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Desde hacia mucho tiempo no 
se disputaba una primera 

vuelta en 1era división tan 
reñida

En segunda, Saturnino y 
Spartack, empiezan a oler a 

primera. Para la 
promoción…un mundo

2-07/08

P.B.Villaverde juega él 
sólo, su liga. (42 p.)

Despertaferro, el novato 
planta cara.(35 p.)

ICK, el otro favorito, en 
su papel. (34 p.)

Botofumeiro sin perder 
comba. (31p.)



Editorial
Un any de remuntada

En el butlletí anterior, us parlàvem de que 
aquest any seria un any especial, i que la 
competició, plena de novetats, es presentava 
més disputada i animada que mai. Doncs 
estem al meridià de la competició i moltes 
són les coses que han passat, però en 
especial una. La competició bull i l’associació 
s’ha convertit en el punt de trobada de tots 
els botonaires, àvids de gols, passades i 
emocions. 
Tenim una primera divisió on el 
P.B.Villaverde, juga la seva lliga 
particular...amb ell mateix, però des de aquí, 
3 equips en 4 punts i altres 7 equips en 5 
punts, expectants uns dels altres per a veure 
qui li roba la posició al de davant. 
Per baix, la lluita per esquivar la promoció es 
tant ferotge, que esquitxa per sota al grup 
que abans us deia. 
A segona, dos equips amb ferum de primera, 
el Saturnino i l’Spartak i una promoció per sis 
equips amb 10 pretendents. 
A la copa, els vuitens de final han començat a 
caminar i els exents de la primera fase, ja 
estan en competició. 
Un record i un homenatge al campió de 
VETERANS 2006-2007, l’Sporting, que va 
imposar el seu joc precís davant un Saturnino 
lluitador com sempre i un Despertaferro 
limitat al final. 
Aquí està tot explicat, passeu i gaudiu. 

 



Comité de 
Competició

Estem contents!!! Molt contents!!! I és per estar contents, 
donat que per fi hem aconseguit, tots plegats, que el Comitè 
de Competició deixi de ser aquell òrgan de l’Associació, on dos 
o tres socis havien de posar la cara per resoldre els conflictes 
en el devenir del joc durant la temporada. 
 
D’entrada, perquè els competidors han pres consciència de 
que jugar implica una forma de respecte amb els rivals, la 
mateixa que implica si no es pot jugar, el trucar o el 
comunicar al Comitè que així serà. 
 
El Comitè de Competició, lògicament, el formen alguns socis; 
socis que juguen amb vosaltres i que el que menys els agrada 
és haver d’imposar sancions o fer de “gran hermano” i els que 
composem aquest òrgan, ja no sentim la pressió que altres 
temporades s’exercia sobre el Comitè, i això ha fet que les 
resolucions preses hagin estat senzilles. 
 
Res ens faria mes il·lusió que acabar la temporada així!!! 
 
Com a notícia a lamentar, és la retirada de la Real Societat, 
per raons mes que justificades de feina, igual com el Racing 
Catalonia i la del Nàstic per raons d’estat físic. 
 
El Comitè, ha decidit, per mantenir el criteri de justícia, treure 
de la graella de resultats, tots els referits aquests tres equips.  



Qui deia que aquest any, la primera divisió, feia flaire de 
competició “a mort”? Tan sols s’acostava al que realment 
està sent: una primera divisió sense pietat, on tots contra 
tots, on només el nostre campioníssim P.B.Villaverde, 
s’escapa de la crema en una sensacional primera volta 
cedint només tres empats.A sota l’infern. Farem un resum. 
El Despertaferro estrenava divisió i certament, ha 
sorprès pels seus resultats; tan sols dues derrotes i 
consolidat en el segon lloc amb el millor registre de gols 
en contra. Un mèrit si considerem que el seu joc agressiu i 
sovint arrauxat el portava a rebre molts gols. 
L’I.C.K. ha pres el camí de les victòries i el joc ferm, 
després d’uns inicis dubitatius i d’adaptació a la seva nova 
samarreta platejada, que ha retirat als llegendaris 
jugadors blancs. 
Aquests dos equips ocupen el 2n. i el 3er. lloc de la divisió 
un cop acabada la primera volta. 
A sota, però enganxats....un munt d’equips plens de perill, 
BOTOFUMEIRO, MERCENARIS, BATMAN, BALUMBA, 
MILAN, CHONDOS, SPORTING I ESTRELLA VERDE, 
entre el primer i l’últim, 6 punts. 
Menció especial, per la magnífica primera volta, del 
BOTOFUMEIRO i de BATMAN, recent ascendits i venent 
cara la pell en cada partit. 
Com diu aquell, en la “ZONA NOBLE”, trobem cinc equips 
separats per 6 punts, rifant-se 4 places de promoció, però 
tant a prop del grup anterior, que qualsevol descuit fa que 
canviïn places amb els de dalt. 
Una mica més despenjats INMORTALES I ALCATRAZ, 
que de ben segur, es posaran les piles per sortir de les 
places de descens i “invitar” algun “company” a ocupar-
les. 
Arriba una segona volta de por, on si ningú ho 
evita...P.B.VILLAVERDE, repetirà títol però la resta està 
per veure. 

