
 
Figueres el  11 de febrer del 2018.  (Puig de les Basses). 

 
 
 

COMENCEM EL CAP DE SETMANA AMB LA 
COMMEMORACIÓ DEL PRIMER ANIVERSARI DEL 

NOSTRE CLUB, AMB LA PRESÈNCIA DEL DIRECTOR 
GENERAL D’ INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES, LES 

MÀXIMES AUTORITATS DEL CENTRE I EL 
VICEPRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA 

D’ESCACS. 
 
 
 

En allò esportiu, el diumenge: 
 

EL PRIMER EQUIP DE L’ATZUCAC PERD PER 5 A 1, 
DAVANT D’UN PODERÓS GUIXOLENC “B” QUE NO 

ENS DONA OPCIONS. 
 
 

EL SEGON EQUIP ASSOLEIX LA PRIMERA VICTÒRIA 
D’ENGUANY,  PER 3 A 1, DAVANT D’UN SANT 

GREGORI “B” AMB MOLTES BAIXES. 
 
 
 
 

COMMEMORACIÓ DEL PRIMER ANIVERSARI ESPORTIU DEL NOSTRE 
CLUB. 

 
El dissabte al matí i a les instal·lacions del mòdul educatiu, a les aules 

d’informàtica i la terapèutica, va tenir lloc un emotiu acte d’aniversari del nostre Club. 
A l’acte van aplegar-se les màximes autoritats, tant institucionals (amb la presència del 
Director General d’Institucions Penitenciaries), com del Centre, encapçalats pel 
Director del Centre Penitenciari de Puig de les Basses, i de la Federació Catalana 
d’Escacs, en la persona del Sr. Josep Serra, vicepresident.  

 
Els parlaments van ser emotius i orientats a les virtuts de la pràctica dels escacs i 

els valors que hi porta incorporats. El Josep Serra ens va delitar amb un power farcit 
d’explicacions serioses i amb un gran toc de bon humor, amb la descripció gràfica de la 
partida entre Jose Raül Capablanca i un marcià, en que finalment el Gran Mestre cubà 
aconsegueix donat mat als tres reis de que disposa el marcià. 



El Director General ens va felicitar per les activitats fetes i ens va encoratjar a 
seguir en la línea del Club, i els voluntaris que hi col·laboren, amb el imprescindible 
suport del Centre, i va apuntar la idea de mirar d’impulsar iniciatives similars a altres 
Centres Penitenciaris. Les seves paraules van omplir de joia i orgull tant al Centre, com 
al Club i els seus responsables, i també al conjunt de jugadors interns que estaven 
presents en la seva totalitat. 

 

 
Foto Maria Jesus.      Elias Muratet fent la introducció a l’acte d’aniversari. 
 

 
Foto Maria Jesus.      Final del power de Josep Serra. 
 



Acte seguit tots junts varem gaudir d’un pica-pìca d’aniversari, en que varem 
aprofitar per aplegar sinèrgies, compartir il·lusions de futur i prendre el ferm compromís 
de seguir treballant pels escacs i per potenciar totes les activats orientades a la reinserció 
de que puguem dotar als interns. 
 
 

 
 
Foto: Mireia.  El pica-pica de celebració. 
 
 
 De fet, per tots els assistents va ser una jornada de joia i de agafar forces per 
seguir en aquest camí, tan estimulant i engrescador per tots els implicats. On esperem 
que tothom es pugui sentir representat i conformar un projecte d’activitats orientades a 
ajudar-nos a TOTS a millorar en les nostres relacions, doncs pensem que en els fons, 
com molt be va dir el Director General, això ajuda a la reinserció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Avui diumenge, hem fet servir el mateix indret per disputar els encontres de la 
Quarta ronda de la Lliga Catalana d’Escacs. Amb resultats dispars.  

 
SEGONA  PROVINCIAL GRUP B: 

 
GUIXOLENC “B”  5  ----  ATZUCAC   1. 

