
MANUEL TUDURÍ JEREZ  

Vaig començar a jugar els escacs a la meva illa natal de Menorca, on el meu germà gran em va 
ensenyar el moviment de les peces i les jugades més elementals d'aquest joc. 

En una segona etapa, als catorze anys, vaig aprofundir en el joc dels escacs amb els companys 
de l'Institut de Maó, amb els quals vaig jugar els primers campionats, al club local. 

Després, als anys 1962 i 1963, vaig guanyar els dos primers tornejos organitzats a la Casa de 
Menorca, a Barcelona. 

Em vaig federar per primera vegada l'any 1966, al Club Ajedrez Barcelona, on em van nomenar 
delegat del seu tercer equip, una barreja de jugadors veterans i joves promeses, com l'Ángel 
Martín el qual, pocs anys després, arribaria a campió de Catalunya, i també d'Espanya.  

A Cambrils, on resideixo des l'any 1979, vaig apuntar-me aviat al Club local, i ocupà el càrrec de  
secretari el 1988, treballant de seguida en l'aprovació d'uns nous Estatuts i pel reconeixement 
de les Administracions Autonòmica i Local. Vaig ser secretari fins el 2008 en que vaig accedir a 
president.  

M'agrada molt jugar per equips, per les vivències que s'estableixen entre els jugadors. També 
soc el delegat i he organitzat diversos tornejos a nivell local, com per exemple els socials, el 
quadrangular per equips de la Festa Major d'Hivern que ja ha arribat a seva quinzena edició, 
els escacs al parc, a l'estiu, campionats als barris i, per acabar, els tres  "Vila de Cambrils".  

A la meva empresa, vaig aconseguir l'any 1984 el títol de campió als Jocs Ibèrics a la ciutat 
d'Aveiro (Portugal ) i també dues vegades campió d'Espanya amb l'equip de Tarragona, els 
anys 1986 i 1987. Individualment , el segon lloc als Jocs Euros, l'any 1988 a l'illa de Madeira, 
subcampió d'Espanya a Salou l'any 2002, i a la Vall d'Aran el 2004 i, finalment, campió el 2011 
a l'illa de Menorca.  

Individualment, vaig participar en uns quants Opens Internacionals a l'Hospitalet de l'Infant, i 
l'any 1987 vaig aconseguir el segon lloc al grup B i campió per equips a la mateixa competició. 

I per finalitzar, classes d'escacs als nens, tant al club com a diversos col·legis del poble i la gran 
satisfacció d'haver aconseguit a Cambrils una biblioteca de més de 1000 llibres d'escacs, per 
aportació dels socis, però principalment per donació d'un gran amic, el Salvador Margarit.  

 

 

 

 


