50 aniversari i
com sempre amb l’agraïment per la vostra
col·laboració.

" El Club és cosa de tots".

Josep Pujades
Internacional absolut amb la 
selecció de la Rep.Dominicana

Félix Barrado
1a Divisió Valladolid-Sabadell

Paco Flores
1a Divisió RCD Espanyol

David Belenguer
1a Divisió Betis-Getafe
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Enrique Nuez
Entrenador

Joan Vila
Delegat 
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Toda la información y notic ias  actual izadas para t i  en la  web.  ¡Entra y disfruta!  

w w w . v e t e r a n s d o n b o s c o . c o m

Marc Ciria
Entrenador i ajudant 

Lluís Rivera
Delegat 
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Rubén Gacia
& Ivan Juncosa
1r/2n Entrenadors 

Jordi Bastard
Delegat 
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Quimet Simarro
& Victor Cazalla
1r/2n Entrenadors  

Lluís Gimenez
Delegat 
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Jesus Jimenez
Entrenador 

per determinar
Delegat 

EEEEQQQQUUUUIIIIPPPP    IIIINNNNFFFFAAAANNNNTTTTIIIILLLL    

50è50èAAAA
nnnn
iiiivvvv
eeee
rrrrssssaaaarrrriiii ddddeeeellll CCCCFFFF DDDD

OOOONNNN

BBBB
OOOO
SSSS
CCCC
OOOO

TTTTEEEEMMMMPPPP.... 2222000000007777----00008888



Tota la informació i  notíc ies  actual itzades per a tu a la  web.  Entra i  gaudeix!

w w w . v e t e r a n s d o n b o s c o . c o m

A L E V Í  -  A L E V Í  -  A L E V Í  
11

Revista BOSCOMANIA, Any VI Número 3

Mario Calavera
& Victor Sans
1r/2n Entrenadors 

per determinar
Delegat 
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NOUS TEMPS, NOUS REPTES

Quan el club Don Bosco va veure la llum corria el 1958, en plena foscor d'un règim autoritari que no permetia al
poble català expressar-se en la seva llengua. El principal repte era assolir la llibertat de la qual gaudia la major part
d'Europa.

Han passat 50 anys i hem vist arribar la democràcia, un Mundial, l'entrada a la Unió Europea i unes Olimpíades i el
futbol en general i l'arbitratge en particular segueix una escola de la vida: cal esforçar-se, ser disciplinat, respectar
les regles del joc i assumir les derrotes com un aprenentatge necessari per forjar el caràcter que ens portarà als èxits
futurs.

Alguns reptes tornen a ser els mateixos, com ara que el futbol sigui eina d'integració social dels nouvinguts. Abans,
de ciutadans d'altres parts de l'Estat espanyol. Ara, de més enllà de les seves fronteres.

Altres reptes són nous: aconseguir un veritable respecte envers aquelles persones que hem volgut que exerceixin
l'autoritat, com ara entrenadors i àrbitres. I que l'exercici d'aquesta autoritat estigui allunyat tant de l'autoritarisme de
fa 50 anys com de falsos igualitarismes que la deixin estèril.

Al futbol, com a la vida, no tot s'hi val. El partit més important és aquell en el qual ens juguem que és possible
competir respectant les regles de joc, els adversaris i l'àrbitre. I aquest partit, el podem guanyar tots. 

César Ochoa Díez, President Comitè d'Àrbitres FCF

C L U B  -  C L U B  -  C L U B
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Després d’un naixement sempre hi ha un bateig, una confirmació, etc... i en el cas 
del CF Don Bosco hem pogut recuperar aquest interessant document. 

El 05 de Novembre de 1987 el secretari general de la FCF certificava mitjançant aquesta 
nota que el CF Don Bosco havia estat fundat l’any 1958 i que des de llavors 

havia estat participant en les competicions organitzades per la FCF.
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El Dijous 29 d’Agost de l’any 1974 va aparèixer al diari “Dicen..”, a la secció esportiva anomenada
“Cataluña Deportiva”, una columna escrita pel llavors President del Don Bosco, Miguel Bonet, on
es feia esment a la història i els origens del CF Don Bosco. Adjunta la transcripció del mateix... 