 
El Guixolenc “B” ha vingut amb un equip molt compensat i tot ell amb jugador 

que treien, entre bastant i molt d’elo  d’avantatge, per sobre dels nostres jugadors. (Des 
dels 70 de més en el tauler 1, als 44 de més en el darrer tauler, passant pels 165 i 146 de 
més en els taulers centrals. 

 

 
 
Foto: Elias. Els primers taulers del Guixolenc: Paco Estevez i Albert Sureda. 
 
Ràpidament els nostres jugadors s’han vist superats en el darrers taulers, i els 

nostre jugant molt de pressa s’han trobat davant de situacions irreversible. Ben aviat el 
Guixolenc dominava el marcador per un 3 a 0 que feia presagiar un daltabaix dels 
nostres. Quedaven els tres primers taulers en joc. 

 

 
 

Foto: Elias.  Els taulers 5 i 6 del Guixolenc: Saul Domenech i Manel Romera. 
 



I així ha estat, en el tauler 3, el veterà i experimentat Jordi Carramiñana ha sabut 
conduir un final en superioritat a una posició desesperada per Ionel, que ha entregat 
material per evitar el mat, però Carramiñana no s’ha posat nerviós (malgrat algun apuro 
de temps) i els peons llunyans han sentenciat. Ha estat la primera derrota de Ionrel. Era 
el 4 a 0 . 

 
 

 
 
Foto Elias:  En primer pla el tauler 4 del Guixolenc Abraham Verano, al seu 

costat el 3: Jordi Carramiñana. 
  
 

 
 



Foto Elias:        Jordi Carramiñana amb un final molt superior, amb qualitat 
d’avantatge (torre per alfil)  i uns peons passats i llunyans que a li fi han decidit la 
partida. 

 
Poc després en Toni F, que ja ha tornat dels exàmens de la carrera al Centre 

<penitenciari de Tarragona, ha inclinat el rei davant de l’empenta irresistible d’ Albert 
Sureda, que amb elegància ha fet trontollar el rei viatger del nostre jugador, que ha mort 
a c4, crec...  5 a 0. 

 
I quedava el tauler 1 en joc, on Marcos P. amb peça de menys lluitava per fer 

valdre el peó passat central, que semblava massa central pel eludir la derrota.  
 
Paco Estévez (un altre veterà molt sòlid) empentava cap al canvi de material 

(que el deixaria amb peça de més), però ha permès que Marcos centralitzés les peces i 
especulés amb la inoperant torre de rei de Paco. Marcos ha aconseguit un escac de dama 
que portava a les taules per repetició.   Com es pot veure a la foto, 15 minuts en tots dos 
rellotges i una posició per analitzar..... Si Estèvez (blanques) juga Df2 es produeix 
repetició, i Marcos pot tornar a fer  ... Dd1 +.... serien taules.... 

 
 

 
Foto: Elias.        La posició crítica...  Marc ha jugat Df3 +. 
 
  Paco destina una bona part del temps a mirar de defugir les taules per repetició 

i s’ho juga tot a un moviment de rei a g1...  Marcos analitza fins a estar també justet de 
temps, i es llença a l’atac agafant amb la torre  (... Te6) la columna oberta...  els 
jugadors dels dos equips envoltàvem el tauler 1... s’acosta dos quarts de dues i els 
interns han de marxar...  queda Marcos (la educadora Mireia, la voluntària Natàlia i jo, i 
els altres 5 jugadors del  Guixolenc....) un silenci espectacular.... no se sent el tic-.tac del 
rellotge perquè són digitals... Paco es remou intranquil i intenta portar la torre poc 
operativa cap al centre.... Marcos no s’arruga i ataca el punt vulnerable de Paco (e2)... 



on hi col·loca l’alfil....  aquest amenaça l’alfil amb el peó.... doncs Marcos ha 
evolucionat l’alfil fins  a  c4, deixa que el pugui prendre i avança el peó cap a d3...  si 
pren l’alfil Estevez, el viatge del peo a d2 amenaçarà la dama i el cavall d’Estevez  ... i 
la coronació...  Paco Estévez ha forcat el final més enllà del raonable... i el nostre 
jugador obté una victòria espectacular. Extraordinari final per un Marc que la setmana 
propera sortirà en llibertat i el trobarem a faltar diumenge, però segur que anirà a algun 
club que l’acollirà amb els braços oberts. Magnífic comiat de Marcos de les nostres 
instal·lacions..... 

