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ICK brillant Campió de la Copa 
KO Sigma enginyers desprès de 

30 minuts de gol d’or amb 
Despertaferro

Ceretano Campió de la Copa 
Bigai.

Despertaferro Campió
de primera divisió, 
després d’una gran 

temporada resolta en 
l’ultima jornada, colze a 

colze amb ICK i 
Villaverde.

Comtal campió de 
Segona, sense 

abandonar el liderat en 
cap moment. Alcatraz
completa el duet de 
nous “primeres”, 
després d’un any a 

segona.
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Editorial
Un any excepcional ¡¡¡

Una temporada més, ha passat. Una temporada 
excepcional, on hem gaudit de moment estel·lars, 
d’emocions al límit, de patiments, de gols, de 
sorpreses i de, com ja ve sen una tònica en 
l’ACFB, de bons moments de companyonia i 
amistat. 
De la competició destacar el títol de Campió de 
primera divisió de DESPERTAFERRO en el seu 
segon any a la categoria, molt sofert al final, amb 
dos “llops” que van tenir la seva oportunitat fins 
l’ultima jornada. VILLAVERDE i ICK. 
A segona, un superb COMTAL, no deixa el liderat 
des de la primera jornada i torna a Primera un 
any després del descens, acompanyat 
d’ALCATRAZ que també recupera categoria. 
RAPUCO i REAL SAETA, baixen a segona un any 
després de l’ascens. 
Com ja va sent una norma, la promoció a deixat 
equips damnificats i equips exultants. 
Dins us expliquem el dramatisme que em viscut. 
A la Copa KO Sigma enginyers ICK posa colofó 
d’or a una magnifica temporada, a la que també 
ha afegit el MASTER. COMTAL fa el doblet amb 
la Copa de Bigai. 
Aquí ho expliquem tot amb pels i detalls... 
 
També un record ple de sentiment, per la pèrdua 
del nostre amic Europa, recentment traspassat. 
Descansi en pau. 
 
 
Bones vacances a tots. Us esperem la 
temporada que ve, al gran circ de les 
emocions i els gols¡¡¡¡¡¡¡¡. 



Primera 
Divisió

Una temporada més i les emocions han emplenat les taules de joc 
un cop més. Aquest any, havia expectació per veure com es 
desenvolupava la competició. Volíem saber si Despertaferro 
renovaria la sorpresa del sots campionat de l’any passat. Volíem 
veure si la potència de Villaverde i ICK tornarien a ser 
incontestables. Voliem veure el rendiment dels nous ”primera”. 
 
Cap queixa i totes les expectatives varen ser complimentades. Una 
temporada que es va decidir en la última jornada i que al final, dos 
punts varen separar al campió dels dos perseguidors. 
 
Una temporada amb 1550 gols (més de 5 gols per partit) continuant 
la línia endegada en les ultimes temporades. 
 
Despertaferro va renovar la sorpresa i en el seu segon any a la 
categoria, aconsegueix el títol, amb mes agonies de les previstes, 
per el desenvolupament de la categoria, quan va encadenar 4 
partits perduts en les últimes 6 jornades, quan tant sols ha acabat 
perdent 6 partits en tota la temporada. El matalàs de punts 
aconseguits en els primers tres quarts de la competició, van 
permetre el triomf final. 
 
Darrera, dos “llops” clàssics de l’associació, ICK i Villaverde, amb 
un “rush” final d’ambdós realment espectacular. 
 
Per sota, Real Saeta i Rapuco van classificar-se en zona de 
descens definitiu, beneficiant a Dream Team, Balumba, Ceretano 
i Llove, que es situaren en zona de promoció. Destacar la reacció 
final de Llove que va aconseguir treure el peu del descens en les 
últimes jornades i la remuntada en la segona volta de Sporting, 
instal.lat en llocs de descens gran part de la temporada. 
 
L’any que ve, una primera divisió amb un mínim de 4 cares noves, 
tot i que algunes d’elles, no son aliens als honors de la categoria. 
Segur que tornaran els gols, les emocions i les disputes per passis, 
gols i rebots. 
 
Us esperem a tots, el compte ha començat avui¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 



Segona
Divisió

Com es preveia, aquest any la segona divisió seria una 
guerra sense pietat, donat que es varen sumar tres 
circumstàncies: 
 
-Equips de gran categoria (exs primeres) amb anys 
d’experiència en competició. 
-Nous equips amb bones perspectives de competitivitat 
-La normativa que amplia per segon any, la zona d’ascens 
i promoció a 8 equips. 
 
