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Torneig d'escacs online solidari: 

#JoEmCorono 

 

Versión en español ; English version 

  

La Federació Catalana d’Escacs organitza un torneig d’escacs ‘online’ per 
col·laborar amb la campanya #JoEmCorono i ajudar a la investigació per lluitar 
contra el COVID-19. 

 

  

Conscients del problema mundial que vivim i aprofitant que els escacs segueixen en actiu tot i el 
confinament, la Federació Catalana d’Escacs vol aportar el seu gra de sorra per ajudar a la 
investigació mèdica per frenar la COVID-19. 

Després del gran èxit de participació al Campionat de Catalunya d’Edats online amb més de 500 
participants, la inscripció de 60 clubs al Torneig de Catalunya d’Equips de Clubs i la gran activitat 
escaquística online a nivell mundial, la Federació Catalana d’Escacs ha decidit aportar el seu 
granet de sorra amb el següent torneig solidari que es pot jugar des de casa i només necessita 
d’un ordinador, tauleta, 'smartphone' i moltes ganes de passar-ho bé. 

  

 

  

Per això ha organitzat un torneig d’escacs solidari online que es jugarà el dissabte, 25 d’abril, a 
les 11:30h a la plataforma Lichess. Aquest torneig és obert a tothom i per a tots els nivells. Així 
que si saps moure les peces, no perdis l’oportunitat: Suma’t i participa! 

http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27138-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27138-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27138-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27139-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27140-
https://www.yomecorono.com/ca/
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Participar en el torneig solidari per col·laborar amb la campanya #JoEmCorono és molt fàcil: 

1. Només has d’entrar ai web de la campanya i fer una aportació mínima de 5 euros. 
2. Un cop hagis fet la teva donació, rebràs un comprovant: fes una captura de pantalla o 

imprimeix-ho en pdf. 
3. Envia aquest comprovant a la FCdE mitjançant la teva inscripció a aquest formulari. 
4. El mateix dia del torneig rebràs un correu electrònic amb un enllaç per poder accedir al 

torneig a la plataforma Lichess. 
5. Podràs consultar les bases tècniques a la circular CAT 17/2020 #JoEmCorono 

  

  

¿Sabies que…? El peó, la peça de menys valor a escacs, és una peça màgica. Si el peó és 
capaç de passar totes les dificultats que es va trobant durant la partida i aconsegueix arribar a 
l’altra banda del tauler es por transformar en una poderosa dama, la peça de més valor. En els 
escacs, a aquesta promoció o metamorfosi se li diu coronació. Si tots i totes, petits peons, ens 
unim i aconseguim arribar al final del camí ens convertirem en poderoses dames i guanyarem la 
partida. 

Corona el teu peó, participa en el torneig d’escacs online #JoEmCorono 

  

¿Què i qui són #JoEmCorono? 

Des de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), la Fundació Lluita 
contra la Sida i l’Institut d’Investigació de la Sida IrsiCaixa es treballa de forma incansable per 
lluitar contra la pandèmia a curt i llarg termini. 

Per una banda, el Dr. Bonaventura Clotet i el Dr. Oriol Mitjà lideren un assaig clínic que pretén 
frenar la transmissió del virus. Per l’altra, els metges Bonaventura Clotet, Roger Paredes, Julià 
Blanco, Jorge Carrillo i Nuria Izquierdo treballen en un projecte conjunt amb el Barcelona 
Supercomputing Center (BSC), el IRTA-CReSA i Grifols, que té com a objectiu desenvolupar 
fàrmacs, anticossos i una vacuna contra el nou coronavirus i futures amenaces similars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yomecorono.com/ca/
https://docs.google.com/forms/d/1dQHkuYPJvCRurWCLaR31NkYSglS8MfuOP_5eUxh8F14
https://lichess.org/
http://escacs.cat/index.php/publicacions/circulars/27136-
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Comença el Campionat de Catalunya per 

equips online. La igualtat entre equips és 

màxima! 