Primera 
Divisió



Segona
Divisió

A la segona divisió, tenim unes característiques simil.lars 
a primera. Un SATURNINO que surt de la taula i un nou 
vingut, SPARTAK, que segueix la seva estela, colze a 
colze amb el DREM TEAM de les grans ocasions. 
Ambdós, amb un còmode avantatge respecte dels 
perseguidors. Es aquí on la lluita es presenta ferotge. 
Per a sis places de promoció, equips de bones 
perspectives, prenen posicions.  
A destacar LLOVE com a equip nou en la divisió i dos 
“out siders” de categoria, HORTA i ALEGRIA. A banda, 
destacar una sorpresa “a priori”, com es RAPUCO, que 
prenen l’espai a veterans com HURACÀ o 
PERIQUITOS. Menció a part pel LEVANTE, que malgrat 
el seu accident, manté la seva posició a la zona de 
promoció, intentant equilibrar el seu compte de partits 
jugats. 
Un any més, lamentar les baixes a mitja temporada de 
RACING CATALONIA i REAL SOCIETAT per temes 
laborals, i la del NASTIC, per una afecció a l’esquena 
que el limita en el joc. 
No voldria acabar aquesta ressenya, sense esmentar a 3 
equips que han tingut una progressió en el seu joc i els 
seus resultats espectacular. Són el WHITE SOX, 
EMPURIES i PALINDROM, que a data d’avui, porten 
millors resultats que l’any pasat en tota la temporada. 
Felicitats, per aquests progressos. 
Que la lluita no pari, i penseu que la promoció aquest 
any serà INFERNAL !!!!!!!!!! 



Pàgina web

 
A l’assemblea d’enguany del mes de Setembre, es va parlar d’un 
tema que va ser considerat per la majoria dels socis com una taca 
en la gestió de la Junta Directiva. 
Aquesta taca, feia referència al funcionament de la pagina web de 
l’associació. 
Tot i que tothom va coincidir en que l’estat en que es trobava la 
nostra pàgina no era el més adequat, val a dir, i sense que sigui cap 
mena d’excusa, que cal entendre que el manteniment de la pàgina 
fins aquells dies estava fet de manera voluntària i sense cost, 
emprant el temps lliure d’un dels nostres socis. La feina i la manca 
de temps disponible, va dur a la pàgina a estar fora de servei, és a 
dir, sense cap actualització durant molts mesos. 
Coneixedors d’aquesta circumstància, la Junta Directiva, va posar fil 
a l’agulla amb la finalitat de poder resoldre el problema. 
Avui, us puc dir amb satisfacció que tot i que no està completament 
acabada, sí que ja podeu consultar les dades de totes les 
competicions, actualitzades periòdicament i que properament, 
inclourà altres informacions interessants pel soci. (en això te molta 
part de “culpa” en Zunzunegui). 
 
La pàgina té la següent adreça: 
 

 www.futbolbotons.com 
 
Per altra banda, també us volem fer una petició, que és la següent: 
ens agradaria poder contar amb les vostres col.laboracions, no tant 
sols per la pàgina sinó també per la revista, ja sigui en forma 
d’escrits sobre l’actualitat de l’associació, sobre els vostres records 
privats o de l’associació o de tot allò que considereu que pot ser 
d’interès del soci, que de ben segur serà publicat. 
També us recordem que si voleu que el vostre equip figuri en la 
galeria de l’associació, cal que envieu una fotografia per poder fer el 
disseny adient. Molts són els equips que ja estan col.locats en el 
local social. 



Campionat de 
Copa Sigma

La Copa del KO Sigma enginyers ja es troba en la fase
de setzens i, al tancament d’aquest butlletí, ja es deuen
coneixer quins son els equips que es classifiquen per la
fase de vuitens.(Podreu consultar-ho en la pàgina web) 
Els equips de primera, exempts en primera fase, ja
estan en joc i cal destacar un BATMAN-ESTRELLA
VERDE i un VITAMENIA-CHONDOS que segur que
treuran espurnes de tensió. 
La recuperació en aquesta fase del joc del tipus de
classificació tradicional de Copa amb consideració dels
gols en camp contrari com de valor doble en cas
d’empat, sembla haver estat plenament de satisfacció
dels jugadors. 
Com a punt negre, cal lamentar que en la primera fase
del campionat hi ha hagut molts partits que no s’han
jugat, en part per desídia dels jugadors o per manca
d’interès. Es una llàstima, donat que el format de Copa
està preparat per poder incloure a tots els equips de
l’associació i poder donar peu a sorpreses, o que equips
teòricament més fluixos puguin accedir a vuitens de
finals amb opcions reals de progressar en la
competició. 
Recordem un cop més, com ja consta en els taulells
d’anuncis de l’associació, que els equips que han
quedat fora de competició en la primera fase, més els
que quedin eliminats en setzens, formaran els grups de
joc per competir en el Trofeu Bigai. I també recordar
que les fases finals, es a dir quarts de final, semifinals i
final de Campionat de Copa Sigma enginyers i del
Trofeu Bigai es jugaran conjuntament el Dissabte
dia 28 de Juny. 