Tot això barrejat permetia albirar una competició ferotge. 
Així ha estat ... o al menys a mitges, donat que el campió 
COMTAL, ha estat líder des de el primer dia, cedint una 
única derrota en tota la competició. Un brillant campió 
que se li presenta el repte del retorn a primera l’any que 
ve. 
La resta de places, les incògnites fins l’última jornada, on 
ALCATRAZ, retorna a primera amb la segona plaça 
directa disponible. 
LEVANTE, va perdre aquesta ocasió, al perdre 
incomprensiblement amb PALINDROM, en el partit decisiu. 
Per la promoció, junt amb LEVANTE, MANCHESTER, 
BOTO D’ANCORA, ALEGRIA, OSASUNA I HORTA 
completen la llista. 
Serà una promoció a mort. (Veure ho en aquesta revista) 
 
S’han aixecat veus entre alguns equips de segona divisió, 
de la necessitat/possibilitat, que es crees una tercera 
categoria on es redistribuis perfectament els equips en 
funció de les seves qualitats. 
Des de el Còmit de Competició, ens em compromès a 
estudiar aquesta petició, amb la premissa de que el 
número d’equips inscrits ho permetés d’una manera 
senzilla, sense distorsions en el ritme de la competició i 
consideran com sempre els diferents aspectes i 
afectacions que això pot tenir en el joc. 
 
Us esperem a tots, el compte ha començat 
avui¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

 



Segona
Divisió

EL COMENTARI DEL CAMPIÓ 
 
LA MEVA EXPERIÊNCIA DE BAIXADA I PUJADA 
 
L’any passat vaig fer un campionat, que per el meu nivell,
era prou bo. Molt avançada la temporada tenia moltes
possibilitats de salvar la promoció, cosa important perquè
va ser el primer any que promocionaven quatre. Be, a la fi
vaig promocionar. 
Tenia una promoció davant en un grup assequible, la
promoció per mi no era una novetat, diguem que soc un
experimentat. Pot ser un mal dia, pot ser poca humilitat o
que el nivell no donava per més. Total a segona. 
Primera reacció: fotut. Un any que estava jugant be, 39
punts i a segona. Joan, vaig pensar, soc català i les
derrotes son un estímul i com va dir el President
Companys, “tornarem a patir, tornarem a lluitar, tornarem
a vèncer”. 
Havia que mentalitzar-se que lo fonamental era la
regularitat. Qualsevol partit era una final davant de un
rival que no es podia fallar de cap manera., fos fàcil o
difícil. 
Una cosa tinc clara, si vols pujar, pateixes més a segona
que a primera. A primera, si guanyes molt content, i si
perds donat el nivell, especialment amb les patums, es
normal. A segona, si guanyes es normal, i si empates o
perds una emprenyada. 
La veritat es que, en part amb una dosis de sort, he
aconseguit una regularitat molt bona, especialment la
primera volta (un empat a casa del Manchester i la resta
victòries). La segona volta la regularitat ha estat diferent.
He baixat. Es possible que ha mancat humilitat(els empats
i la derrota han estat en els partits de casa). I una mica
menys de sort. 
La alegria del ascens es gran, però com es veia vindre fa
moltes setmanes no es una explosió de joia, es més
gaudir una alegria serena. 
Per tot això podria parlar de unes sensacions agres i
dolces. Agres per el descens, i dolces per l’ascens, i a més
per campionar. Es un títol, de segona, però un títol entre
setze equips. 
Estic molt content 
Comtal 
 