  

La primera ronda del Campionat de Catalunya per equips online va tenir lloc aquest dissabte, 18 
d'abril, a les 4 de la tarda. L’inici del torneig va ser una mica dubitatiu per part d’alguns esportistes, 
totalment normal degut a la novetat del format de joc i al desconeixement del programa Zoom i 
de la plataforma per jugar online Chess24. 

Una vegada superada aquesta prova inicial, pràcticament tothom va poder jugar les quatre 
partides programades per la ronda. Alguns esportistes van patir problemes de connexió a 
internet, però Chess24 va funcionar bé i els seus servidors no van donar problemes. A estones 
costava seguir les partides d’altres esportistes, però esperem que per aquesta segona ronda això 
ja no passi més. 

 

Des d’un punt de vista esportiu, es va confirmar la igualtat entre equips. El fet de tenir com a 
màxim una mitjana d’elo de 2200, provoca que no hi hagin equips molt superiors a la resta, pel 
que aquest torneig està obert a que qualsevol equip amb una mica de sort el pugui guanyar. 

Destacar la quantitat de joves esportistes inscrits en el torneig , tot i que també hi ha de la resta 
d'edats. És en aquest moment on es veu que els escacs no tenen edat. 

 

Dos participants del Campionat de Catalunya per equips online. 

 

http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27135-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27135-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27135-
http://escacs.cat/index.php
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Equips inscrits al Campionat de Catalunya 

per equips online 

  

Publicació dels equips inscrits al Campionat de Catalunya per equips online, finalment amb 64 
equips. 

  

Equips inscrits 

Circular CAT 16/2020 Bases campionat de Catalunya per equips online 

Pàgina de Chess24 on consultar aparellaments 

Notícies 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27133-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27133-
http://escacs.cat/index.php
http://chess-results.com/Tnr526506.aspx?lan=9
http://escacs.cat/index.php/publicacions/circulars/27114-
https://chess24.com/es/community/federacio-catalana-d-escacs/ronda-2-lliga-per-equips-online
https://chess24.com/es/informate/noticias/campeonato-de-cataluna-online-por-clubs
https://chess24.com/es/community/federacio-catalana-d-escacs/ronda-1-lliga-per-equips-online
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Victòria de la Selecció Catalana Sub18 en 

l'amistós contra la Selecció Balear 

  

Victòria de la Selecció Catalana sub-18 al torneig amistós contra una selecció de les Illes Balears. 
La nostra selecció estava composta pels 3 primers classificats de cada categoria al passat 
Campionat de Catalunya d'edats online. 

Ha estat un bon torneig de 90 minuts contra els amics de les Illes.  

Fins la propera companyes i companys. 

La Selecció Catalana Sub18 juga contra 

una Selecció Balear 

  

Aquesta tarda, 15 d'abril, a les 18:30, una Selecció Catalana Sub18 competirà amb una 
Selecció de les Illes Balears Sub18. 

La Selecció Catalana s'ha fet a partir dels 3 primers classificats del Campionat de Catalunya 
d’edats online, de les categories de sub-8 a sub-18 que es va disputar aquesta Setmana Santa 
passada. 

El torneig es jugarà al ritme de 3 minuts + 2 segons d’increment per esportista i la Selecció 
vencedora serà la que, entre els seus millors sis taulers, aconsegueixi més punts en 90 minuts 
de joc. 

La plataforma de joc serà Lichess, i podeu seguir les partides clicant al següent logo: 

  

 

  

http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-base/noticies-descacs-base/27129-
http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-base/noticies-descacs-base/27129-
http://escacs.cat/index.php
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27124-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27124-
http://escacs.cat/index.php
https://lichess.org/tournament/tttrY0zW
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Torneig solidari d'escacs 
#JoEmCorono 
  

La Federació Catalana d’Escacs aconsegueix recaptar més de 1800 euros 
per col.laborar amb la campanya #JoEmCorono i ajudar a la investigació 
científica per lluitar contra la COVID-19. 

  

El dissabte 25 d’abril es va jugar el Torneig d’Escacs Solidari #JoEmCorono per recaptar fons i 
ajudar a la campanya liderada per l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona 
(Barcelona), la Fundació Lluita contra la Sida i l’Institut d’Investigació de la Sida IrsiCaixa. 

