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CAT
ENTREVISTA ANTONI AYZA, PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Antoni Ayza presideix la
Federació Catalana d’Escacs des
de fa 14 anys. Entre les
competicions més importants
de la federació cal destacar el
Circuit Català d’Oberts
Internacionals i el Magistral
d’Escacs Ciutat de Barcelona,
que s’està disputant aquesta
setmana amb un gran nivell de
joc. D’aquestes competicions,
així com dels beneficis dels
escacs per als més petits ens en
parla Antoni Ayza.
Aquesta setmana s’està
disputant el Magistral
d’Escacs Ciutat de Barcelona.
Quin és el nivell que s’està
veient aquest any?
El Magistral és un torneig tancat
per a vuit jugadors que venen
per invitació, amb un nivell de
joc molt bo. En aquests
moments, tret del Torneig de
Bilbao, no hi ha cap altre
torneig tan fort a l’Estat
espanyol. Seria el segon torneig
tancat amb jugadors més forts
que s’està jugant a Espanya, i,
evidentment, el més fort a
Catalunya. Dels vuit jugadors,
tres entren per classificació
directa: el millor jugador català
del circuit, el guanyador del
circuit català, que pot ser un
jugador estranger, i el campió
de Catalunya absolut. Els altres
cinc són jugadors que la
federació busca entre els
jugadors internacionals que
estiguin dins el nostre abast i
que siguin molt interessants per
als aficionats, i els convidem a
que vinguin a jugar.
A més, paral•lelament s’han
disputat dos tornejos per a
jugadors catalans menors de
10 i 12 anys. Quin futur li
espera als escacs catalans?
Jo crec que tenim un bon futur.
Sobretot tenim una bona base,
estem creixent en nombre de
llicències, estem arribant quasi
a les 8.000. D’alguna manera
aquests tornejos que juguen els
sis millors jugadors menors de
10 anys i els sis millors jugadors
menors de 12 anys, que es

“ELS ESCACS ÉS UNA ACTIVITAT
QUE AJUDA A AUGMENTAR LES
HABILITATS DELS NENS I NENES”
classifiquen a les finals del
Campionat de Catalunya, se’ls
dona l’oportunitat de poder
jugar en una fórmula a la qual
no hi són, que és el torneig
tancat, molt diferent a un obert
en què no saps qui et podrà
tocar. Va haverhi un nivell molt
bo per a aquestes categories i jo
crec que els nens van quedar
molt contents.
En quin nivell es troba
Catalunya si parlem
internacionalment?
Les Olimpíades dels escacs es
juguen cada dos anys i tenen la
particularitat que hi participen
tots els països. Això vol dir que
hi ha 170 equips competint.
L’altre dia estàvem mirant quin
rànquing o quin número de
sortida tindria una hipotètica
selecció catalana, i estaria entre
el 20 i el 25. Tenim un nivell no
per anar per les medalles, però
sí per quedar entre els 20
primers. Catalunya per si
mateixa estaria dins del nivell
que tenen països amb tanta
tradició com Argentina o Itàlia;
estaríem en la segona línia de
països, per sota de Rússia,
EEUU, Xina o Índia, que aquests
tenen molts practicants i molts
mestres d’alt nivell.
Des de la Federació Catalana
s’organitza anualment un
circuit internacional en què
participen un gran nombre
de jugadors de diferents
països. Ens pot parlar una
mica d’aquest circuit?
Una de les grans forces que
tenen els clubs catalans és la
seva capacitat d’organització
d’oberts internacionals. Durant
tot l’any, tot i que es concentren
especialment en els mesos
d’estiu, es disputen entre 27 i
28 tornejos, que formen part

del Circuit Català d’Oberts
Internacional. Aquests tornejos
es reparteixen per tota la
geografia catalana i permet que
jugadors de diferents
federacions s’instal∙lin a
Barcelona per disputar aquest
circuit. No hi ha cap altre lloc al
món tan petit com Catalunya
on hi hagi una oferta tan gran
de tornejos internacionals de
nivell. El torneig més gran
d’aquests és l’Internacional de
Sants, que es juga el mes
d’agost, i l’any passat van venir
jugadors de 47 països diferents.
En aquest circuit es reuneixen
tant jugadors del top 100
mundial, com aficionats que

