FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

RECULL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2020
Crònica Copa Catalana - Fases prèvies
El dia 12 de gener de 2020 es van disputar les fases classificatòries de la Copa
Catalana en les quatre Delegacions Territorials de la Federació Catalana
d’Escacs.
A la Fase de Barcelona van participar 161 equips, amb un nou rècord d’inscripció,
en un grup únic on es van encabir totes les categories. El magnífic local de joc
va ser de l’edifici HUB, al Museu del Disseny ubicat a la plaça de les Glòries de
Barcelona.
Abans de començar la competició es va fer un sentit minut de silenci en record
de l’estimada jugadora Beatriz Alfonso.
El campió de la Categoria Absoluta (Divisió d’Honor i Primera Divisió) – Fase
Barcelona va ser el Barberà A1 que es va imposar davant d’altres forts equips
amb un total de 29 punts. El va seguir l’equip del Mollet A1 (26.5 punts) i l’Escola
d’Escacs de Barcelona (26 punts).

L'equip del Barberà A1 amb els 4 integrants de l'equip, més el seu president, en
Víctor Pont, al centre.
1

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

El podi de la Segona Divisió el van ocupar el Masnou A1 (23 punts) seguit del
Mataró A i Agustí A1, tots dos amb 22.5 punts. El Sant Martí B, amb 22.5 punts,
es va emportar el primer lloc de la categoria preferent, seguit del Pallejà A1, a un
punt de distància i el Barcelona C, a 1.5 punts. A la Primera Categoria el Barad
A, empatat a 21 punts amb el Montornès A1, va quedar campió gràcies al
desempat. El Ripollet A va quedar tercer de la categoria, amb 20 punts. El
Cervelló A, amb 19.5 punts, va endur-se el primer lloc de la classificació de la
Segona Categoria, seguit de l’EDAMI, amb 19 punts, i el Tres Peons F amb 18
punts.
Pel que fa a la categoria més petita, la de Tercera, el Llinars D amb 20.5 punts
es va imposar davant del Maragall B, amb 18 punts, i el Barcelona E, amb 17.
Els quatre primers classificats de cada categoria es van classificar per a la Final
de la Copa Catalana que enguany es disputarà a la Delegació de Lleida.
Classificació final de Barcelona
DH

BARBERA A1

9

7 2 0

29

DH

MOLLET A1

9

6 2 1 26,5

DH

ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA A

9

7 1 1

26

DH

CERDANYOLA VALLES A

9

6 2 1

26

DH

FOMENT A1

9

7 0 2 25,5

A la Delegació de Girona l’equip del Banyoles A va quedar campió amb 23.5
punts, seguit del Figueres A, amb 21.5punts. Tanca el podi l’equip de l’Olot A,
amb 21 punts. Pel que fa la resta de categories: a Segona Divisió el Tordera
(18.5 punts) va quedar campió davant del Figueres B (15 punts) i l’Hostalric A1
(14.5 punts). A Preferent el Santa Eugènia A, amb 18 punts, va endur-se el primer
lloc de la categoria seguit del Sant Gregori A i Figueres C empatats a punts (16
punts). El Banyoles B va quedar campió de la seva categoria, la Primera
Categoria, amb 15.5 punts per davant de l’Alt Empordà A i el Fornells (13.5 punts
tots dos equips). A la Segona categoria el Santa Pau i els Peons de Tossa van
empatar a 12 punts, tot i que per desempat l’equip garrotxí va quedar per davant.
El Figueres D, amb 9.5 punts, va quedar tercer de la categoria. A la darrera
categoria, la Tercera, el Gerunda E va aconseguir la primera posició amb 13
punts per davant del Vilobí B (10.5 punts) i el Montgrí (7.5) punts.
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L'equip del Banyoles A recollint el premi.
Classificació final de Girona
1D Banyoles A