 

  

Més de 120 persones van participar aconseguint recaptar gairebé 1600€. A més, molts familiars, 
amic i coneguts van fer donació a través de la nostra campanya però no van jugar aconseguint 
en total més 1800 euros per ajudar als científics i professionals que estan intentant trobar una 
solució per frenar la COVID-19. 

Al torneig han jugat persones no només de Catalunya, també d’arreu d’Espanya i d’altres països 
com Regne Unit, Austràlia, Índia o Irlanda. També destacar la gran participació de dones que 
van jugar el torneig. Cada cop sou més! Gràcies! 

 

 

 

 

 

http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27144-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27144-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27144-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27144-
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Informar-vos que, tot i que el torneig ha finalitzat, podeu continuar fent arribar les vostres 
donacions a través de www.yomecorono.com/ca/ i adjuntar la vostra foto al formulari del web de 
la Federació Catalana d’Escacs. 

A les nostres xarxes socials prodreu veure les fotografies d'alguns dels participants del Torneig 
d'Escacs Solidari, especialment a l'àlbum de Facebook on hem fet un recull de totes les que ens 
han arribat. Cal destacar que a més d'algunes cares conegudes dels escacs catalans i espanyols, 
moltes dones ens han fet arribar una fotografia amb el lema de la campanya i el 
torneig: #JoEmCorono  

  

 

 

 

http://www.yomecorono.com/ca/
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27138-
https://www.facebook.com/pg/escacs.cat/photos/?tab=album&album_id=671758273398668
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TORNEO SOLIDARIO DE AJEDREZ #YOMECORONO 

La Federación Catalana de Ajedrez consigue recaudar más de 1800 euros para colaborar con 

la campaña #YoMeCorono y ayudar a la investigación científica para luchar contra la COVID-

19. 

El sábado 25 de abril se jugó el Torneo de Ajedrez Solidario #YoMeCorono con el fin de recaudar 
fondos para ayudar a la campaña liderada por el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de 
Badalona (Barcelona), la Fundación Lluita contra el Sida y el Instituto de Investigación del Sida 
IrsiCaixa. 

 
Más de 120 personas jugaron el torneo, recaudando casi 1600 euros. Si añadimos las 
donaciones de familiares, amigos y conocidos que han colaborado sin jugar el torneo las 
donaciones suman más de 1800 euros, que van directamente destinados a ayudar a los 
científicos y profesionales que están intentando encontrar una solución para frenar la COVID-19. 

 
El torneo ha reunido a personas no sólo de Cataluña sino de otros lugares de España y países 
como Reino Unido, Australia, India o Irlanda. También destacar la gran participación de jugadoras 
de ajedrez que nos demuestra que cada vez son más. Bravo por vosotras! 

 
Informaros que, aunque el torneo haya finalizado, podéis continuar haciendo vuestras 
donaciones en https://www.yomecorono.com/ y adjuntar vuestra foto en el formulario de la web 
de la Federación Catalana de Ajedrez https://cutt.ly/LyazNHm 

Torneigs “Queda’t a casa” 

 El dia 23 de març la Federació Catalana d’Escacs va començar a fer torneigs anomenats 

“Queda’t a casa”, ja que volia fer el confinament més amè per a tots els escaquistes afiliats a la 

Federació menors de 18 anys.  

Des de llavors, la Federació ha creat un torneig cada dilluns i dijous en dues categories, sub-12 
i sub-18, en un principi, fins que, el dia 30 de març, es va afegir la categoria sub-10. Durant la 
setmana festiva de Setmana Santa no va haver torneig atès que ja hi havia en joc el Campionat 
de Catalunya d’edats online, però la resta de setmanes s’ha anat organitzant el torneig. 

 

 

 

 

https://www.yomecorono.com/
https://cutt.ly/LyazNHm
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27146-
http://escacs.cat/index.php
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Els guanyadors del Campionat de Catalunya d'Edats 

online contra el GM Pepe Cuenca 

El GM Pepe Cuenca jugarà un matx contra els campions d'escacs online 
sub08 a sub20 

 
A principis d'abril vam organitzar el Campionat de Catalunya d’Edats d'escacs online, amb 
una excel·lent participació. 

