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a les caves 
Canals & Domingo de 
Sant Sadurní d’Anoia

vam marxar de
COSTELLADA !



Constància

Continuïtat

Esforç       

Treball

Honradesa 

Solidaritat

Generositat

Amistat....

Des de la Fundació AB+ Àngela Bagués estem
contents de col·laborar amb el Don Bosco 
en la formació esportiva dels joves, i en 

els valors que aquesta implica en el seu futur.

Bona sort a tots els equips 
aquesta temporada 2010-2011!!! 
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CONSULTORIO VILADECANS
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Miércoles y Viernes
Visitas concertadas

Telf. 93 658 72 27

Dr. Juan Allué  
Dr. Sergi Allué
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La competició futbolera va fer una pausa i els nostres jugadors la van aprofitar per fer una sortida en grup
que va resultar ser un èxit. Van ser més de 120 assistents entre jugadors, familiars, tècnics i directius que
van omplir dos autocars de bon humor i ganes de passar-ho bé.
Totes les plantilles van estar representades, formant pinya en un ambient excel·lent d'unitat i donbosquisme.
La festa va començar amb la sortida a les 9 del matí des del nostre camp de l'Escola Industrial en direcció
a Sant Sadurní d'Anoia.
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El CF Don Bosco marxa de costellada!

Per començar allà ens esperava un
esmorzar generós amb embotits variats:
fuet, llonganissa, pa amb tomàquet i
abundant cava de Canals y Domingo
titulars del celler on es va fer la festa.

A continuació temps lliure amb diversos
atractius per escollir: alguns van
improvisar ràpidament un partit de futbol
aprofitant que el dia va ser esplèndid de
sol i bona temperatura; altres van preferir
fer una passejada fins al poble ja que el
dissabte es celebrava el mercat setmanal.
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No va faltar la foto de grup - que
reproduïm al costat d'aquesta
crònica - per deixar constància
gràfica de l'excursió, alhora que
els protagonistes entonaven els
càntics obligats de "olelé, olalà
ser del Bosco és, el millor que hi
ha!!"

També hi va haver una visita cultural a l'interior de les caves. Canals &
Domingo es va fundar el 1957 on es van començar a elaborar
artesanalment els primers vins espumosos amb el méthode
champenoise. Actualment té una capacitat de producció de 700.000
litres i utilitza per la seva elaboració diferents varietats de raïm:
macabeu, xarel·lo i parellada. Entre els seus principals productes
destaquen l'Extra, Reserva, Especial, Gran Reserva i Marc de Cava.
D'altra banda l'entorn és de gran bellesa a l'estar les instal·lacions
envoltades de vinyes propietat del mateix Celler.
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I va arribar l'hora de dinar. En un àmplia sala reservada
exclusivament per a nosaltres van començar a aparèixer
carn a la brasa feta a la llenya: botifarres, costelles,
xistorres... en abundància i precedides d'atractives amanides
que van preparar amb gran dedicació i cura Nati González,
Juani López i Montse Gómez a qui felicitem des d'aquí per la
seva feina. Amb gran estil passaven de taula en taula tant el
Carles Agut com el Quim i l'Alejandro Alarcón amb enormes
safates oferint la seva mercaderia "A qui li falta llom? Hi ha
més llom! Xistorra! Qui vol xistorra?..." Tot un espectacle.
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Però no va quedar aquí la cosa. Tota la jornada
completa amb autocar d'anada i tornada, esmorzar,
dinar, visita i cava en abundància per només 22
euros per persona i els petits tant sols 14 euros. Tot
gràcies a l'excel·lent organització que van dur a
terme l'equip format per Paco Llerena, Toni
Barraquero i Quim. Per ells i per tots els que van
oferir la seva ajuda en diferents tasques el nostre
agraïment més sincer.

Vam tenir també dues fotògrafes de luxe Meritxell
Arnal i la seva filla Jana, que es van encarregar de
plasmar en document gràfic el més rellevant de la
jornada i els seus protagonistes.
Resumint, va ser una sortida molt agradable amb un
gran ambient on tots, petits i grans, ens vam divertir
participant en una excursió atractiva i gaudint d'una
costellada en la que no hi va faltar de res. Actes de
caràcter social com aquest uneixen i enforteixen
encara més al club i contribueixen a que jugadors,
familiars, tècnics i directius es coneguin millor i
comparteixin bons moments més enllà del que és
estrictament esportiu.
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Aquest equip és una passada, hi ha nens que van començar la temporada amb poc més de tres
anys i veure'ls jugar és un plaer. A més es comencen a veure cosetes molt interessants i ara amb
l'aportació dels dos nous entrenadors, Guillem i Roger, esperem que els serveixi de motivació
especial per continuar amb la seva progressió, però amb molta paciència i amb la glàndula salival
preparada, és fantàstic veure tanta il·lusió i amb tantes ganes. Felicitats i endavant!!! 

