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nova temporada, noves idees

P.B.Villaverde nou
Campió de 1era divisió

Despertaferro Campió de 
2a divisió

Renovació en primera, de primera.

Real Saeta   Alcatraz    Botofumeiro

Ceretano

Memorias botoniles
Desde cuando juegas?

Desde los 8 años hasta los 14 en la 
escuela. Lo recuperé en el año 
1964 , al casarme, cuando jugaba 
con Joan (Condal) y jugue durante 
10 años más. Luego en el 2000 ya 
la definitiva, recuperé la afición 
hasta ahora.

Cual fue el nombre de tu

primer equipo?

Atletico de Bilbao. Ceretano , fue 
el siguiente que es donde yo 
jugaba, ya que buscaba un nombre 
singular. Ceretano, era un equipo 
de la Cerdanya.

Quien te enseño el juego?

Autodidacta en el colegio, con los 
compañeros.

Desde cuando estas en ACFB?

Desde el año 2001

Que te aporta el juego?

Relajamiento y una gran sintonia
con los amigos de la asociación. 
Siempre espero la tarde para ir a 
echar unas partidas.
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Editorial
Un projecte ambiciòs

PTS Co J G E P GF GC DG
1 DESPERTAFERRO 78 2,43 31 25 3 3 119 49 70
2 R.SAETA 77 2,68 31 24 5 2 91 34 57
3 BOTOFUMEIRO 68 2 31 21 5 5 98 49 49
4 BATMAN 62 1,52 31 19 5 7 85 56 29
5 NÀSTIC 57 1,51 31 18 3 10 86 57 29
6 ALCATRAZ 57 1,27 31 18 3 10 85 67 18
7 LLOVE 56 1,46 31 17 5 9 83 57 26
8 DREAM TEAM 52 1,31 31 16 4 11 64 49 15
9 R.SOCIETAT 43 0,77 31 13 4 14 50 65 -15

10 HORTA 41 0,75 31 13 2 16 53 71 -18
11 ALEGRIA 39 0,86 31 11 6 14 56 65 -9

PTS CO J G E P GF GC DG
1 RAPUCO 54 1,08 31 17 3 11 67 62 5
2 ZUNZUNEGUI 48 0,93 31 15 3 13 52 56 -4
3 TANGERINA 42 0,92 30 13 3 14 58 63 -5
4 PERIQUITOS 30 0,64 30 8 6 16 27 42 -15
5 HURACÀ 30 0,65 28 9 3 16 33 51 -18
6 FLAMENGO 29 0,78 30 9 2 19 49 63 -14
7 BOTONOPLASTICA 28 0,61 28 7 7 14 35 57 -22
8 RACING CAT. 25 0,6 27 6 7 14 33 55 -22
9 WHITE SOX 23 0,3 30 7 2 21 26 88 -62

10 EMPURIES 10 0,21 29 3 1 25 15 72 -57
11 PALÍNDROM 10 0,31 31 2 4 25 26 84 -58

Classif. Finals 1era Div.

Classif. Finals 2ª Div. Grup A

Classif. Finals 2ª Div. Grup B

Aquest que teniu a les mans es el primer número 
d’un projecte que volem sigui el lligam entre tots 
els components de la nostre associació. El lligam 
entre els que competeixen i els que no, els que 
sols gaudeixen d’un espai on passar les hores i els 
que fan dels botons la seva “afecció” i sovint 
aquesta, amb les dos accepcions de “hobby” i de 
“obsessió”. Volem fer arribar a tots, el que en cada 
moment es cou dintre l’associació. 
Que tots vosaltres estigueu al corrent de com van 
les competicions, que decideixen els comitès, 
quines trobades de botonaries es presenten i 
aquelles innovacions en tots els àmbits. 
Volem també presentar-vos, encara que sigui de 
manera lleugera, aquelles persones que formen 
l’associació i que no sempre en sabem mes enllà 
de que juga a botons. 
Aquest es un projecte nou i es per això tindrà 
defectes i de ben segur aspectes millorables, es 
per això que l’adreça de correu de la revista, 
estarà oberta per a tots vosaltres, per incorporar 
les vostres suggerencies i les vostres critiques. 
Aixó no es un “bunker”, es la nostre via de 
comunicació. 
Esperem sigui del vostre agrat¡¡¡¡ 
En un altre aspecte, comença la nova temporada, 
una temporada amb canvis importants, aprovats 
per l’assamblea de socis. Canvis que aquest butlletí 
us presentarà. Canvis en el reglament de joc i 
canvis en el comitè de competició, i esperem, facin 
que l’emoció i la competència sigui la norma junt 
amb l’esportivitat, que ens faci gaudir els propers 
mesos.  
Que mes voleu?????  
Que pugi el teló de la temporada 2007-2008, sort 
a tots¡¡¡ 
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Vocalia de 
Competició