 

El premi per als campions era un matx particular amb el GM Pepe Cuenca, el jugador i 
presentador estrella de la plataforma online Chess24 on es va organitzar el torneig. 

El proper dilluns 4 de maig es disputaran aquests partits, entre el Pepe Cuenca i els primers 
classificats en les diferents categories del Campionat de Catalunya d'Edats d'escacs online. 

  

 

  

Les partides començaran a les 16:00h i seran al millor de 4 partides al ritme de 3'+2". El debutant 
serà el campió del sub08, seguit pel sub10 i així consecutivament fins acabar amb el campió del 
sub20. 

Totes les partides es retransmetran en directe a càrrec de Chess24, comentades pel propi Pepe 
Cuenca. 

Us animem a tots a seguir la retransmissió, ja que promet ser un gran espectacle! 

http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27147-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27147-
http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-base/noticies-descacs-base/27121-
http://escacs.cat/index.php/publicacions/circulars/27094-


 FEDERACIO CATALANA D’ESCACS 

35 
 

 

Finalitzen els torneigs "Escacs a 
l'escola" 

 
  
Aquesta tarda organitzarem el darrer torneig "#Escacs a l'escola".  

 

El primer torneig sub12 a lichess.org el vam organitzar el 16 de març i arran 
d'aquell vam anar evolucionat en diferents dies i franges horàries. I el 25 de març 
van quedar englobats dins del marc del programa “Escacs a l’Escola”, el qual 
està impulsat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la 
pròpia Federació. 

Ara la realitat del confinament (afortunadament) ha canviat i els horaris i noves 
tasques dels esportistes que hi participaven s'ha modificat totalment, de manera 
que la disponibilitat per participar-hi ha canviat radicalment, de manera que ha 
fet disminuir la participació. 

Per aquest motiu acabarem avui l'organització d'aquests torneigs (més de 50 
edicions) i ens donem un marge de temps d'una setmana per repensar el format 
i els horaris per organitzar unes noves proves per a jugadors en categories de 
trams d'edats. 

Agrair a totes les mares i pares que ens han fet arribar fotografies dels seus fills 
i filles per, dia rere dia, poder fer les publicacions amb els enllaços dels torneigs 
diaris. 

 

 

http://escacs.cat/index.php/escoles/noticies/27161-
http://escacs.cat/index.php/escoles/noticies/27161-
http://escacs.cat/index.php/escoles/noticies/27161-
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Finalitzen els torneigs "Escacs a l'escola" 

  

 

 

Acta de la reunió telemàtica del Circuit 

Internacional d'Escacs 

  

ACTA DE LA REUNIÓ TELEMÀTICA DE CLUBS DEL CIRCUIT INTERNACIONAL D’ESCACS 

Acta de la reunió celebrada el dia 6 de maig de 2020, a les 19,30 hores, per tractar del tema de 
la viabilitat d’organitzar els torneigs que formen part del Circuit, en la crisi sanitària. 

 

 

 

http://escacs.cat/index.php/escoles/noticies/27161-
http://escacs.cat/index.php
http://escacs.cat/index.php/noticies/27160-
http://escacs.cat/index.php/noticies/27160-
http://escacs.cat/index.php
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Convocatòria reunió informativa de clubs 

el dia 15 de maig a les 19 hores 

Es convoca reunió telemàtica a través del web zoom.us, als representants de clubs, el dia 15 
de maig de 2020 a les 19 hores. Només podrà assistir una persona per club, ja que el nombre 
de participants és limitat pel mateix programa. Per formar part d'aquesta reunió caldrà enviar al 
correu de la Federació (federacio@escacs.cat) el nom de la persona (pot ser el president o  

 

persona en la qual delegui, sense que calgui document de delegació), nom del club i correu 
electrònic, on se li enviarà les claus per poder assistir-hi. 

La reunió consistirà en una primera part informativa, per part del president i membres de Junta 
de la Federació, i en una segona part es respondran les preguntes que vulguin formular els 
assistents. 