Xavier García
Delegat 

futbol
formació

Guillem Bagués
i Roger Cros
Entrenadors
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Sempre és simpàtic i engrescador veure jugar a aquests esforçats de la pilota, però creiem que ja
comença a ser el moment que es comencin a fer-se notar una mica més. Són ja dos anys els que
porten alguns jugant a futbol i és cert, ja es comença a veure, però encara no d'una manera prou
continuada. Alguns ja comencen a donar senyals d'una evolució, ara és qüestió que es posin tots
una mica més les piles i que no surtin només a córrer. És vital també que les paraules de
l'entrenador, l'Iván, comencin a ser no només escoltades sinó que també sentides.
És un equip que ens il·lusiona molt i esperem molt d'ells, comptem amb un molt bon entrenador i
en general amb bons elements, però l'any que ve molts seran benjamins i han de donar el petit salt
que els falta, continuant el camí de l'aprenentatge , però amb una mica més de competició, ànim
que podeu!!! I compteu amb una molt bona afició.

Ivan Prats
Entrenador

Edson Jesús Soto
Delegat 

futbol
formació
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La il·lusió i entrega que està emprant aquest
equip a l'hora de competir, és digna de menció.
Tot i que és un grup de jugadors totalment
inexpert en la segona divisió de benjamins, ens
donaran amb el pas del temps moltes alegries.
Encara que els resultats no acaben d'acompanyar
a l'equip, la imatge pel que fa al desenvolupament
del joc és de notable alt. Cal felicitar a
l'entrenador, jugadors i afició.

Antonio Moraleda
Entrenador

a designar
Delegat 

futbol
formació
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Ja han començat a obtenir algun
resultat positiu i això ajuda a que
segueixin millorant. Cal destacar, que
malgrat que és la primera vegada que
juguen molts com federats, pot ser un
grup de jugadors interessant de cara
al futur. Animem a que segueixin
treballant amb aquestes ganes, tant
l'entrenador com els jugadors.

Robert Pereña
Entrenador

Carles Muñumer
Delegat 

futbol
formació
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Aquest equip està realitzant una
gran progressió tècnica i tàctica pel
que fa al principi de temporada, tot
i les baixes que ha patit en aquests
últims mesos. És una llàstima que
no s'hagi pogut comptar amb tot
l'equip, ja que això ha suposat
algun contratemps tant a nivell
d'entrenaments com de partits. Cal
felicitar els jugadors i tècnics per la
feina que estan realitzant.

Aitor Serra
i Genís Ayala
1r Entrenador i 2n Entrenador 

Diego Serrano
Delegat 

futbol
formació
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Albert Clavero
i Akram Alrefae
1r Entrenador i 2n Entrenador 

Marcel Pereña
Delegat 

Tots estàvem convençuts que
aquesta plantilla començaria a
obtenir resultats positius a curt
termini, ja que té prou qualitat.
En ser tots de primer any, havien
de fer-se amb la nova categoria i
aprendre a competir-hi. Formen
un bon grup i en molts partits
s'aprecien bons detalls tècnics.
La tasca dels entrenadors està
sent fonamental en la progressió
d'aquest equip.

futbol
formació
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Veient com es desenvolupa el Campionat, té possibilitats de quedar
entre els quatre primers, tot i que la primera i segona plaça són ja molt
difícils. 
Han estat desenvolupant un futbol pràctic i algunes vegades bonic,
també són l'equip que més gols ha marcat del Grup, però la manca
d'un home gol davant, ens ha perjudicat, quan hem jugat contra els
rivals directes. 
Cal felicitar, ja que ens han donat moltes alegries i com a grup han
treballat amb moltes ganes, potser la sort no els ha somrigut en els
moments importants. 

Victor Salcedo
Entrenador

Ernesto Fabián Erreyes
Delegat 

futbol
competició
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En aquests moments s'està
decidint si salvem la categoria o
baixem a segona, tot es sabrà en
tres o quatre setmanes. 
Estem segurs de la implicació de
tota la plantilla i que faran l'esforç
necessari per intentar-ho, és
important per al Club mantenir
aquesta Categoria. 
També s'està treballant per a la
incorporació d'algun nou jugador,
per potenciar més la Plantilla, en
aquests moments tan importants
en què es decideix tot. 