Promoció a 
primera divisió

 
Segona promoció amb el format de doble grup de 5 equips 
amb lligueta, per 2 places d’ascens en cada grup. 
Una promoció que per diverses raons, es presentava 
realment dura, complexa i problemàtica. 
En un grup es reunien equips com Ceretano, Dream 
Team, que defenien el rang de primera i Levante, 
Manchester i Horta com a ”out siders”. 
En l’altre grup, la feina que desenvolupa com a DJ resident 
de la mundialment coneguda discoteca Amnèsia d’Eivissa, 
va impedir a Balumba, participar-hi, el que comporta el 
seu descens a segona divisió.De ben segur que l’any que ve 
serà un candidat segur al retorn a primera El grup el 
formaven Llove com a defensor de categoria i Boto 
d’Àncora, Osasuna i Alegria com a “llops a l’espera”. 
Com era d’esperar, el que no passa en cent anys passa en 3 
minuts i el grup B es va decidir en un triple empat final, per 
coeficient de gols, el que va concedir les places d’ascens a 
Llove i Boto d’Àncora, en detriment de Osasuna. Us 
sembla poc dramàtic?? 
En el grup A, Ceretano, va aconseguir la permanència i en 
l’última jornada, es jugava una plaça en dos camps per 
Dream Team, Levante i Manchester, aquests dos últims 
jugant entre ells amb un duel fratricida, on només la 
victòria servia a tots dos. 
La resolució va ser polèmica i va donar la plaça a Dream 
Tem que va guanyar el seu partit sobre el xiulet del temps 
reglamentari. 
El que va passar després, ho teniu degudament documentat 
en l’annex a la revista que heu rebut, junt amb la 
convocatòria per la temporada vinent. 
Potser el nivell de tensió i dramatisme es bestial, algú pot 
considerar que massa, però voldríem des de el Comitè fer 
una reflexió. Això es un joc i el fet de guanyar i perdre, tant 
sols es comporta un disgust o una alegria.  
Segur que els qui no heu aconseguit els vostres objectius, 
l’any vinent tindreu l’oportunitat. 



Copa  KO 
Sigma enginyers
i Torneig Bigai

 
Segon any, on Sigma enginyers esponsoritza la 
Copa del KO Sigma enginyers. 
Aquest any, s’han fet algunes variacions per donar 
més competitivitat al torneig en la primera fase, 
hem de reconèixer, que no ham estat massa 
encertats, en especial per els nombrosos partits no 
jugats, es per això que l’any vinent, tornarem ales 
fases d’eliminatòries, més control.lades. 
La fase final, va reunir als 4 millors equips de la 
competició de Copa KO Sigma enginyers 
(Despertaferro, ICK, Milan i Sporting) i als 4 
semifinalistes de la Copa Bigai (Comtal, 
Ceretano, Inter i Tangerina). 
A la Copa del KO, es va repetir la final de l’any 
passat Despertaferro – ICK. 
Enguany, la copa va ser per ICK, després d’un 
partit amb ocasions per ambdós equips, el 0 – 0 
seguia al marcador a l’acabar el temps 
reglamentari, va fer falta 30 minuts més de 
prorroga per que ICK, sentencies la final. Tota una 
marató entre dos equips de “ferro col.lat”. 
La final de Copa Bigai, la varen disputar dos 
il.lustres veterans de l’associació, el Ceretano i 
Tangerina. 
La millor disposició de Ceretano, li varen donar el 
triomf final. 
 
L’any que ve, més i millor¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 



Campionats de 
Ranquing

Un any més els campionats de rànquing, han mostrat els 
equips mes experimentats i consagrats en l’associació, en 
aquelles especificitats que cada campionat demanda. 
P.B.Villaverde, repeteix posició final al cap d’amunt, però 
amb uns números finals inferiors a la temporada anterior. 
Aquest any, els campionats han estat més repartits, dos 
per Villaverde, dos per Almivar, un per ICK i dos nou 
vinguts als triomfs de rànquing, Despertaferro que 
s’apunta el Boto Prestigi i el Primavera (primer 
memorial Esteve Cerqueda (Europa)) i Estrella 
Verde, que va donar una espectacular lliçó en el Ciutat 
de Barcelona, “acabant” amb totes les “patums” de 
l’ACFB. 
 
Per l’any que ve, possiblement, recuperarem el sorteig 
d’algun obsequi divertit a la final dels campionats i la 
eliminació del “nefast” partit per el tercer lloc. 
 
Com aspecte a destacar, cal esmentar la notable 
concurrència als campionats, el que dona rellevància al 
progrés dels jugadors i la celebració del campionat de 
Primavera al Club de Tennis Barcino, amb una rebuda 
per part de la seva Junta directiva, molt agradable i un 
lloc i entorn per jugar especialment confortable. 
 
Com aspectes negatius, incidir un cop més amb la poca 
participació dels socis, en especial en el torneig jugat a 
Barcino,a l’hoa de la recollida i trasllat de camps entre 
l’ACFB i Barcino, essent sempre els mateixos qui carrega 
la feina.  
 