No es tracta d'una assemblea de clubs, ja que la llei actualment no permet la convocatòria fins 
que no finalitzi l'estat d'alarma. 

 En Roger Bernadó l'únic que puntua contra 
el GM Pepe Cuenca 
  

Avui, dilluns, 4 de maig, els nostres esportistes campions del passat Campionat de Catalunya 
d’edats online han jugat els partides contra el GM Pepe Cuenca a Chess24. Aquest matx era el 
premi per al campió d’aquest campionat online que es va jugar durant la setmana Santa. Cada 
campió de la categoria ha jugat 4 partides, dues amb blanques i 2 amb negres, a 3 minuts, sense 
increment i demostrant tot el que saben. Durant les partides, el Pepe Cuenca ha anat comentant 
les partides, com fa sempre en aquesta plataforma, i algun esportista català li ha seguit el fil 
comentant les seves jugades, òbviament sense explicar les seves intencions. Ha començat 
puntualment, a les 16:00 hores, el guanyador de la categoria sub-8, Adrià Pérez (Tona-La Crema) 
donant guerra, tot i que no ha pogut guanyar cap partida. 

  

 

http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27158-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27158-
mailto:federacio@escasc.cat
http://escacs.cat/index.php/campionat-de-catalunya-per-equips-d-edats/268-campionat-de-catalunya-d-edats-online-2020/27157-
http://escacs.cat/index.php/campionat-de-catalunya-per-equips-d-edats/268-campionat-de-catalunya-d-edats-online-2020/27157-
http://escacs.cat/index.php
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L’equip del Mollet B, brillant guanyador del 

primer Campionat de Catalunya per equips 

online! 

  

Ahir va tenir lloc la setena i darrera ronda del Campionat de Catalunya per equips online. Tot i 
que el torneig s’ha disputat en tres caps de setmana, la intensitat del mateix ha estat alta, 
sobretot perquè al jugar-se per Sistema Scheveningen, s’han jugat 4 partides per ronda, amb el 
que els participants han disputat un total de 28 partides cadascun d’ells.   

L’equip de Mollet B tenia una lleugera avantatge de 3 punts abans de començar aquesta darrera 
ronda, no era fàcil mantenir-la, ja que 16 punts en joc en una ronda donen per moltes sorpreses. 
Però el Mollet B va saber aguantar la pressió guanyant el seu matx contra el Banyoles B per un 
molt bo 10 a 6, amb el que les esperances de la resta de rival quedaven en només això. Per tant, 
felicitar als jugadors de l’equip Mollet B, format per Cristhian Camilo Ríos, Cristian Fernández, 
Erwan Lever i Michael Lambert, pel seu bon torneig i per la seva victòria. 

 

 

 

Els 4 integrants de l'equip campió, començant per l'esquerra superior: Cristian Rios, Cristian 
Fernández, Erwan Elver i Michael Lambert. 

 

http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27154-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27154-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27154-
http://escacs.cat/index.php


 FEDERACIO CATALANA D’ESCACS 

39 
 

 

 
Classificacions "Queda't a casa" 
  
Publicació dels campions dels torneigs "Queda't a casa" amb la quantitat de 
torneigs que han guanyat. 

Una vegades més, volem agrair la participació de tots els esportistes que heu 
fet possible aquests torneigs i felicitar els campions. 

SUB-10 
  

NICK NOM   

Poljordana Jordana Nagera, Pol 

  

HUGO63033 Uber Gràcia, Hugo 

  

kidchess02 Faixedas Climent, Pol 

  

Oriolrouresola Roure Solà,Oriol 

  

Maurete8 Alonso Giménez, Mauro 

  

Martipro14 Marin Ripoll, Marti 

  

Rakitic4 Villa Tornero, Alex 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

SUB-12   

http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27162-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27162-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27162-
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NICK NOM   

DqnielSqlinqs Salinas Tomas, Daniel 

  

Rakitic4 Villa Tornero, Alex 

  

Magnusiano Lozano Casasayas, Marc 

  

Miniflypanther Iborra Polo, Eric 

  

      