Fase final conjunta Copa KO Sigma i Bigai28-jun

Master (lliga com a visitant)14-jun

Campionat de Parelles (Lliga com a local)17-mai

Campionat de ranquing Primavera (30 mm)19-abr

Campionat de Ciutat de Barcelona (35mm)08-mar

Campionat de ranquing Carnestoltes (25-30 mm)16-feb

Campionat de ranquing S.MªPalautordera ( mm)26-gen

Campionat de ranquing Nadal (40 mm)15-dec

Campionat de ranquing LAM (35-40 mm)17-nov

Campionat de ranquing Boto Prestige (25 mm)27-oct

Campionat de ranquing La Merce (30-35 mm)06-oct

Inici primera fase Campionat Bigai 200801-mar

Inici primera volta veterans 200801-mar

Segona volta del campionat de veterans 200701-set

Inici de la Copa KO Sigma enginyers 200801-nov

Inici de les lligues de 1era i 2ª divisió01-oct

CALENDARI DE COMPETICIONS ANY 2007-2008
Ha estat un any força dur i amb la tranquilitat que dona la distància,
es pot dir que aquells van ser uns tems convulsos i dificils, que varen
portar a l’Associació a un pas de “fotre” en l’aire la tasca de molts
anys portada per molts socis anonims o no, que tant sols volien el
millor per tots.
L’assamblea extraodinaria, celebrada el mes de setembre 2006,
despres de la dimisió de l’anterior Junta Directiva i un cop escollida
com a unica candidatura, la presentada amb el Sr. Marc Basora com
a nou president, va pendre unes decisions, que amb la distància,
s’han vist erronies i desmotivadores per els associats.
Tot o i això, el temps i la voluntat de totes les parts, ha fet que es
readreces el rumb i que un cop mes, els resultats esportius primin
per sobre dels conflictes de gestió.
Comença una temporada, una temporada plena de canvis. Canvis
consensuats entre tots en la recent Assamblea de setembre de 2007.
Canvis a nivell de reglament de joc.
Canvis a nivell de comité de competició.
Canvis en el format dels botons per les competicions.
Canvis en les promocions d’ascens i descens.
Tots els canvis, llargament estudiats en comisions i destinats a que la
competició sigui mes emocionant, mes compacta i que fins al final
dels campionats, ningú pogui confiar-se.

L’assamblea va aprovar les següents modificacions de la competició:

-Mantenir la primera divisió en 18 equips
-La segona divisió es jugarà en un sols grup a doble volta segons els
sistema tradicional.
-Es manté que els dos ultims equips de primera baixin a segona
directament i els dos primers de segona, pugin a primera.
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Comité de 
Competició

Aquesta mesura, s’aplicarà de la següent forma:

-S’habilitaran numeros de telefon i adreces de correu
electronic perque aquells equips que no poguin complir
algun partit en el periodo establert, ho comuniqui al
comité disciplinari, que determinarà una data d’acord a
l’equip perjudicat, se celebaració del partit de manera
ineludible.
-Cas de no rebre notificació, el comité disciplinari,
actuar d’ofici, cada dilluns, per resoldre els partits no
celebrats.
-Es manté l’obligació de l’equip local de buscar data
amb el rival.
-Les sancions per W.O., es notificaran per correu
electrònic i en el taulell d’anuncis, cada setmana,
servint aqustes mitjans, com a notificació formal, als
efectes d’acumulació d’advertiments, per una sanció
mes formal.