Un club modelo de las categorías inferiores
EL CF DON BOSCO

Su pte, Miguel Bonet no da detalles del mismo

El CF Don Bosco se apresta ya en afrontar una nueva
temporada en los tres frentes, infantiles, juveniles y
aficionados, en que tiene equipos representativos.
Un año más, el diecisiete ya, la entidad salesiana que
tanto cuida el deporte en las categorías inferiores -en
donde es uno de los clubs con más solera e historia- se
dispone a sentar cátedra en cuanto a buen fútbol se
refiere.
Don Miguel Bonet, pionero del CF Don Bosco, alma-
mater del mismo y presidente desde hace muchos
años, está ya estos días ultimando detalles para la
nueva competición que se avecina. El es nuestro
interlocutor y que nos va a dar a conocer algo más de
su club.
-¿Cuándo fue fundado?
En la temporada 1958-59 por un grupo de Antiguos
Alumnos Salesianos del colegio de Rocafort. No
obstante, hacia varios ya que tomábamos parte en
otro tipo de competiciones no federadas.
-¿Qué actividades desarrolla el Don Bosco?
Inicialmente sólo fue fútbol, pero en la actualidad
cuenta también con secciones de baloncesto,
balonmano, tenis de mesa y ajedrez, cada una de
ellas con autonomía propia. Concretamente en fútbol
tenemos equipos en categoría infantil, juvenil y
aficionado, todos ellos dependen de la Federación
Catalana y, además, hay los alevines y benjamines
que juegan torneos sociales.
-¿Qué tal se desenvuelven estos equipos en sus
respectivas categorías?
Magníficamente. Los Infantiles están en Primera
División y la temporada pasada fue precisamente la
mejor campaña realizada hasta la fecha ya que se
logró el cuarto puesto de la fase provincial. Los
Juveniles han militado siempre también en la Primera
División Provincial, lo que para un club de nuestras
características es una gran satisfacción, pues no creo
que pase de la docena los que puedan decirlo en toda
Cataluña. Figura en el palmarés de los Juveniles, un
título de Campeones de la Liga de Adheridos y tres
subcampeonatos. Y, por último, con respecto a los
aficionados, hemos renunciado siempre a militar en
categoría regionales dada la forma nuestra de enfocar
el deporte, por lo que actualmente disputamos el
Campeonato Provincial, habiendo quedado el pasado
ejercicio que fue el primero de la nueva
estructuración, campeones del grupo especial que se
formó con los equipos de mayor solera y que piensan
como nosotros. Dos títulos de la Liga de adheridos y
un subcampeonato de Cataluña son sus credenciales
oficiales.
-Dónde juegan habitualmente los equipos del Don
Bosco?
Iniciamos nuestras actividades en el desaparecido
campo del Trinxet, donde jugamos diez temporadas.
De allí pasamos al campo de Salesianos de Horta
donde estuvimos tres años más, y en la actualidad lo
hacemos en las instalaciones de San Baudilio de
Llobregat, en cuyo lugar nos han escogido desde el
primer momento muy bien y paulatinamente nos

vamos creando un ambiente propicio y favorable tanto
en lo deportivo como en lo social.
-¿Cuáles son las fuentes de mantenimiento del club?
Poco más o menos las mismas que las de todos los
equipos modestos. Socios protectores, lotería y
alguna que otra rifa. En ese aspecto hay poco que
descubrir.
-¿Jugadores destacados que hayan salido de las
filas del Don Bosco?
Han sido varios los que llegaron a jugar en categorías
superiores. Pero ciñéndome en la actualidad digamos
que de los que se encuentran aún en activo figuran
Beltrán, del Europa y Flores que pertenece al Español
pero este año lo han cedido al San Andrés. Con todo ello
debo especificar que nuestra política deportiva se
fundamenta más en la promoción social y humana del
jugador que en intentar colocarlos profesionalmente.
Quizás para algunos pueda parecer un error pero
nosotros estamos satisfechos de los resultados
obtenidos.
-¿Hay buena cantera?
Nos nutrimos principalmente de los alumnos de l
Colegio Salesianos de Rocafort, pero no tenemos en
absoluto las puertas cerradas a los muchachos que
procedentes de otros ámbitos solicitan probar en
nuestros equipos. Son muchos los que a lo largo de la
temporada se personan en nuestro local con la ilusión
de fichar y, si tienen condiciones y su comportamiento
es correcto, son bien recibidos siempre. Lo que no
aceptamos de ningún modo es el jugador que cree
problemas ya sea dentro o fuera del campo por bueno
que dicho muchacho pueda ser.
-¿Qué tal se presenta el nuevo campeonato para
los distintos equipos?
Bien, en el Infantil es dónde quizás se acuse un
cambio mayor respecto al rendimiento de la pasada
temporada ya que sólo cuatro jugadores se han
quedado pues todos cumplían la edad permitida.
Respecto a los Juveniles, creo yo, será donde haya
que luchar más debido a la nueva estructuración que
se quiere dará a la categoría y con la cual cinco de los
equipos, los grupos son de diez, descenderán
automáticamente a Segunda División y, referente a
los aficionados, volveremos a participar en el
campeonato provincial creado esperando que los
éxitos puedan ser los mismos que en el anterior
torneo.
-¿Para terminar señor Bonet algo más que añadir?
Tan sólo me resta decir que dentro del poco tiempo de
que todos disponemos, intentamos crear en los
muchachos un ambiente social, independientemente
incluso de su actividad como jugador. Se realizan
charlas, reuniones, concursos sobre reglas de juego,
excursiones y todo cuanto está a nuestro alcance.
Otro punto importante son las salidas al extranjero, ya
sean en verano o en Semana Santa, con el ambiente
e ilusión que ello supone. Claro que cada uno se
subvenciona su viaje, pero precisamente por eso
tiene más mérito. Ya hemos estado en Holanda,
Austria, Francia e Italia y esperamos conocer muchos
países más. 
Este es el CF Don Bosco, un club modesto y modelo
de las categorías inferiores y por cuya causa nos
sentimos admirados.      

Eduardo Muntané
Jueves 29 de Agosto de1974, en DICEN...
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Aquest document, redactat en una vella màquina d’escriure, és especialment
interessant, doncs exposa quins eren els objectius i la filosofia que 
el CF Don Bosco volia fer seus ja des dels inicis de la seva creació. 

Idees i principis que l’han acompanyat al llarg de 50 anys d’història...
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Tot club ha de tenir un escut que el representi. Aquesta necessitat va ser perfectament
solucionada mitjançant l’organització d’un petit concurs entre els mateixos socis i

jugadors del club. Aquí us adjuntem algunes de les propostes que es van presentar:

proposta de Pardos proposta de Requejo

proposta de Requejo proposta de Pardos

proposta de Durán proposta de Requejo
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w w w . v e t e r a n s d o n b o s c o . c o m

Finalment el guanyador va ser Antonio Durán, que en aquells moments era jugador del
club, i que anys més tard també seria l’encarregat de dissenyar l’escut de 

l’Agrupació de Veterans del CF Don Bosco i l’himne oficial del club.

proposta de A. Durán que 
finalment va resultar 

la guanyadora

proposta de Rius proposta de Durán proposta de Durán

proposta de Durán proposta de Pardos proposta de Espada