Campionats de 
Ranquing

Aquesta poca col.laboració genera dos aspectes en 
perjudici de l’ACFB. El primer, el poc interès que desperta 
en les persones que sempre col.laboren, en organitzar 
campionats fora de Bigai i en segon lloc i més preocupant, 
la “desafecció” d’alguns socis, cansats de sempre ser els 
únics que carreguen camps quan tothom ja ha marxat. 
 
Un altre aspecte negatiu enguany, ha estat l’absència dels 
equips valencians per motius de feina. Aquesta 
circumstància, ha estat doblament trista i dolorosa per 
tots nosaltres, al assabentar-nos del traspàs de l’amic 
Rilamar. 
 
Aquí voldria personalment, fer un comentari. L’amic 
Rilamar, i l’anomeno així tot i el poc temps que feia que 
ens coneixíem i les poques ocasions de tractar-nos, era 
aquell equip, que sempre esperava que em toques jugar. 
Tots coneixeu el joc ràpid de Despertaferro, tot i que ha 
pausat amb els anys el joc, doncs Rilamar, era 5 cops més 
ràpid. Els nostres partits es convertien en una bogeria de 
jugades consecutives, xuts a gol, passades, serveis de 
banda sense aturador, el que feia del partit un divertiment 
“bestial”. La noticia em va agafar a Valencia per temes 
laborals i des d’aquí, ofereixo el meu sentit record. 
 



Recordatori a 
l’amic Europa

ESTEVE CERQUEDA i ESTÉVEZ, C.E.EUROPA 
 
L´Esteve i jo ens estimàvem molt i teníem una gran complicitat.
Quan em trucava li responia amb un :¡Gloriós Europa!.Tenia un
caràcter fort i discutíem molt, sempre amb respecte recíproc i jo li
deia "Ets un carallot de collons", doncs si decidia una cosa,no hi
havia manera de fer-lo baixar del burro. De temes de botons dels
que no pensàvem igual, em va sorprendre quan va dimitir com a
secretari de la junta i li vaig demanar actes,papers,etc i va dir-
me:"No els pensava tornar, però ho faig perquè m’ho demanes tu".
Si, em va sorprendre, però també em va afalagar. 
Guardo amb il·lusió la crònica de la final de Copa amb l’Antoni
ICK,que va ser l’última que vaig guanyar i crec que la que millor
vaig jugar. 
Quan el meu fill Titus va decidir anar-se’n d’aquest món,l´Esteve
va fer un escrit emocionant com ell sabia fer-ho,però mai oblidaré
la seva petició:"Vull un botó del teu fill, portarà la samarreta  
Titus 00, i sempre viatjarà amb mi i amb el meu equip".Ara, la seva
estimada Neus ha volgut que aquest botó el tingui jo. 
I bé,sempre em "perseguia" per si li donava algun botó negre tot
dient-me:"Enric,¿que tens algun  "negritu" per mi?" i jo li deia que
era un pesat. 
M’agradaria continuar donant-li "negritus" però no podrà ser perquè
se n´ha anat massa aviat! Sempre et recordaré AMIC,hi ho faré
amb un somriure,com crec que ho faran tots els companys de la
nostra associació. ¡Ens trobarem! 
 
 
Enric Ribot-Pirabo 
 



El primavera al 
Barcino

El passat dia 16 de maig, varem tenir l’honor i la satisfacció, de
celebrar el campionat de rànquing de Primavera, en el club de
tennis Barcino de la ciutat de Barcelona. 
Gracies a les gestions de l’amic Ceretano i a la predisposició de la
Junta directiva del Barcino, es va poder habilitar un espai ampli i
confortable, on ubicar les diferents taules de joc, de manera que
aquest es pogués desenvolupar sense entrebancs per els jugadors
i a la vegada, permetés l’assistència del públic que es volés
apropar a les taules sense problemes ni ocasionant molèsties als
jugadors. 
 
Certament el campionat va ser un èxit d’organització, assistència i
públic, tant sols ennegrit per la noticia del traspàs de l’amic
Europa. 
 
Des d’aquestes pàgines, volem agrair a la Junta Directiva del Club
tennis Barcino, de les seves atencions, col.laboració i predisposició
perquè l’ACFB pogués celebrar el campionat i a la vegada
promocionar el joc del futbol botons. 
 
Esperem poder repetir l’experiència en properes ocasions. 