ESPEREM LA MÀXIMA COL.LABORACIÓ A
TOTHOM I QUE EL COMITÉ NO TINGUI
CAPPPPPPPPPPPP FEINA¡¡¡¡¡

-S’amplia el cupo d’equips compromesos en la promoció, passa a 
4 en primera i sis en segona, forman-se dos grups de 5 equips en 
lligueta per jugar-se la promoció de quatre equips a primera. 
-Els botons a emprar en les competicions de Lliga, Copa KO Sigma 
enginyers i Bigai, es diferenciaran en funció de si s’es local o 
visistant.  
 
El local jugarà amb 3 de 4, 3 de 3,5, 3 de 3 i 1 de 2,5. 
El visitant jugarà amb 1 de 4, 3 de 3,5, 3 de 3 i 3 de 2,5. 
 
Com veieu, la diferencia no es tant important com amb l’anterior 
format de Copa, però segur que jugar a casa o a fora, ja no es el 
mateix. 
 
 
Esperem, poder captar de vell nou, l’interes per la competició 
d’equips de nivell i que avui en dia, no participen dels campionats. 
Penso que es l’hora de partir de 0, junts, i deixar endarrera velles 
disputes.....això si, seguirem escoltant de bon grat a 
l’Almogavers, explicar l’historia “d’aquella final” on el rival li va 
agafar una rampa quan anava a tirar a gol ¡¡¡¡¡¡ jajajajaja. 
 
Aquest any, no tindrem en primera divisió, per diferents raons, 
equips historics, no tant sols per la seva veterania, sino pels seus 
resultats, com son Tocornal, Almivar i Tenerife. Aixó a fet, que 
altres equips de la promoció, recuperesin places, com son 
Estrella Verde, Inmortales i Batman.  
 
Aquest any la primera divisió presenta l’aspecte, que tothom pot 
guanyar a tothom....sempre amb el permís dels campeonisims 
Villaverde i ICK. 
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Campionats de 
RanquingComité de 

Competició

Tradicionalment, aquest ha estat l’orga de l’associació
que s’ha emportat les critiques i les queixes dels socis,
donat que decidir i mediar en conflictes, sempre es una
tasca desagradable i que deixa descontent a un o a
l’altre part donat que no hi ha sentencies que tots
aplaudim.

Aquesta temporada pasada, s’han repetit els problemes
d’altres anys, derivats de la manca de respecte en el
ordre disputa dels partits i donat que hi ha jugadors que
de forma permanent o de forma temporal tenen
problemes per jugar els seus partits en els dies que els hi
correspón.

Per evitar un any mes aquests problemes, que aquesta
temporada, han afectat inclòs a la primera divisió,
tradicionalment excenta d’aquestes “mogudes”, s’ha
reformat el Comité de Competició i se l’ha dotat de la
prerrogativa de resoldre els partits fora de temps, per
ofici, evitant així conflictes entre socis.

Així mateix, en l’assamblea, el soci, va demanar ser
estricta amb el tema de l’informalitat en les dates de
jocs.

Rebent el mandat de les assamblees, la nova temporada, seguirà
experimentant amb els sistemas de joc en els campionats de ranquing,
per fer los mes animats i incerts …al menys en fase previa.
Es crea un nou campionat, de la ma dels amics de Santa Mª de
Palautordera, amb format a determinar encara.
Es preservaran els “drets” dels primers 4 classificats del ranquing
annual i s’ha establert un nou barem de puntuació, per obrir a mes
jugadors el accès als punts i fer mes interesants els enfrontaments en
qualsevol fase dels campionats.
La nova taula de puntuació, obre el “meló” a mes equips, eliminar el
tradicional 0 en els empats i premia més arribar a la fase final.
Aquestes alçades, ja s’han cel.lebrat dos campionats, La Merçé i el
Botó Prestigi, amb Villaverde com a dominador, amb dues finals
jugades de les que va guanyar una d’elles. L’altre se le va endur ICK.
Us recordo que aquest any, es sorteija una paletiulla de pernil a tots
els equips inscrits i que assisteixin a la final. Ja cooren dues
paletilles...una per Rilamar i l’altre per Almivar.
Us esperem a tots ¡¡¡¡¡¡¡¡