Quim Simarro
i Mario Calavera
1r Entrenador i 2n Entrenador 

Alejandro Alarcón
Delegat 

futbol
competició
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Les possibilitats de pujar de nou a primera ja queden llunyanes i
impossibles, però tot i les moltes dificultats que han tingut fins ara
(canvi d'Entrenador, baixes de jugadors, etc.) Han plantat cara i cal
felicitar per això. 
Ja cal treballar pensant en la propera Temporada, en la qual
haurem de intentar de nou, i estem segurs que ho aconseguirem.
Quedarà una plantilla molt bona i només necessitarà algunes
incorporacions.

futbol
competició

Juan C.Frattarola
Fco José Llerena
1r Entrenador i 2n Entrenador 

Carles Agut
Delegat 
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Magnífica Temporada la que està realitzant
fins ara, tot i les múltiples lesions i
absències voluntàries, molt ben portats i
organitzats, mentalment preparats per
afrontar la recta final i aconseguir una de
les dues primeres places, de manera que
l'èxit seria total. 
Actualment és l'equip de referència dins del
Club i tots desitgem que aconsegueixin el
seu objectiu, i els animem a que no
decaiguin i segueixin treballant com fins
ara. Només així ho aconseguiran.

Marc Ciria
Entrenador

Luis Rivera
Delegat 

futbol
competició
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RAFAEL CUEVAS
Podólogo col. 507

Profesor Titular de podología
Universidad de Barcelona

especialista en
PLANTILLAS 
PERSONALIZADAS

Pintor Potau 20  4º 4º
Tl. 977862037

43400 MONTBLANC
Trav. de Les Corts 311  3º 1º

Tl. 934300565
08029 BARCELONA

Calàbria, 139 - 141    - Tel. 93 325 48 66    -      08015 BARCELONA

TALLERES

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
EN GENERAL

Cuidar de nuestra salud debería ser una de nuestras prioridades.
Aquello de que "en cuerpo sano, mente sana", es una realidad

necesaria para afrontar el día a día que vivimos.
En el CENTRE D'ALIMENTACIÓ NATURAL

L'ARBRE DE LA VIDA
os atenderá SARA, siempre dispuesta a contestar 

todas vuestras preguntas y procuraros la mejor solución.
También encontraréis diferentes productos de cultivo ecológico

(hortalizas, frutas, verduras…)
¡No te olvides!

Calabria 162, esquina Aragón

C/ Calàbria 252, 08029 Barcelona      
Tel/Fax 93 430 88 09

E-mail: totporter@totporter.com       
Web: www.totporter.com

si ho tastes,
repetiràs!
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El CF Don Bosco, a la Marató de TV3
El ja passat 8 de desembre de 2010, una petita selecció de jugadors en categoria Benjamí-Aleví van
representar al nostre club en un torneig solidari de F7, dins dels diferents esdeveniments i actes
esportius que s'inclouen a la Marató de TV3.

¨Aquest any per les lesions medul·lars i cerebrals adquirides¨

Els nostres jugadors van assolir una victòria i van perdre 2 partits, però això era el de menys. Familiars
i jugadors van assistir al torneig amb la finalitat de participar en una acció solidària.
Tots el assistents va gaudir d'una bona estona de Futbol i Germanor.

De Esquerra a Dreta: (Jugadors)

De peu: Eric Berraquero, Pol Muñumer, Biel Pereña, Marc Moreno, Marc Alarcón, Marc Cebrian.
Ajupits : Abedlamin Rioutome, Victor Talón, Xavi Prosper, Sergi Ferret

Equips del Grup:   CP.Sarrià.-  Sant Celoni. -  Sant Vicentí  -  Don Bosco
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En octubre pasado, os anunciamos que la Junta de
l'Agrupació que tomó posesión en junio de 2007, no se
presentaría a la reelección por entender que su principal
objetivo, la organización de los actos de celebración del
Cincuentenario del Club, se cumplió con éxito y a
satisfacción de todos los socios y simpatizantes, y os
animamos a presentar candidaturas para que, en junio, el
día del Memorial Miguel Bonet, los socios, puedan elegir con
sus votos, a los que deban ser los próximos responsables de
tomar el relevo de la Junta saliente y asegurar la continuidad
de nuestra entidad.