7

6 0 1 23,5

DH Figueres A

7

6 0 1 21,5

1D Olot A

7

5 1 1

2D Tordera A

7

5 0 2 18,5

21

P

Santa Eugenia A

7

4 2 1

18

P

Sant Gregori A

7

5 0 2

16

El Club Escacs Lleida, amb 27.5 punts, va guanyar la Copa Catalana - fase Lleida
i subcampió l’equip de Preferent, el Vallfogona, equip que s’ha classificat per a
participar a la Final de la Copa Catalana a la categoria on vulgui escollir, la seva
categoria o a la Final Absoluta. El tercer classificat de la general va ser el
Tàrrega, equip de Segona Divisió i campió de la seva categoria. El segon
classificat de la Segona Divisió va ser el Balaguer amb 18 punts. A la Primera
categoria, el Bellpuig va quedar campió amb 18.5 punts, subcampió el Ponts amb
18 punts i tercer el Lleida C1 amb 17.5 punts. El Balaguer B, amb 17 punts, va
endur-se el campionat de la Segona categoria seguit del Mollerussa C (14 punts)
i del Balàfia-Adejo B (13 punts). En el retorn del club de La Seu A, aquest va
quedar campió de la Tercera categoria seguit de l’Artesa de Segre i del GevaCea D, tots tres empatats a 14.5 punts.
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Jugadors del Club Escacs Lleida recollint el premi de campions, al costat de les
autoritats.
Classificació final de Lleida

LLEIDA A

8

8 0 0 27,5

0

134

150

VALLFOGONA A1

8

5 1 2

22

0

145

160

TÀRREGA A

8

6 1 1

21

0

133

149

GEVA-CEA A

8

6 0 2 20,5

2

148

164

A la Delegació de Tarragona, el Campió de la general va ser el Reus Deportiu A
amb 20 punts, seguit del Valls A i Tarragona A amb 19.5 punts. A la Segona
Divisió, el Santa Coloma de Queralt A, també amb 19.5 punts, va endur-se la
primera posició de la categoria, seguit del Lira Vendrellenca A1 i l’equip A2, amb
17.5 i 17 punts respectivament. A la categoria de la Primera categoria el campió
va ser La Selva del Camp A amb 16 punts, subcampió el Reus Deportiu B i el
Constantí A1, tots dos equips amb 15 punts. Els equips de l’Amposta B (15 punts)
i C (14 punts) van aconseguir les dues primeres posicions de la Segona categoria
i el tercer equip va ser el Tarragona B amb 13.5 punts. A la darrera categoria, la
Tercera, el Tarragona C, amb 13.5 punts, va aconseguir la primera posició, seguit
del Valls D amb la mateixa puntuació i l’Amposta D, amb 12.5 punts.

4

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

L'equip campió, el Reus Deportiu A.
Classificació final de Tarragona
Reus Deportiu - A

7

6 0 1

20

CE Valls - A

7

5 1 1 19,5

CE Tarragona - A

7

5 1 1 19,5

AE Santa Coloma de Queralt - A

7

4 1 2 19,5

UE Cambrils - A

7

5 1 1

19

VI Jornada Escacs i Educació - Crònica
La VI Jornada Escacs i Educació, organitzada per l’Observatori d’Escacs i
Educació de la UdG amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació
Josep Pallach i la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona i
amb el suport de la Federació Catalana d’Escacs i del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya es va celebrar el dia 18 de gener de 2020 a la seu
de La Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.
Aquesta activitat anual de l’Observatori, inclosa en el Pla de Formació del
Departament d’Educació, té com a objectiu fonamental ser un punt de trobada
de les persones interessades en la introducció dels escacs com a eina educativa
als centres amb la finalitat d’ajudar a conèixer i a estendre el projecte Escacs a
l’Escola, de seguir aprenent, de fomentar l’intercanvi d’idees i d’aportar noves
experiències i noves estratègies per ser traslladades a l’aula.
En la sessió inaugural hi van participar la Dra. Carme Saurina, directora de
l’Observatori “Escacs i Educació” de la UdG; la Dra. Sílvia Simon, delegada de
Promoció i Divulgació de la UdG en representació del Rector i el Sr. Josep Serra,
vicepresident de la Federació Catalana d’Escacs i membre de l’Observatori.
5