SUB-18   

NICK NOM   

MrTeslaRex Año Pla, Gerard 

  

ChessPong Alcon Llosada, Alex 

  

Trave7 Travesset Sagre, Jan 

  

Hernan_Cortes Alcalá González, César 

  

Chess_Mathematician Zheng , Hong Wei 

  

Minikarpov Masague Artero, Guerau 

  

blunder4you Domínguez Laguna, Eduard 

  

Pauarov_23 Moya Nuñez, Pau Salvador 
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Matx Catalunya - Comunitat de 
Madrid 

 
  
Aquest diumenge, a les 11 del matí, s’ha disputat el matx entre una Selecció 
Catalana Sub10-18, de 20 jugadors i una Selecció de la Comunitat de Madrid 
de les mateixes categories. 

 

L’encontre ha tingut lloc en la plataforma Lichess, i ha transcorregut durant 90 
minuts de competició ininterrompuda, a un ritme de 3 minuts més 2 segons per 
jugada. Es computaven els cinc primers resultats de cada equip. El resultat final 
ha estat de 142 a 94 a favor nostre. 

  

 

  

 

 

http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27179-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27179-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27179-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27179-
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En tot cas, es tracte d’un bon entrenament, que repetirem en una sèrie de matxs 
acordats que ja tenim en el calendari. 

Felicitats a tots els jugadors per participar i per la victòria! 

Podeu veure més informació sobre el mateix en el següent 
enllaç: lichess.org/tournament/BtNFD7K3 

 
Matx Catalunya-Aragó Sub8-12 i 
Sub14-18, dues bones victòries 
catalanes 

 
  
Avui diumenge a les 11:00 hores del matí s’han disputat aquests dos matxs conta 
la Selecció d’Aragó. El primer estava composat per una Selecció catalana que 
anava de sub8 fins a sub12, mentre que en el segon la selecció era de sub14 
fins a sub18. Un total de 40 esportistes catalans i 40 d’Aragó. 

Finalment la victòria en els dos matxs se l’han emportat els dos equips catalans, 
i de manera bastant convincent: 395 a 136 els sub12, mentre que els sub18 
guanyaven per 334 a 122.  

 

Esportistes dels dos matxos disputats. 

 

 

  

https://lichess.org/tournament/BtNFD7K3
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27185-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27185-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27185-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27185-
http://escacs.cat/index.php/83-contingut-public/portada-news/27185-
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Dir que els esportistes convocats catalans eren els que formen part del grup de 
Tecnificació de la Federació Catalana més els que van fer una bona actuació  

 

en el passat Campionat de Catalunya d’edats online. Rebem peticions per 
incorporar d'altres, pel que aprofitem aquesta crònica per dir que tothom podrà 
participar amb la Selecció en alguns d’aquests matxs que estem programant, ja 
que la nostra previsió és la de tenir un matx setmanal contra una altra selecció 
durant tot el mes de juny. 

Els millors jugadors catalans en la categoria Sub8-12 han estat, per aquest ordre, 
Alex Villa, Daniel Salinas, Arnau Muntal, Pau Manel Prada i Isaac Herman. Afegir 
que els deu millors jugadors del torneig han estat catalanas. 

 

 

Podeu veure més informació sobre el torneig en el seguent 
enllaç: https://lichess.org/tournament/hvgTYRKZ 

  

Pel que fa a la categoria Sub14-18, els millors jugadors catalans han estat 
Guerau Masagué, Abel Lázaro, Carles Martín, Joana Ros i Jan Travesset. En 
aquest cas, el millor jugador del torneig ha estat l'aragonés Ezequiel López,únic 
representant aragonés entre els deu millors.  

Podeu veure més informació sobre el torneig en el seguent 
enllaç:https://lichess.org/tournament/hzi23NA4 

 

https://lichess.org/tournament/hvgTYRKZ
https://lichess.org/tournament/hzi23NA4
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90 jugadores catalanes participen al torneig 
femení europeu 

 

  
Avui, dijous 28 de maig, un equip de Catalunya ha participat en el torneig femení europeu i on no 
ha pogut passar a la final, aconseguint la 4a posició amb 362 punts.  Dijous que ve, dia 4 de juny, 
les catalanes tornarem a jugar, aquest cop per a la final de consolació per a definir els equips de 
les posicions de la 7a a la 10a. 