Veterans i 
Geriàtric 07-08

La LLIGA DE VETERANS, es una competició que tothom diu que
se la pren per provar botons, sistemes i tècniques però que al final,
es com sempre passa, tots volem guanyar i els partits es prenen
com a finals. Aquesta temporada, acabava la competició de
Veterans, provinent de l’any 2007 amb un format innovador, on es
premiava en forma de mida als equips menys competitius i es
penalitzava amb mides petites als equips punters. 
Al final, sembla que ni amb “handicaps” penalitzadors, es pot evitar
que els equips amb més nivell, cedeix res als altres. 
Campió DESPERTAFERRO, amb ESTRELLA VERDE i BATMAN,
enganxats al seu darrera. 
Aquesta competició amb la forma actual, ha estat ja substituïda per
la vigent LLIGA DEL CASAL, on es retorna al format de mides
local-visitant i s’elimina la restricció d’edat, per fer la oberta
tothom. 
Actualment la LLIGA DEL CASAL està encapçalada per
DESPERTAFERRO, tot i que amb algunes jornades d’avantatge
respecte als perseguidors. 
 
En quan a la lliga del geriàtric, aquesta si restringida a socis majors
de 65 anys, ha reunit un grup de 14 complicats rivals, amb 4
primeres i 3 exs primeres, amb lo que el nivell d’entrada es elevat. 
La lògica s’ha imposat amb un SATURNINO campió posseïdor
d’uns números envejables, i un CERETANO en segona posició. En
tercer lloc més allunyat en RAPUCO. 
Com veieu, tres primeres en els llocs d’honors. 
Aquesta competició, retorna aquesta any 2.008 recuperant el nom
de LLIGA DE VETERANS i a hores d’ara ja està rutllant amb 14
jugadors i amb el SATURNINO com a lider provisional, defensant
el títol. 
 



Nous socis

CONEIX ALS NOUS SOCIS 
 
MANAIRONS (Josep Mª Pujol) 
 
Recordo que quan era petit ja jugàvem a futbol botons amb els
altres nois del barri. Aquest any, després de passar una temporada
llarga a casa perquè vaig patir un accident de treball, em vaig
posar a buscar coses per fer durant aquest temps i animar-me. Em
vaig sorprendre que encara hi hagués gent que jugava a botons i
vaig decidir anar-ho a veure. Em va agradar molt l’ambient i sense
pensar-m’hi gens m’hi vaig apuntar.  
 
INTER DE MILÀ (Joan Meda) 
 
Tot va començar un bon dia quan vaig conèixer al xicot de la meva
germana (jo tenia uns 17 anys, cap a l’any 1981), resulta que ell
jugava a futbol botons i em vaig interessar-me pel tema, dons bé,
amb un grup de unes 8-10 persones fèiem trobades dos o tres cop
a l’any a casa d’algun i jugàvem mundialets. Així varem estar uns 4
any fins que cadascú es va dedicar a les seves coses i mica en mica
es va deixa de banda. Quan un bon dia, en Ferran i em diu que
m’apunti a jugar a botons,al recordar vells temps em vaig apuntar,
inicialment amb no gaire empenta però mica en mica va entrant un
altre cop el cuquet de jugar i millorar i aquí estem. Com anècdota
quedar que la persona que em va iniciar amb el futbol botons
resulta que també era soci, ja que la seva foto esta penjada en
l’associació (Francesc Valls Flamengo). Tot plegat una troballa
meravellosa on passa molt bones estones. 
 
Per cert m’agrada l’Inter perquè era un enamorat de com jugava un
tal Altobelli ( 9 nat) 
 