La intención de la Junta, era permanecer hasta la
celebración de las próximas elecciones, es decir hasta el
próximo mes de junio. Sin embargo, a nuestro presidente,
Andrés Larrubia, se le presentaron circunstancias
personales e imponderables, que le impidieron continuar
desempeñando su cargo, y en la reunión celebrada el 20 de
enero pasado, la nueva Junta quedó remodelada y
constituida de la siguiente forma:

Presidente: Carlos Rodríguez García
Vicepresidente: Joan Mimó Juventeny
Secretario: Jordi M. Campanales Barriendos
Tesorero: Josep Ortí Voltas
Vocales:  Eventos: Lluis Fiore Serra  

Prensa: Antoni Durán Aragonés
Relaciones con el Club: Alfred Rius Saques
Historia del Club: Joan Rizo Savall
Compras y almacén: Antoni Suau Mas
Social: Miquel Casadevall Casals
Redes sociales: Ricardo Brito Gómez

Con esta reorganización, Andrés Larrubia, se despidió,
después de ocupar la presidencia con acierto y gran
dedicación, habiendo salvado la continuidad de l'Agrupació
en un momento crucial, en el que estuvo a punto de
producirse un vacío en su dirección y en el que era difícil
encontrar a alguien que se responsabilizara de tomar el
timón y conducir la nave. Todos los socios debemos
agradecerle su gestión que evidentemente ha sido muy
positiva y eficaz y el inicio del procedimiento para incorporar
a los veteranos-juniors al sentimiento que nos une. Andrés,
muchas gracias por todo lo que has hecho por tus veteranos.

También han dejado de colaborar en la Junta (esperemos
que temporalmente) Ferriol Mª Salomó y Francisco Beltrán.

"Farry" Salomó, ha estado en el equipo desde la primera
Junta de l'Agrupació. Es decir que llevaba más de 10 años
trabajando para ella. Pidió un merecido descanso y no
podíamos negárselo. En la última etapa era el responsable
de la tesorería, lo que implica mucho trabajo ya que no
resulta fácil cuadrar y nivelar los ingresos y los gastos.

"Micky" Beltrán se incorporó en la última etapa y siempre
ofreció su autorizada opinión y tuvo una colaboración total en
todos los eventos, para realizar cualquier cometido. Sus
actuales compromisos familiares no le permiten seguir
dedicándose a las labores de la Junta y por ello pidió unas

"vacaciones" que esperamos y deseamos que sean sólo
temporales. Micky y Farry, muchas gracias.               

Nuestro nuevo Presidente, Carlos Rodríguez, fue, en su
juventud, campeón de España en la venta de libros puerta a
puerta, (es decir, un maestro de la elocuencia y la
persuasión) y con sus dotes persuasivos, ha conseguido
incorporar a la Junta a tres nuevos componentes:

Josep Ortí (fichaje "estrella" de la reorganización) que toma
el relevo de Ferriol Salomó, haciéndose cargo de la tesorería
de l'Agrupació. Su seriedad y responsabilidad son una
garantía para su cometido.

Antoni Suau, toma el testigo de su padre, que fue uno de los
primeros colaboradores en las iniciales Juntas del Club y se
incorpora al equipo de l'Agrupació, responsabilizándose del
área de Compras y Almacén.

Ricardo Brito, se hace cargo del área de las Redes sociales
(técnicas de la comunicación, como Facebook, Twitter, You
Tube, Yahoo Answer, Hi5, My Space, Metroflog, Badoo,
Orkut, et.)

Confiamos que todos ellos, aportarán nuevas ideas y su
colaboración será muy valiosa para la realización del
Proyecto que esta nueva Junta pretende emprender.

Una vez informados de la remodelación de la Junta, os
informo de todo lo concerniente a la nueva convocatoria de
elecciones:

El 13 de marzo pasado, quedó constituida la Junta Electoral,
que está formada por:
Presidente: Ferriol Mª Salomó Roselló
Secretario: Enric Colom Solsona
Vocales: Fernando Vilalta Capdevila, Andrés 

Larrubia Tornel, Carlos Rodríguez García y
Ferrán García Blasco

El día que este comunicado se publique en la revista
Boscomanía o se reciba en el nuevo Boletín de l'Agrupació,
se iniciará el Plazo de presentación de candidaturas.