Campionats de 
Rànquing

Estem una mica per sobre del meridià de la competició pel que fa
referència als campionats de rànquing i veient la taula de
classificacions, s’aprecien dues coses: la primera és que sembla
que els cinc primers llocs, i més amb l’absència de TOCORNAL,
ALMIVAR i GRACIA, estan acotats pels equips que els deten-
te’n. La segona es que els “3 de Palau” estan ja entre els 16
millors i opten seriosament a plaça de Master, més encara després
d’uns magnífics resultats a domicili en l’últim campionat de Sant
Burget que, sigui dit de passada, va tornar a ser un model
d’organització i confort per tots els participants. 
Per últim recordar-vos d’una banda que tots els resultats de totes
les fases dels campionats realitzats fins ara, els podreu trobar en
la pagina web; i per altra banda que a la classificació pel
campionat de Master del dia 14 de Juny, hi optaran els 16 millors
equips, puntuant els seus cinc millors campionats realitzats, i que
no es farà repesca en equips pitjor classificats. 



Campionats
de rànquing

El dia 19 d’Abril, celebrarem el Campionat de 
Primavera, que forma part del calendari de 
campionats de rànquing d’enguany. 
Com a novetat i continuant la tasca d’obertura de 
l’associació a l’exterior, aquest campionat es jugarà 
en les instal.lacions del Club tenis el Molí  al carrer 
Josep Bastús i Planes nº 1 de Sant Joan Despí. Si 
les condicions meteorològiques així ho permeten, es 
jugarà a l’exterior, afegint un nou aspecte al joc. 
També dir-vos que el dinar es farà en el propi club i 
que ja s’indicaran les condicions en la Convocatòria 
oficial del campionat. 
Esperem que aquestes obertures de l’associació a 
l’exterior, donin el seu fruit amb nous socis i per part 
del que ja ho som, la participació esperada. 
 
Per qui vulgui mes informació, pot consultar la pàgina 
web del club de tenis, que es: 
 
 

 www.elmoli.com 
 



Propers
esdeveniments



Cròniques
socials

El passat dia 19 de Gener, es va celebrar el tradicional sopar 
(en aquest cas dinar) de Nadal,  que sempre aprofitem per 
entregar els trofeus obtinguts pels socis en les competicions 
de Lliga i de Veterans de la temporada 2006-2007. 
El dinar es va celebrar al restaurant Pa i Trago, on ens varen 
atendre a plena satisfacció, la qual cosa va ajudar a que el 
dinar fos tot un èxit. 
 
Sap greu que un acte que comporta la reunió dels 
socis més enllà de la competició, no tingués la 
resposta esperada per part de tots. 
 
Al matí, abans del dinar, en l’àmbit de la Festa Major de 
Sant Antoni de Barcelona. es van muntar quatre taules en 
els jardins Tete Montoliu, on es va celebrar un campionat 
d’exhibició, al que varen assistir alguns dels nostres socis 
que van mostrar al nombrós públic assistent, les habilitats 
amb els botons. 
 
Un esmorzar “interessant” amb pernil i pa de pagès, va 
posar “oli” als dits per poder jugar. 
A efectes estadístics, un just campió, COMTAL, en una 
jornada final que ni preparada, hagués estat més 
emocionant. 
El “títol” es va jugar en dues taules. En una, CERETANO 
contra TANGERINA. En l’altra, COMTAL contra LEVANTE. 
COMTAL, en tenia prou amb un empat, LEVANTE era 
campió si guanyava i CERETANO havia de guanyar i 
esperar que  COMTAL no guanyés. 
En els dos últims minuts, tots tres varen ser campions, però 
un gol del COMTAL a les acaballes, li va donar el triomf 
final. 
 
Un espectacular final per un matí agradable. 



Fuerza Valenciana en ASCFB. La 
fuerza de la voluntat y la afición.

Cuales son vuestro incios?

R.-Viendo jugar a mi hermano mayor con 
un amigo.

MP.-Desde muy pequeño con mi pade y 
luego con mi hermano

N.-Mi padre nos inculcó la afició, 
(gracias papá) en cuanto los ojos nos 
llegaron a la altura de la mesa, según 
cuenta mi madre; ella puso la 
compresión y la paciencia (gracias 
mamá)

Como es la afición en Valencia?

MP.-Está bastante arraigada, en la 
asociación valenciana somos unas 25 
personas, aunque hemos llegado a ser 
más.

De donde salen vuestros nombres?

R.-Combinando la primera sílaba de los 
apellidos de la familia.

MP.-Es una combinación de cómo me 
llaman mis amigos (Max) y mi hermano 
(Plas)

N.-Son las iniciales de mi nombre 
(Nacho)

Alguna sugerencia para mejorar la 
competición, donde participais?

N.-No tener miedo a cambiar cosas, pues 
es la única manera de no estancarse y 
mejorar constantemente

Que hace que una vez al més tomeis la 
carretera para venir a jugar?

R.-Por encima de otros muchos motivos, 
está la gran aficiaón a este juego.

Rilamar

Max Plas

NAC