venen de vacances a Barcelona i
a jugar als escacs.
Per què la pràctica dels
escacs és tan beneficiosa per
als més petits?
Els escacs tenen tota una sèrie
de valors que molts d’ells són
comuns en tot el món de
l’esport, però també tenen
alguns específics. Per exemple,
els escacs és un esport en el
qual has de prendre decisions,
una cosa que als nens sempre
els hi costa molt, i has d’assumir
que les teves decisions a
vegades et porten a encertar i
de vegades et porten a

equivocarte. És molt important
saber assumir quan t’has
equivocat. Des del punt de vista
pedagògic està estudiat que els
escacs desenvolupen la
memòria, la capacitat de
concentració o la geometria
espacial. Per això cada vegada
més s’estan introduint al món
de l’escola, perquè és una
activitat complementària que
ajuda a augmentar les habilitats
dels nens i nenes.
Fa uns anys la Federació
Catalana d’Escacs,
juntament amb el
departament
d’Ensenyament, vau posar
en marxa una prova pilot,

altres matèries. A través dels
escacs s’aprèn geometria,
llengua, altres idiomes, història,
s’aprenen moltes coses. S’està
utilitzant els escacs com a eina
pedagògica per ajudar a què
aquests nens desenvolupin
habilitats i els ajudi en altres
assignatures.
Heu vist incrementat el
nombre de llicències des que
vau posar en marxa aquest
programa?
En els darrers anys estem en
una expansió de llicències. Cada
any creixem entre un 4% i un
7%, i una gran explicació
d’aquest creixement ve per la
introducció dels escacs a les
escoles. Hi ha
molts nens que
“Una hipotètica selecció
veuen per
catalana estaria entre les
primera vegada
20 primeres en les
els escacs a
l’escola i
olimpíades dels escacs”
aleshores també
s’està produint
“Una de les grans forces
un
increment
que tenen els clubs
dels
catalans és la seva
extraescolars,
capacitat d’organització
més enfocats a
d’oberts internacionals”
aprendre els
escacs com a
per introduir els escacs a les esport. Hi ha nens que
s’interessen a participar en
escoles. Quins van ser els
competicions i acaben buscant
resultats d’aquesta prova?
Els resultats és que cada vegada els clubs més propers de la seva
població per poder continuar.
hi ha més escoles que estan
participant. En aquests moment Bàsicament tots comencen en
els mateixos campionats, els
ja tenim més de 300 escoles a
tot Catalunya que han introduït Campionats Escolars, que
els escacs en horari escolar. Això organitza la federació
conjuntament amb els convenis
vol dir que ho tenen com una
amb els Consells de l’Esport
assignatura més un cop a la
Escolar. A partir d’aquí els que
setmana. Aquí els escacs no
destaquen més accedeixen a les
estan enfocats com un
finals catalanes, que són
ensenyament adreçat a la
obertes i s’integren dins els
competició, sinó que està
escacs de competició.
enfocat a utilitzar els escacs
Ja fa 14 anys que va assumir
com un recurs per aprendre

la presidència de la
Federació Catalana d’Escacs.
Ens podria fer una valoració
de tots aquests anys al
capdavant de la federació?
Jo crec que hem fet grans coses.
Potser la més important ha
estat la creació del Circuit
Internacional, i després assumir
tota l’organització dels
Campionats Escolars de
Catalunya. A banda d’això, hem
obert una nova seu molt més
gran, que és on s’està disputant
ara el Magistral Ciutat de
Barcelona. Aquestes tres coses
serien les més importants que
hem fet com a junta, però
també hem superat la crisi
econòmica sense grans dèficits,
inclús amb una bona situació
financera de la federació. Per
últim, cal destacar el creixement
en el nombre de llicències.
Quan jo vaig arribar hi havia uns
6.000 jugadors federats i en
aquests moments són uns
8.000. Hem crescut un 25%, que
és una molt bona xifra. Ara al
mes de maig toca fer eleccions a
la presidència i jo ja he anunciat
que no em tornaré a presentar
després de 14 anys al càrrec.
Quins són els reptes més
immediats que es proposa
per a aquests últims mesos
com a president de la
Federació Catalana d’Escacs?
Un dels objectius importants, i
que és una voluntat de la
Federació Catalana, és demanar
en quant es pugui la inscripció a
la Federació Internacional.
Això és un acord de l’assemblea
de la Federació Catalana de fa
uns anys, i estem esperant que
la situació política ens ho
permeti per poder demanar
l’entrada com a membre de ple
dret a la Federació
Internacional.
Per altra banda, el que ens fa
molta il∙lusió és continuar amb
el creixement dels escacs a les
escoles, perquè és el que ens
està fent de motor de
creixement de tot el món de la
competició dels escacs H