Quadre d’honors

Primera divisió
Campió : Despertaferro

Sots campió: ICK
Tercer classf. : Villaverde

Segona divisió
Campió : Comtal

Sots campió: Alcatraz

Nous primeres
Manchester

Botó d’Ancora



Quadre d’honors

Lliga geriàtric 08-09
Campió: Saturnino

Sots campió: Ceretano

Copa Bigai
Campió: Ceretano

Sots campió: Tangerina

Copa del KO sigma
Campió : ICK

Sots campió: Despertaferro

Lliga Veterans 08-09
Campió : Despertaferro

Sots campió: Estrella Verde
Tercer classf. : Batman



Quadre d’honors

Campionats de rànquing

La Merçé: Villaverde – Batman
Botó prestigi: Despertaferro – Batman

Tardor: Almivar – Villaverde
Nadal: ICK – Villaverde

Sant Burget: Villaverde – ICK
Carnaval: Almivar - Sporting

Ciutat de Barcelona: Estrella Verde – ICK
Primavera: Despertaferro - ICK

Masters: ICK - Villaverde

Parelles:Villaverde/Milan

Copa de la lliga: Milan



CALENDARI DE COMPETICIONS ANY 2009-2010
Mides

14-sep Inici de les lligues de 1era i 2ª divisió Mida lliga

14-sep Copa de la lliga 2,5-3-3,5-4 -Clàssica

14-sep Inici de la Copa KO Sigma enginyers 2009-2010 Mida lliga

14-sep Continuació veterans 2008-2009 Mida lliga
14-sep Continuació Lliga del Casal 2008-2009 Mida lliga
14-sep Continuació Marabotó 2008-2009 2,5-3-3,5-4 -Clàssica
01-feb Inici Veterans 2009-2010 Mida lliga
01-feb Inici Lliga del Casal 2009-2010 Mida lliga
01-feb Inici Marabotó 2009-2010 2,5-3-3,5-4 -Clàssica

15-feb Segona fase Copa del KO Sigma enginyers         2009-
2010 Mida lliga

29-mar Inici Copa de Bigai 2009 Mida lliga

10-jun Promoció a primera d ivisió lliga clàssica
17-jun Fase fina l Copa KO Sigma enginyers i Copa Bigai Mida lliga

19-sep Campionat de ranquing La Merce (30-35 mm) R 30-35
19-sep Super copa 2009-2010 Lliga clàssica
17-oct Campionat de ranquing Boto Prestigi (25 mm) R 25
21-nov Campionat de ranquing de Tardor (35-40 mm) R 35-40
19-dic Campionat de ranquing Nadal (40 mm) R 40
23-ene Campionat de ranquing Sant Burget de Palau ( lliga) R lliga clàssica
20-feb Campionat de ranquing Carnestoltes (25-30 mm) R 25-30
20-mar Parelles (lliga clàsica) lliga clàssica
17-abr Campionat de ranquing Ctat de Barcelona (35 mm) R 35

15-may Campionat de ranquing Primavera                 
(Memorial Esteve Cerqueda. Europa) (30 mm) R 30

29-may Master (lliga) (Veure nota) lliga clàssica

NOTA MASTER: Classifiquen els 16 primers  
classificats que hagin jugat un minim de 5 
torneijos de ranquing. Cas de equips que  no 
participin, no es completarà el cupo amb equips 
pitjor classificats.



Convocatòria de 
lliga 2.009-2010

Socis d’ACFB, us convoquem a la 
nova temporada de futbol botons, 
lligues de primera i segona divisió.
Competició a doble volta amb les 
mides reglades per equips locals i 

visitants.

El termini d’inscripció és fins el dilluns 4 
de setembre a les

24:00 hores. S’han d’ingressar 70
euros al compte corrent:

“La Caixa”: 2100-0814-09-0200820918, 
indicant LLiga i nom de l’equip.

El sorteig de les jornades, es farà el dia 
7 a les 19:00 al local social.



Convocatòria
d’assemblea de 

competició

Socis d’ACFB, us convoquem a 
l’Assemblea, per presentar la nova 

temporada de futbol botons, lligues de 
primera i segona divisió i calendari de 

competicions associades.

L’assemblea, es cel.lebrarà el proper dia 9 de 
setembre en el local social a les 20:00 h, amb el 

següent ordre del dia:

-Presentació del nou calendari de competició
-Normes d’aplicació a les diferents competicions

*Lligues, Copa i ranquing
-Noves normes del Comité de Competició

-Precs i preguntes



Secretaria i 
Junta Directiva

Com ja sabeu i per acord pres en la Junta Directiva, el més de
setembre es el termini màxim per fer el pagament per la inscripció
en la competició de Lliga 2.009- 2.010 i el pagament del carnet de
soci queda desplaçat al més de gener. 
 
A banda us recordem que l’associació disposa de taquilles per
guardar els botons al insignificant preu de 20,00 € l’any. Queden
poques, afanyeu-vos. 
 
Aquest any, es complirà el segon, del mandat que l’actual junta
Directiva, te encarregat pels socis. Tal com indiquen els estatuts,
l’any 2.010 es any d’eleccions i es per això que engresquem a tots
els socis que així ho desitgin a presentar la seva candidatura per la
gestió de l’ACFB. 
Per tots els socis ha de ser un orgull i un deure el voler participar
en la gestió i organització de la nostre associació. 
 
