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Figueres el 10 de juny del 2018.  (Puig de les Basses). 
 

 
EL SANTA EUGÈNIA S’ENDUU EL TORNEIG 

TRAMUNTANA DE JUNY,  AMB MOLTA 
SUPERIORITAT EN VERS ELS ALTRES RIVALS, I 

S’IMPOSA EN TOTS TRES ENCONTRES. 
 

Avui al Centre Penitenciari de Puig de les Basses s’ha jugat el tercer torneig  
“Tramuntana”. Han vingut els equips de Figueres, Olot i repetia “tramuntana” el Santa 
Eugènia (desprès de quedar subcampions en el Tramuntana de Sant Jordi disputat a 
l’abril). 

 
Artífexs del títol han estat Salvador Alarcon i Paul Mc Culloch que han signat 

uns espectaculars 3 de 3. Salvador en el tauler 2 i Paul en el tres, només el jugador 
Carles Cantenys del Figueres ha fet un altre complert de 3 de 3, jugant de 5 en el 
Figueres. 

 

 
 

Paul  Mc Culloch un dels herois avui del Santa Eugènia. 
 

La primera ronda ha propiciat l’enfrontament entre Sta. Eugènia i Figueres, i ha 
estat un duel força anivellat, decidit en la darrera partida, quan estaven 2 a 2, a favor del 
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Santa Eugènia (3 a 2 pels capitalins). Al final aquesta victòria ha resultat crucial pel 
desenllaç per la decisió del Títol. La victòria contra pronòstic en el tauler 1 de Carles 
Falgueras (Figueres) sobre el MC Lluís Casanellas (Santa Eugènia) no ha estat suficient 
pels empordanesos, doncs Salvador Alarcón, Paul Mc Culloch i Dani G. Pau (santa 
Eugènia)  han assolit el tres punts necessaris per guanyar el matx. 
 
 En l’altre enfrontament l’Olot, encapçalat per Miquel Canal, s’ha imposat per un 
ampli 3,5 a 1,5 a l’Atzucac. L’empat en el tauler 2 entre Moises Rodriguez i el nostre 
Antoni F., no ha estat suficient davant les victòries (a més del tauler 1 de l’Olot) de 
Alfonso Sales i Josep Mas (Olot). 
 

 
 

Josep Mas, tauler 5  de l’Olot 
 
A la fi de la ronda 1, Santa Eugènia i Olot encapçalaven la classificació, amb 3 

punts. 
 
A la segona ronda, el Santa Eugènia ens ha passat per sobre, doncs en el seu 

enfrontament amb l’Atzucac s’ha imposat per un contundent 5 a 0. 
 
Que els equips que venen a jugar els tornejos de Tramuntana siguin molt potents  

posa de manifest que venen a mirar d’obtenir el Títol i porten equips molt sòlids, això, 
malgrat les derrotes, afavoreix l’aprenentatge dels nostres jugadors. També ens posa en 
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valor els  punts que s’aconsegueixen, sempre, o gairebé sempre,  amb jugadors amb Elo 
superior. 

 
El potencial del Figueres s’ha posat de manifest doncs també s’ha imposat per 

un altre 5 a 0 a l’Olot, on Carles Falgueras, Angel Gutierrez, Laura Viñolas, Jokin 
Casado i Carles Cantenys s’han imposat als garrotxins. 

 
Aquests resultats posaven per davant el Santa Eugènia amb 6 punts, seguits 

d’Olot i Figueres amb 3... un empat del Santa Eugènia a la tercera ronda ja els feia 
campions. 

 
Però no han tingut pietat de l’Olot, només Dani G. Pau ha entaulat (fent uns 

plausibles 2,5 de 3) , mentre que els altres 4 jugadors comptaven les partides per 
victòries, un 4,5 a 0,5 inapel·lable els feia guanyar, amb un immaculat 9 de 9, el 
Tramuntana de Juny. 

 

 
 
Dani Pau, delegat i que avui ha aportat 2,5 punts de 3 possibles, per endur-se el 

Santa Eugènia el torneig. 
 
Per la seva banda l’enfrontament entre Figueres i Atzucac s’ha saldat amb un 3,5 

a 1,5 pel Figueres. Excel·lent resultat pels nostres interessos les taules (i estava 
superior) del nostre número 1 (Ionel P.) davant del President i número 1 del Figueres 
Carles Falgueras  que ja havia guanyat als altres dos números 1, és a dir que també ha 
acabat amb 2,5 de 3, i el seu club s’han endut el subcampionat amb 6 punts, no assolint 
el títol per la derrota en primera ronda amb el Santa Eugènia. L’altre punt de l’Atzucac 
l’ha fet Carmelo B. que per un malentès ha arribat tard i només ha pogut jugar aquesta 
darrera ronda (per tant ha fet un 100% d’efectivitat). Pel Figueres, Angel Gutierrez, 
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Laura Viñolas i Carles Cantenys també s’han imposat als seus rivals en aquesta darrera 
ronda. 

 
Al final el Títol pel Santa Eugènia amb 9 punts, subcampionat pel Figueres amb 

6 i tercer classificat l’Olot amb 3 punts. L’Atzucac no ha sumat punts, però com deia, 
hem aprés molt de les lliçons d’avui. 

 
Per un problema tècnic no hem pogut fer fotos, i les que hi ha a la crònica les he 

recuperat de “l’hemeroteca”.... els visitants s’han pogut fer una foto de família (sense 
els nostres jugadors) a la sortida del Centre, on exhibeixen amb orgull els diplomes 
obtinguts.  

 

 
 
Foto de família dels jugadors visitants, com sempre, tots agermanats. 
 
 

 El proper torneig “Tramuntana” ens agradaria fer-lo algun diumenge del juliol, 
però suposem que hi haurà molts tornejos en joc, si algun club està interessat en venir, 
en alguna data, si us plau que m’ho faci saber i mirem de mantenir el caliu dels 
“Tramuntana”. Pels  nostres jugadors seria engrescador mantenir-se actius.... 
 

Si no ho aconseguim, bon estiu  a  tots... . 
 
 
 Gràcies.      
 

Elias Muratet. 