Les 20 primeres catalanes han puntuat per arribar a la puntuació aconseguida, però no la 
suficient per passar a jugar la final. 

La jugadora Anna Sargsian (Gramenet) ha estat la jugadora que ha fet la màxima puntuació per 
a les catalanes (24 punts), seguida de l’Arami Lobi (Llinars del Vallès) amb 23 punts i les 
jugadores Mercè Biosca (Amposta) i l’Elisabet Ruiz (Vilafranca) amb 22 punts. 

 

 

 

 

 D'esquerra a dreta, la Noa Parra (Masnou) i l'Anna Sargsian (Gramenet), jugadora amb més 
puntuació d'avui. 

L’equip francès ha quedat campió d’aquesta fase amb 461 punts, segon l’equip alemany amb 
424 punts i tancant el podi, les hongareses amb 403 punts. 

L’equip català ha estat el segon equip més nombrós de participants, només superat per l’equip 
de l’amfitriona alemanya. 

Al grup B ha estat més renyit, on l’equip austríac amb 377 punts ha quedat primera de grup, 
mentre que l’equip anglès amb 373 punts i l’equip txec amb 354 punts han quedat segon i tercer. 

 

 

 

  

http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-femeni/27183-
http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-femeni/27183-
http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-femeni/27183-
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El torneig, organitzat per  l’entitat Deutsche Schachjugend, ha estat el FEMENÍ ONLINE MÉS 
GRAN fins a la DATA. 

Dijous que ve, més torneig femení i més partides. 

Si voleu consultar les classificacions, puntuacions individuals o partides jugades, ho podeu fer 
en aquest enllaç: https://lichess.org/tournament/Qi4jAJGc 

 

Catalunya guanya a la Selecció valenciana 
en el matx de Comunitats Autònomes 

  

  
Avui al matí, diumenge, 7 de juny, s’han enfrontat les Seleccions Catalanes i Valenciana a través 
del portal Chess.com. El matx era a dues partides entre un esportista català contra un mateix 
rival valencià, una amb blanques i l'altra amb negres. El ritme de joc era de 15 minuts +5 segons 
d’increment per jugada. 

 

 

Les seleccions per aquest matx estaven compostes per esportistes des de la categoria sub-12 a 
la sub-20. 

 

https://lichess.org/tournament/Qi4jAJGc
http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-base/circulars-escacs-de-base/27195-
http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-base/circulars-escacs-de-base/27195-
http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-base/circulars-escacs-de-base/27195-
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Després d’uns problemes tècnics i endarreriments d’alguns esportistes, no s’havien unit al matx 
a temps, han fet que els aparellaments no hagin estat els que estaven previstos. Així doncs, a 
les 11:00 en punt s’han començat les partides que la plataforma havia generat. Les altres 
esportistes que no han pogut entrar en el matx, s’han reptat manualment i han pogut jugar contra 
algun altre rival convocat. 

Per aquest motiu els aparellaments no han estat molt ajustats entre categories i elos, però tot i 
així, s’ha pogut organitzar el matx i donar l’oportunitat a algunes esportistes a participar. 

 

El resultat final del matx ha estat 26 punts a 18 a favor de la Selecció Catalana. 

 

Podeu consultar els resultats en el següent quadre i les partides al següent enllaç: 

https://www.chess.com/club/matches/live/federacio-catalana-descacs/13128 

 