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

El ponent central de la Jornada, el Sr. Manuel Azuaga, va impartir diverses
sessions tal com es detalla en el programa adjunt. La primera conferencia d’inici
de la Jornada, amb el títol “Programa aulaDjaque, el ajedrez en las escuelas
andaluzas” ens va permetre conèixer com desenvolupen el programa d’escacs
escolar impulsat des de la Consejeria de Andalucia a la comunitat andalusa i del
qual el Sr. Azuaga n’és el coordinador.
En la resta de les exposicions vàrem poder conèixer com desenvolupa el seu
programa setmanal de radio amb la finalitat de fer una divulgació àmplia dels
escacs, com utilitzen els escacs per treballar amb dones en risc d’exclusió social
i ens va delitar amb la sessió anomenada “Cuentos, jaques y leyendas” en la
que, com a bon periodista que és, fa recerca per conèixer històries que
relacionen persones ben conegudes amb els escacs. En aquesta sessió vàrem
poder conèixer la relació que tenien amb els escacs personatges tan diversos
com Unamuno, Humphrey Bogart i Manuel Duchamp.
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Inserides enmig de les exposicions del Sr. Azuaga es van impartir dues
ponències de dues persones implicades en el projecte català d’escacs a l’escola.
El Sr. Jordi Franquet ens va presentar magistralment la feina feta amb el recurs
Jclic per tal de treballar temes de matemàtiques a Primària i el Sr. Marcel Bonet
ens va explicar com utilitza els escacs com a recurs metodològic en els cicles
formatius de Gestió Administrativa.
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En la darrera sessió de la tarda, el Sr. Mauel Azuaga va impartir un taller on va
combinar la introducció d’algun concepte teòric amb jocs que van engrescar els
participants a la jornada i els van proporcionar noves estratègies i noves maneres
de dinamitzar i motivar els alumnes.

La valoració dels 40 assistents a aquesta sisena jornada va ser molt positiva.

VII Torneig de partides Llampec per parelles mixtes
El VII Torneig de partides Llampec per parelles mixtes es va disputar al local
Glop Chess Club, a Barcelona, el dia 11 de gener. Hi van participar 38 parelles,
un èxit rotund, ja que s’ha superat a les 27 parelles de l’any passat.
La parella campiona va ser la formada per Hugo Peña i Adriana Palao, del
Castelldefels, amb 13 punts, seguits de Miguel Muñoz (Valls) i Joana Ros (Sant
Boi) i Marc Narciso (Ateneu Colon) i Teresa Muñoz (Mollet), que van aconseguir
12.5 punts cadascun.
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La parella formada per Adriana Palao i Hugo Peña, del Castelldefels.
Pel que fa als altres premis, la parella familiar campiona va ser la formada per
pare i filla, Hector Jausàs (Sants) i Andrea Jausàs (Peona i peó), mentre que els
premis per trams se’ls van endur la parella de menys de 1850 d’elo, la formada
per l’Alba De Lomas (Argentona) i Abel de Santiago (Gran Penya), mentre que
la de menys de 2000 és la formada per la Neri Ruiz i l’Arnau Muntal, tots dos del
Cerdanyola del Vallès).

Equip

Partides

+ = -

Des1

Peña - Palao

9

4 5 0

Muñoz - Ros

9

4 5 0 12,5

13

Narciso - Muñoz

9

5 2 2 12,5

Vila - Escobar

9

4 4 1

12

Alvarado - Lobo

9

4 4 1

12

Comellas - Rodriguez

9

5 2 2 11,5

Obon - Castillo

9

4 4 1 11,5

Hernando - San Juan

9

4 3 2 10,5

Ruiz - Muntal

9

3 4 2 10,5

Ayza - Terrones

9

4 2 3

10

Vidarte - Canela

9

2 6 1

10

De Lomas - De Santiago

9

4 2 3

10

Jausas - Jausas

9

4 2 3

10
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Presència d'escaquistes a l'Estadi Johan Cruyff
al partit FC Barcelona - Sporting Huelva
Ahir, 16 de febrer de 2020, el FC Barcelona Femení va convidar a algunes
escaquistes a un emocionant partit FC Barcelona-Sporting Huelva on les
jugadores del Barça van aconseguir un espectacular 7-0. A la foto podem veure
a algunes de les nostres millors escaquistes, membres de la junta i a la Maria
Teixidor, responsable del futbol femení del Barça, qui les va atendre molt
amablement. Des de la Federació Catalana d'Escacs us volem agrair aquesta
trobada per a les nostres escaquistes.

Foto amb la Supercopa d'Espanya femenina guanyada recentment per al FC
Barcelona femení.