Nad Car C.b. Pri Mer Ps      Ranking    Part.   Prm.   Veces    en  el   

2006 2007 2007 2007 2007 2007  Anual   Total  Pt.Rk. Campeón Nº1  
4 2,5/3 3,5 3 3/3,5 2,5

1 PB.VILLAVERDE 38 24 40 40 52 58 276 857 39 22 3 8
2 ICK 48 19 40 52 45 50 254 1394 68 20,5 14 5
3 NAC 22 54 30 40 44 206 922 40 23,1 2 0
4 MAX PLAS 40 20 36 29 33 176 693 34 20,4 0 0
5 ALMIVAR 34 14 32 28 36 157 1137 60 19 8 8
6 TOCORNAL 46 24 26 46 152 1162 63 18,4 4 6
7 DESPERTAFERRO 14 22 20 32 27 127 189 13 14,5 0 0
8 PC MILAN 6 8 30 30 42 125 646 48 13,5 3 0
9 SPORTING 14 20 32 16 24 109 900 73 12,3 1 0

10 CERETANO 20 11 24 24 12 93 372 36 10,3 0 0
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Secretaria
Campionat de 
Copa Sigma i 

Bigai
Desprès de l’experiència de la passada temporada, on el
torneig tradicional del KO va passar a formar part del conjunt
Copa – Bigai, amb el patrocini de Sigma enginyers, i vist
que les innovacions que aquella forma va aportar als tornejos
van estar en general de la satisfacció dels jugadors,
pretenem, tornar a implantar el mateix sistema, amb algun
petit retoc que pretén la millora del conjunt. 
D’entrada, els botons a emprar en els partits, es modificaran
de mida, en aplicació de lo que l’assemblea va decidir. es a
dir: 
 

El local jugarà amb 3 de 4, 3 de 3,5, 3 de 3 i 1 de 2,5. 
El visitant jugarà amb 1 de 4, 3 de 3,5, 3 de 3 i 3 de 2,5. 

 
 
L’altre novetat es que a la primera fase de Bigai, nomes
accediran els equips eliminats de la primera fase de copa i els
eliminats dels setzens de final de copa. Aquesta primera fase
de Bigai, donarà la classificació a 8 equips directament a
quarts de final en la jornada de les finals de Copa i Bigai,
eliminant la fase de vuitens de Bigai. 
Com a resum, m’agradaria comentar, que la fase final de
copa 2006-2007 , va ser realment espectacular, amb un
quadre d’equips d’altíssim nivell i una final P.B.Villaverde –
ICK, que va fer honor al torneig. La fase final de Bigai, per
problemes organitzatius no es va poder jugar el mateix dia,
circumstància que va deslluir una mica l’acte, tot i així, els
equips finalistes, van donar mostres del seu alt nivell. Al fin al
la veterania del equip de primera divisió que havia arribat a la
fase final (Comtal), va poder amb el joc precís de
Saturnino. 

IMPORTANT¡¡¡¡¡ 
 
 
Us recordem que l’import de la cuota annual de soci es de 50 € que cal fer 
efectiva al compte indicat: 
 

2100-3235-34-2200181681  
 
Donat que Sigma enginyers, manté el patrocini sobre la copa del KO i el 
Campionat de Bigai, els cost d’aquests dos campionats, està inclòs en 
l’import del campionat de Lliga. Els equips que no competeixin en la Lliga, 
deuran abonar una cuota de 20 €, que els hi dona dret a participar en el 
campionat de copa Sigma enginyers i en el seud efecte en el Campionat de 
Bigai. 
Per altre banda us recordem, que si voleu que el vostre equip figuri en la 
galeria de l’associació, cal envieu una fotografia per poder fer el disseny 
adient. Molts son els equips que ja estan col.locats en el local social. 
 
 
Per comunicar amb nosaltres les adreces de correu son: 
 
 
 
-Comite de competició i altres campionats 
 
 
 

Batman  jordi.roca@telefonica.net 
 
Despertaferro  ferran@sigmaenginyers.es 
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