  Esportista Categoria Resultats Esportista Categoria 

1 Fernandez Climent, Albert Sub12 1 1 Víctor Tudela Gonzalez Sub12 

2 Garcia Caro, Juan Alber Sub14 1 1 Lucía Follana Albelda Sub16 

3 Moreno Oller, Víctor Sub14 1 1 José García Molina Sub16 

4 Bernado Lopez, Roger Sub14 1 1 Rubén Gonzálvez Tamarit Sub18 

5 Sierra Magrazo, Lidia Sub14 0 2 Nieves Sanleón Pravisano Sub16 

6 Añó Pla, Gerard Sub14 0 2 Alejandro Yuste Valenzuela Sub16 

7 Casares Bonals, Ainhoa Sub16 1 1 Rebeca Jiménez Fernandez Sub16 

8 Zheng, Hong Wei Sub16 1 1 Silvia Doñate Moreno Sub16 

9 Moya Nuñez, Pau Sub16 0 2 Luis Montesinos Díaz Sub14 

10 Roca Planas, Edgar Sub16 1,5 0,5 Carles Gregori Garcia Sub14 

11 Salvans Serra, Arnau Sub16 2 0 David Aledo Yanguas Sub18 

12 Travesset Sagre, Jan Sub16 1,5 0,5 Santiago García Gimenez Sub18 

13 Palau Barrufet Vinyet Sub16 1 1 Ángela Ivorra Ivorra Sub14 

https://www.chess.com/club/matches/live/federacio-catalana-descacs/13128
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14 Alcalá González, César Sub16 2 0 Carlos Robledo Sanchez Sub18 

15 Martin Barcelo, Carles Sub16 1 1 Diego Macías Pino Sub14 

16 Ros Alonso, Joana Sub18 2 0 Ricard Bosch Jorda Sub16 

17 Alvarez Albiol, Victor Sub18 1 1 Marc Carbonell Sancho Sub16 

18 Masague Artero, Guerau Sub18 2 0 Adrián Galiana Fernandez Sub20 

19 Lazaro Pujol, Abel Sub18 2 0 Mireya Represa Perez Sub20 

20 Gimenez Aguirre, Alejo Ismael Sub20 1,5 0,5 Pablo Cayón Pelaez Sub14 

21 Povill Claros, Xavier Sub20 1,5 0,5 Andrés Luque Saiz Sub16 

22 Ayats Llobera, Gerard Sub20 1 1 Marta García Martin Sub20 

 

Catalunya, 4a de la Final B al Torneig 
Femení Europeu 

  
Dijous, 4 de juny, es va jugar la Final B del Torneig Femení Europeu on Catalunya 
hi participava. Tot i que era l’equip amb més número de jugadores inscrites 
(semblava que havia de donar una mica d’avantatge) , Catalunya ha aconseguit 
324 punts i una 4a posició, molt aprop de la 3a classificada, l’equip de Suïssa 
(329 punts). De fet, fins als darrers minuts, Catalunya estava situada a la 3a 
posició, però una estratègia de les jugadores suïsses va fer que ens avancessin 
i aconseguissin aquests 5 punts de més. 

 

Cartell creat per la Tatiana Flores (La Seu d'Urgell) per al torneig (jugadora a la 
dreta de la foto). 

La campiona de la fase va ser la República Txeca que va aconseguir 444 punts 
i molt aviat es va disparar cap a la primera posició on ja cap altra equip es va 

http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-femeni/27193-
http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-femeni/27193-
http://escacs.cat/index.php/competicio/escacs-femeni/27193-
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apropar. La segona classificada va ser Portugal que va aconseguir 337 punts, és 
a dir, que les posicions per al podi, a excepció de la campiona, van estar molt 
disputades. 

 

 

 

Més informació: https://cutt.ly/ZyBkK0T 

  

Pel que fa a la Final A, la campiona va tornar a ser l’amfitriona alemanya, 
Deutschen Schachjugend, amb 478 punts, seguida de França amb 468 punts, 
que repeteix posició de la fase anterior del seu grup. 

 

La sensació final del torneig amistós ha estat de satisfacció general i amb ganes 
de més per a les jugadores catalanes, gràcies al gran nombre de jugadores que 
s'ha sumat a la convocatòria. De fet, la pròpia organització de l'esdeveniment ha 
definit el torneig com al campionat online femení més important que s'ha realitzat 
fins a la data. 

Des de la Comissió Escacs i Dona ja estem preparant d’altres activitats, trobades 
i torneigs per poder reunir-nos, encara que sigui virtualment. 

 

https://cutt.ly/ZyBkK0T