Un altre aspecte, que la Junta vol fer avinent als socis es el
cobrament de les competicions tipus rànquing. Aquest tema ha
anat degradant-se de manera que el dia de la competició, queden
moltes quotes per satisfer. Es per això, que aquesta temporada
que es presenta, no s’acceptarà a cap equip en el torneig, que no
hagi pagat l’inscripció de participació, en el temps destinat a fer-
ho. 
Esperem que aquesta mesura, tant sols serveixi per facilitar al
comitè de competició l’organització dels campionats i no tenir que
dedicar-se a altres aspectes que no corresponent en el dia del
torneig. 
Us agraïm per anticipat la vostre comprensió. 
 



Comité de 
Competició

Un any més, al Comitè de Competició, li toca fer el paper més
desagradable, es a dir, el “vigilant” dels incompliments dels
competidors. 
 
Cal dir, que no ha estat un any especialment conflictiu en els
tornejos de lliga, tot i que si que ho ha estat en la resta de les
competicions. 
 
Es per això, que acollin-nos a l’experiència que ha suposat, la lliga
de veterans, l’any vinent, s’aplicarà la següent mecànica en la
resolució de partits no celebrats: 
 
-Desapareix l’obligatorietat per part de l’equip local de concertar
dia i hora de joc. 
-Aquell partit que no s’hagi celebrat en la data termini fixada, es
considerarà com no jugat i no es computaran punts a cap dels dos
equips. 
-Si un equip prova de concertar dia i hora amb un rival i no ho
aconsegueix, simplement comunicant-t’ho al comitè per els mitjans
habituals, servirà com a eximent per l’equip que comunica i
s’aplicarà el W.O. a l’equip infractor. 
-Aquell equip que acumuli 3 partits sense jugar en un torneig, se li
aplicaran 5 punts de sanció 
-Aquell equip que acumuli 5 partits sense jugar en un torneig, serà
exclòs de la competició, a banda de ser objecte d’expedient
sancionador per la seva actitud. 
 
Com veieu, seguim en la línia de considerar que tots els equips son
responsables i faran que l’aplicació d’aquesta normativa sigui
reduïda a la mínima expressió. 
 
Bones vacances a tothom. 



Noves 
competicions

Els que habitualment aneu a Bigai, haureu vist, que s’està jugant
una nova competició. Es la Mara-botó (denominació amb
propietat intel·lectual de l’amic Can Soler). Es una competició, on
els equips han d’enfrontar-se 5 partits de 20 minuts seguits,
emprant les mides de 2,5 – 3 – 3,5 – 4 i lliga clàssica, puntuant
cada enfrontament 2 punts la victòria i 1 l’empat. 
S’ha vist, que la competició, genera moltes sorpreses, en els
enfrontaments, donat que es molt difícil, mantenir la concentració i
el bon joc, durant 5 partits, amb mides diferents. 
Aquest format, que ja ha despertat l’interés de molts jugadors que
van a Bigai, es amb alguna variant, el que es va fer en la
competició de la Copa de la Lliga que va ser guanyada, per el
Milan. 
Aquest temporada, tornarem a jugar la Copa de la Lliga, amb una
diferència, està inclosa en el preu de la competició de lliga i es
oberta a tots els equips de primera i segona divisió. El sorteig es
farà el mateix dia del sorteig de les competicions de lliga i serà pur
entre tots els equips. 
Es manté els enfrontaments al millor de 5 partits (es a dir un 3-0,
es victòria i no cal jugar mes enfrontaments) i no pot haver empat,
de manera que en cas d’arribar a la finalització dels 5 partits el
marcador indica un empat a punts, es farà un gol d’or, amb la mida
de l’últim partit, amb centrada inicial per part de l’equip que no la
fes en l’últim partit. 
L’ordre dels partits es farà per sorteig així com la sacada inicial del
primer partit. 
 
Com veieu, tot un repte per tothom i una nova possibilitat de
diversió i emocions. 