El 30 de abril de 2011, será el Cierre del Plazo de
presentación de candidaturas.
El 2 de mayo de 2011, la Junta electoral, Proclamará las
candidaturas presentadas.
El día del Memorial Miguel Bonet (pendiente de concreción)
se procederá a la Votación (si se presentan dos o más
candidaturas), al Escrutinio de los votos y a la Proclamación
de la candidatura ganadora.

A partir, de este momento, las candidaturas pueden enviar
su constitución al Secretario de la Junta Electoral, Enric
Colom, cuyo mail es:
enrique.colom@acerinox.com

Marzo de 2011
Antonio Durán Aragonés. Vocal de Prensa

NUEVA JUNTA HASTA JUNIO, MES EN EL QUE TOCAN ELECCIONES…



Clariana: Oye Fiore: ¿Cuándo el otro día le dijiste
en broma a Vilalta, que el Barça le seguía para
ficharlo…se lo creyó?

"Chacho" Pascual:  Oiga mister,
¿quiere que se lo aparque yo? 

Saludo del nuevo Presidente

Amigos veterans:

Es una obligación de todos los Veterans el colaborar para que la nave de l'Agrupació siga
navegando, y por ello, después de los dos grandes "capitanes" que han gobernado la nave
(Vilalta y Larrubia), ahora me toca a mí, intentar llevar el timón para que sigamos la travesía.
Cuento con un magnífico equipo que me va hacer más fácil el trabajo.
Esta nueva junta (con muchas caras viejas) coge el testigo con dos objetivos primordiales.

- Apuntalar y asegurar el mantenimiento y la continuidad de l'Agrupació. Para ello, hemos
realizado un Programa  para los 4 próximos años, que os haremos llegar a todos los socios.

- Lo más importante y principal:
Realizar el tomo I de la Historia del Club de Fútbol Don Bosco.
También en el programa citado se explica exhaustivamente el proyecto.

Desde este momento me pongo al servicio y disposición de todos los Veterans y os invito a
que nos hagáis llegar ideas, sugerencias, críticas, etc. Que puedan mejorar el funcionamiento
de l'Agrupació.
Siempre he pensado y he dicho, que l'Agrupació es de todos y que l'Agrupació será lo que
todos vosotros (los socios) queráis que sea.

Un abrazo
Carlos Rodríguez



NANAVVARROARRO
Flors -  Plantes -  Ornamentació

Parada Mercat 
de la Concepció

Tel. 93 457 25 62

www.floresnavarro.com

C/València, 320 (Barcelona)
Servei permanent

les 24 hores del dia

Telèfons  93 457 40 99  
93 207 36 61

Fax 93 459 30 20

Tel. 93 207 07 22   
Fax 93 459 18 37 (oficina)

SPORSPORTT MIQUELMIQUEL
Telf: 619 081 959 - Fax: 93 353 94 19

sportmiguel@hotmail.com
Plaça de l’Aigua, 8  -  5º 3ª  -  08033  BARCELONA

Para su mayor comodidad, pasamos a visitarle sin compromiso alguno.
Pero si desean ver exposición, llamen para concertar visita.

ROPA Y COMPLEMENTOS PARA TODOS LOS DEPORTES
Todo a precios directos de fábrica

Equipación en transfer de fútbol, basket, balonmano, etc...
Medias, Calcetines

Chándal de acetato y de felpa
Sudaderas básicas y especiales

Polos básicos y especiales
Bermudas de acetato, punto liso y felpa

Camiseta m/c algodón blancas y de color
Gorras, batas, toallas
Parkas, Impermeables

Polares y chalecos
Bufandas y bragas polares
Petos a un o dos colores

Bolsas doble fondo, mochilas
Balones fútbol. fútbol sala, balonmano, etc...

Trofeos
Porterías y redes

Canastas, pelotas de basket Spalding
Conos, vallas, aros, picas, etc...

Bolas de petanca Obut
Bolígrafos, pins, llaveros, banderines

PROVEÏDOR
OFICIAL DEL CLUB I
DE  L’AGRUPACIÓ

Reclamos publicitarios relacionados con el deporte
Y todo lo necesario para el deporte y colegios

Especialidad en personalizar con los colores y diseños 
de las entidades las prendas deportivas; 

y sin problemas en las reposiciones.
También podemos facilitarte todo el material que deseen de la

marca Rasan y de Penalti.
Para ver exposición llamar para concretar día y hora.
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c/. Industria,  498-500

08918  Badalona - Barcelona

Tel.: +34 933 878 989
Fax: + 34 933 974 559
www.ingclimas.com
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