La Selecció lleidatana aconsegueix el
Campionat d'Escacs a distància
El dia 29 de febrer de 2020 al matí, a la seu del Club d’Escacs Mollerussa es va
organitzar el Mollerussa Mobile Congress emmarcades dins del Mobile World
Congress que s’havia de celebrar a Barcelona. La iniciativa va ser enfrontar a 2
equips de 6 esportistes cadascun a través d’una plataforma de joc d’escacs i així
poder visualitzar com les noves tecnologies permeten actuacions que en un món
analògic no seria possible.
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Un equip era la selecció de Lleida amb els campions de les categories sub-16,
sub-14, sub-12, sub-10 i sub-8 i el millor esportista sub-16 del club Mollerussa i
el segon equip, un combinat d’esportistes del Centre Penitenciari de Ponent, que
també participen a la Lliga Catalana.

Vista de la sala on estava la Selecció Lleidatana.

Les partides es van retransmetre per Chess24 a un ritme de joc de 7 minuts més
3 segons d’increment per cada jugada realitzada.
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El campionat es basava en jugar cada esportista de cada equip amb el de l’altre
fins a jugar contra tots els seus integrants (sistema Scheveningen). Finalment, la
selecció lleidatana va endur-se el campionat amb 29 punts enfront dels 7
aconseguits per l’equip de la presó.
Resultats
Va ser una trobada molt interessant per demostrar que no hi ha fronteres per
poder participar en un torneig d’escacs.

Sessió formativa de "Lideratge en femení"
La FCdE assisteix a la sessió formativa de "Lideratge en femení" organitzada
per la UFEC. La xerrada a càrrec de Noèlia Hurtado va enfatitzar en el lideratge
femení basat en l'autenticitat i va fer un recorregut històric sobre el feminisme.
Tancant la sessió amb una sèrie d'activitats molt dinamitzadores on directives i
professionals d'entitats esportives van sortir molt contentes d'assistir-hi. Gràcies
@UFECcat
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Moment de la xerrada "Lideratge en femení".

Debat a la ràdio amb presència de la FCE
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Torneig "Escacs i Dona"

Publiquem l'enllaç per poder participar en un torneig que organitza la comissió
"Escacs i Dona" de la Federació Catalana d'Escacs.
El torneig està dirigit a jugadores que no han participat en cap campionat, però
saben com es juga.

Torneigs "Escacs a l'escola"
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Des de la FCE volem ajudar-vos a passar millor aquests dies de confinament. És per això que
hem organitzat diferents torneigs d'escacs cada dia, de dilluns a divendres, al matí i a la tarda.

L'activitat és gratuïta i està oberta a tots els nens i nenes que hi vulguin participar, no cal estar
federat. Podeu trobar tota la informació detallada a la circular CIRCULAR CAT/EBA 14/2020

Torneigs "Queda't a casa"

TORNEIGS "Queda't a casa"
La Federació Catalana d'Escacs organitza torneigs d'escacs online via www.lichess.org els
dilluns i els dijous per a esportistes federats menors de 12 anys a les 11:00 hores i per a
esportistes menors de 18 anys a les 16:30 hores.
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Campionat de Catalunya d'edats Online 2020
Avui s'ha iniciat el 1r Campionat de Catalunya d'edats Online 2020 amb la participació de 530
esportistes participant des del seu ordinador.
Ja s'han jugat totes les categories i ja tenim els primers classificats. Aquests els podeu consultar
a l'enllaç següent: https://cutt.ly/atAhd3B

.

La Federació Catalana d’Escacs, que es va veure obligada a ajornar el Campionat de Catalunya
d’edats que s’havia de disputar presencialment a La Pineda (Vila-seca) entre el 4 i el 10 d’abril a
causa de l’estat d’alarma per la COVID-19.
Ara bé, aprofitant que els escacs és actualment l'únic esport que es pot jugar per Internet, l’ha
recuperat però de forma on-line.
La competició s'organitza per edats i es juga a base de partides ràpides, amb 5 minuts de temps
per als esportistes més joves, i amb 3 minuts de temps per als més grans de 12 anys.
El torneig on-line ha estat un èxit perquè s'han inscrit 525 nens i nenes de diferents edats, des
de Sub-8 fins a Sub-20, de tot Catalunya, igualant la xifra de l'any anterior en el torneig presencial.
Les partides, al disputar-se via on-line, es juguen mitjançant la plataforma chess24.com, i s’han
dividit en diferents torns.
Es faran diferents fases classificatòries per a cada categoria i els 16 millors esportistes de cada
categoria es disputaran una fase final amb eliminatòries per decidir el campió, però en aquest
cas s'hauran de gravar com juguen amb una webcam.
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Amb aquesta pionera iniciativa, la Federació Catalana d'Escacs està estudiant si oficialitzarà en
un futur proper campionats disputats via on-line.
Recordeu d'enviar-nos fotografies
correu federacio@escacs.cat

i vídeos

dels

esportistes

jugant les

partides

al

Ja s'han jugat totes les categories i ja tenim els primers classificats. Aquests els podeu consultar
a l'enllaç següent: https://cutt.ly/atAhd3B
S'han solucionat les incidències positivament. Per a qualsevol circunstància, adreceu un correu
a federacio@escacs.cat.