Entrega de 
trofeijos

Lamentablement. no ha estat possible, la celebració d’una trobada
social, on poder fer l’entrega dels premis obtinguts en les
competicions de la temporada 2008-2009. Es per això, que
aprofitant l’assemblea de competició del proper dia 9 de
setembre, avanç de la seva celebració, es farà l’entrega dels
següents campionats: 
 
Lliga primera divisió 
 
Campió, sots campió i tercer classificat 
Màxim golejador i mínim golejat 
 
Lliga segona divisió 
 
Campió i sots campió 
Màxim golejador i mínim golejat 
 
Lliga de Veterans 08-09 
 
Campió, sots campió i tercer classificat 
Màxim golejador i mínim golejat 
 
Lliga de Geriàtric 08-9 
 
Campió i sots campió 
 
 
A l’acabar l’assemblea es servirà un “pica-pica” de
confraternització. 
Us esperem a tots. 
 
 



Actes de 
promoció

Durant aquesta temporada, s’han realitzat, diferents
demostracions de futbol botons, actes de promoció i competicions
en festes majors, per la difusió del nostre joc i la captació de nous
socis, en especial de gent jove que pugui renovar la pedrera de
l’ACFB. 
 
Aquestes demostracions i actes, han donat resultats desiguals
encara que cal destacar el gran número de persones que en la
seva joventut havien jugat a botons i el fet de veure que encara es
juga, els hi ha generat una agradable sensació de retorn als
orígens. 
 
Els actes on hem, estat presents han esta: 
 
 
Fira de la joguina a Tona 
Festa major de Sant Antoni 
Festa Major de Gracia 
Festa Major de Bonanova 
Festa Major de Fort Pienc 
Visita a escoles en Gavà 
 
Des d’aquí tornem a demanar la col.laboració a tots aquells socis
que puguin dedicar unes hores del seu temps a ensenyar el futbol
botons per la captació de gent per ACFB 
 
Us esperem a tots en els nous actes que celebrem. 



Ceretano

Martes botoniles
(Y fin)

...Son las 8 de la tarde, hora de llegada de los 
profesionales: VILLAVERDE (artista sin igual), 
ICK (la técnica depurada), MILAN (luchador 

correoso) y BOTOFUMEIRO (toda una institución). 
Al igual que los depredadores de la estepa, se 

pasean por los campos de juego, observando a sus 
presas antes de deglutirlas. Cuando han acabado 
con ellas, desaparecen hasta el martes siguiente.

A los ya nombrados, se unen ESTRELLA VERDE, 
CHONDOS, CONDAL, CSI, ALCATRAZ, DREAM 

TEAM...
Nadie sabe porqué, el martes es el dia del 

“botonaire”. El no jugar el fin de semana. Recargar 
las pilas el lunes, hace que el MARTES, sea el 

preferido por todos.

Todo y así, sea el dia que sea, nos gusta saber que 
juntarnos en nuestro local social, nos llena de 
satisfacción y de horas de buenas amistades.

Y fin.....



CLASSIFICACIO FINAL 1a DIVISIÓ 2008-09

PTS J G E P GF GC DF
1 DESPERTAFERRO 74 34 23 5 6 107 65 42
2 VILLAVERDE 72 34 22 6 6 150 90 60
3 ICK 72 34 22 6 6 90 54 36
4 BOTOFUMEIRO 66 34 20 6 8 90 65 25

CLASSIFICACIO FINAL 2a DIVISIÓ 2008-09

PTS J G E P GF GC DF
1 COMTAL 75 30 23 6 1 80 30 50
2 ALCATRAZ 67 30 21 4 5 85 35 50
3 LEVANTE 65 30 20 5 5 88 41 47
4 BOTO D'A 61 30 20 1 9 89 40 49

CLASSIFICACIO FINCLASSIFICACIO FINAL RANKING 2008-09

SOTSCAMPIÓ 28 22 26 26 35 24 25 27
TERCER Mer Ps Tard Nad Burget Car C.b. Prim      Ran
SEMIS 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009  Anual

3/3,5 2,5 3,5/4 4 lliga 2,5/3 3,5 3

1 PB.VILLAVERDE 52 24 49 48 53 31 29 27 313
2 ICK 27 30 16 55 42 23 45 46 284
3 ALMIVAR 22 34 53 21 33 52 20 27 262
4 DESPERTAFERRO 14 52 23 21 14 29 25 68 246
5 TOCORNAL 11 31 31 35 40 34 182
6 BATMAN 37 30 15 38 9 4 13 32 178
7 PC MILAN 8 12 27 37 29 25 38 176
8 MERCENARIS 34 21 21 25 34 26 161
9 VITAMÈNIA 7 33 19 24 20 30 24 157

10 SPORTING 19 15 13 12 43 26 23 151

CAMPIÓ
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