Campionat de Catalunya d'Edats Online a
Chess24 - Ampliació inscripció
Atès els problemes de Chess24.com, s'amplia el termini d'inscripció fins a les 18 hores del
divendres, 3 d'abril de 2020.

Zona UFEC
Ahir, dia 31 de març, a les 22:20 hores es va emetre un programa de l'UFEC on parlava de la
deteccció de talent en escacs amb imatges dels Campionats de Catalunya individual i per
equips d'edats.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/zona-ufec/zona-ufec31032020/video/6037131/#.XoRQiVdFTjs.link
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Campionat de Catalunya d'Edats Online a
Chess24
Ja està en marxa el Campionat de Catalunya d'Edats Online a Chess24. El Campionat es
jugarà entre els dies 4 al 10 d'abril. Les fases de classificació seran entre els dies 4 i 7
d'abril. Podeu consultar les bases a la circular CAT/EBA 15/2020.
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Campionat de Catalunya d'Escacs online
per equips

Campionat de Catalunya d'Escacs online per equips
Publicació de les bases d'aquest Campionat que s'organitzarà els caps de
setmana entre el 18 d'abril al 3 de maig de 2020.

Classificacions finals del Campionat de
Catalunya d’edats online 2020
Ja tenim campions del Campionat de Catalunya d’edats online 2020. El Campionat, que es va
iniciar el dia 4 d’abril, ha finalitzat avui, dia 10 d’abril després de moltes partides. La inscripció va
ser molt bona, ja que es van inscriure més de 530 esportistes i, després de la fase de grups en
el sistema suís, s’ha anat fent diferents fases eliminatòries fins arribar només dos esportistes a
la Final. El tercer i quart lloc també s’ha disputat per tal de definir la classificació final.
El ritme de joc era diferent depenent de la categoria. Per a la categoria sub-8 el ritme era de 5
minuts +3 segons d’increment, mentre que als sub-10 era de 4 minuts + 3 segons d’increment.
De la categoria sub-12 a la Sub-20 el ritme era encara més ràpid, de 3 minuts + 2 segons
d’increment.
La primera final que s’ha disputat és la de la categoria sub-12, a les 10:00 hores del matí. El
campió ha estat el Daniel Salinas (Colon Sabadell Chessy) amb un 5 a 1 contra el Dan Clotet
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(Catalonia-Joviat). En el tercer lloc, l’Arnau Muntal (Cerdanyola del Vallès) ha aconseguit
imposar-se al Pol Ortiz (Tres Peons) 5 a 3.

Ha continuat la categoria sub-8, els més petits de totes les categories, on el campió ha estat
l’Adrià Pérez (Tona-La Crema) que ha guanyat per 4.5 a 1.5 al seu contrari, el Jan Martínez
(Cerdanyola del Vallès). Per al tercer i quart lloc, l’han disputat el Joan Villa (Peona i peó) i el Nil
Iglesias (La Lira) guanyant per 5 a 2 el Joan Villa.

Al sub-10, la tercera categoria en participar, l’Àlex Villa (Montornès) ha guanyat per 4.5 a 2.5
Xavier Mompel (Tortosa). Així doncs, el campió ha estat l’Álex Villa, seguit del Xavier Mompel
(Tortosa). El tercer lloc se l’ha endut la jugadora Irene Planella (Esplugues Avenç), única noia
participant en aquestes fases finals, que ha guanyat 4.5 a 0.5 al Liam Valle (Gerunda).
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A continuació la categoria sub-14, el Roger Bernadó (Colon Sabadell Chessy) ha guanyat el matx
contra el Juan Alber Garcia (Alt Empordà) per 4.5 a 0.5. El tercer classificat ha estat el Víctor
Moreno (Tres Peons) per un ajustat 5 a 4 a Leo Valle (Gerunda).

A la següent categoria, la sub-16, el vencedor ha estat el Pau S. Moya (Foment Martinenc) contra
Jan Travesset (Sant Andreu) per 5 a 3. Les altres dues places en joc han estat per l’Arnau
Salvans (Montornès) que s’ha posicionat en 3a posició davant de l’Edgar Roca (Sant Andreu) pel
mateix resultat que els finalistes.
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L’Abel Lázaro s’ha imposat al Guerau Masagué (Lleida) per 4.5 a 3.5 a la final de la categoria
sub-18. El tercer lloc ha estat per a l’Eduard Domínguez (Cor de Marina) que ha guanyat a Josep
Ma Ribera (Geva-Cea) pel mateix resultat.

Finalment, la darrera categoria a disputar-se ha estat la sub-20 on el campió ha estat el MF Albert
Castillo (Vila Olímpica) enfront el MF Ferran Solé (Lleida) 4.5 a 1.5. Pel que fa el tercer lloc l’ha
aconseguit el Jaume Rovira (Gerunda) per 4.5 a 2.5 al MI Alejo Ismael Gimenez (Banyoles).
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Per al dia d’avui, el dia de les finals i tercer i quarts llocs de la classificació, s’ha retransmès amb
la coordinació del Nèstor Pellicer i l’anàlisi de diferents esportistes de nivell com els GM Jose
González i Jose Angel Guerra, el MF Xavier Martínez o els MC Albert Ezquerro i Marc Ortega,
més la participació d’esportistes participants a les primeres fases d’aquest campionat i sobretot,
escoltar les impressions dels primers classificats a través d’una curta entrevista. Agrair al Nèstor
i a tots els que han passat per aquest espai i a tots els que l’han escoltat.

Els campions han guanyat de premi jugar un matx contra el GM Pepe Cuenca, un carismàtic
jugador. Els segons classificats han aconseguit un compte premium per un any a la plataforma
Chess24, mentre que els tercers classificats han guanyat material d’escacs.
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Aprofitem per felicitar als guanyadors i a tots els que han participat en el primer campionat
organitzat per i durant les circumstàncies excepcionals en les que vivim.

Irene Planella, 3a classificada sub10 al
Campionat de Catalunya d’Edats d’escacs
online
Divendres 10 d’abril va finalitzar el Campionat de Catalunya d’Escacs d’Edats online on van
participar més de 500 nens i nenes de tot Catalunya, igualant la xifra de l’any anterior del torneig
presencial.
Des de la FCdE volem felicitar a la Irene Planella, l’única nena del torneig que va aconseguir fer
pòdium. La Irene va quedar en 3er lloc a la categoria sub 10.
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Crònica Intercanvi Femení Online Illes Balears
– Catalunya
Un cop més revivíem il·lusionades la proposta que ens feien des del club manacorí Reis i Dames:
“Per què no fem un tancat per què les noies del intercanvi juguin altre cop unes amb les altres?”
De bon grat vam traslladar la proposta a les jugadores i la resposta de “per descomptat” no va
trigar en arribar.

L’últim cop que van competir juntes, estaven sota el mateix sostre, compartint dinars, sopars i
unes magnifiques vistes a la Cala Morlanda (Mallorca). Aquest cop era diferent, cadascuna
jugava a casa, però les catalanes duien samarretes blaves clar amb la inscripció de Reis i Dames
i les balears duien les samarretes blau fosc amb la senyera. Tot a punt per començar el campionat
a les 19:00 hores, un dilluns de Pasqua. Alguns pares no volien mirar les partides, marxaven a
una altre habitació, altres mares miraven de reüll les partides i altres eren les reporteres gràfiques
que donaven constància de l’intercanvi de samarretes. Les partides estaven molt interessants
amb entregues tàctiques i emoció fins al final en un ritme de joc ràpid i divertit. A mida que
s’acostava la final, algunes nenes demanaven als pares que no s’apropessin tant, acostumades
a que aquests estiguin fora de la sala de joc quan competeixen. Arriba la final i a les 20:00 hores
es coronen les 3 jugadores amb més punts al podi. En primera posició la campiona Marta Antich,
la catalana Laura Toquero segona classificada i en tercer lloc la balear Olga Beatriz Juan.
Tocades les 20:00 hores totes surten a aplaudir com cada dia, però aquest cop l’aplaudiment ha
viatjat pel mediterrani abraçant a unes companyes que desitgen poder veure’s i jugar cara a cara
aviat!
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