 
Al final un 5 a 1 que, tal com ha anat la darrera partida, ens dona un cert regust a 

la feina ben feta...  Hem perdut... el matx, però el nostre honor i la “honrilla” de lluitar 
fins al final ens deixa un bon sabor.  

 
Segur que la setmana propera sortirem amb més empenta, i espero que jugant un 

xic més a poc a poc, doncs, com va dir ahir en Josep Serra a la seva presentació, un pot 
perdre moltes partides, però seria imperdonable que ho fes amb els mateixos errors..... 

 
Diumenge que be ens visita el Olot “D” un altre ós molt dur....  a veure que no 

ens hi deixem les dents..... 
 
Donada la hora que era no hem pogut fer foto de família... els nostres ja eren als 

mòduls. 
 
 
 
     

 
TERCERA PROVINCIAL GRUP  A: 

 
 

ATZUCAC  “B“  3 – SANT GREGORI “B” 1      
 
 Els resultat es enganyós. De fet, el resultat real ha estat de 1 a 1, doncs el Sant 
Gregori ha patit el virus “Carnestoltes” i només ha pogut venir amb 2 jugadors....  
 

Sé del cert que segurament, s’hi hagués estat algun altre rival enlloc de nosaltres, 
no s’haguessin presentat, doncs en Rafael hagués jugant amb el primer equip, com ja ha 
fet en alguna ronda. Però sabien de la gran il·lusió dels nostres jugadors i han fet un 
esforç molt meritori per venir a jugar.  Per tant hem d’agrair, i molt, l’esforç que han fet 
per composar un equip, encara que fossin només dos per venir a jugar (i la mare del 
menor ha estat tot el matí llegint, venia preparada amb un llibre). 
 
 D’aquesta forma, les nostres noies dels taulers 3 i 4 (Natàlia i Jacoba) han 
guanyat sense jugar.... un altre dia serà. (Han pogut jugar entre elles) 
 
 En el tauler 1 en Rafel Garcia s’ha vist encomanat pel ràpid (massa ràpid) joc del 
nostre nou jugador Edmon... que l’ha embolicat amb un joc estrany i li ha aconseguit 
donar un mat sec a la cantonada (a h8).   
 



Sé que en Rafel (amb qui he estat parlant una bona estona) no acabava 
d’entendre que havia passat i perquè havia jugat tan despresa... i és que, de vegades, el 
joc ràpid del rival se’t encomana, i crec que això ha estat la perdició del gran amic 
Rafel. 
 

 
 
 Foto: Natàlia.  Rafael Garcia, President del Sant Gregori i tauler 1 avui del Sant 
Gregori  “B”.  
 
 En el tauler 2 el jove Bernat  Pont ha estat molt sòlid davant del nostre lesionat 
(un peu amb problemes) Didac V. El noi ha anat agafant avantatge de material: ara un 
peó, ara un altre, ara ho canvia per peça de més... fins a portar el joc al seu absolut 
domini sota la mirada atònita de Didac, que a la fi, després de gairebé tres hores de 
lluita, i d’estar esgarrapant el tauler.... ha hagut de claudicar. 
 
 Resultat final Atzucac “B”  3  Sant Gregori “B” 1. 
 

Això ens dona tres punts que ens acosta al penúltim lloc, però encara som els 
darrers del nostre grup. La setmana propera amb el Fornells, equip de nova creació, i 
amb un quartet de jugadors de molt nivell.... segur que patirem... però, en el fons, ens 
agrada. 

 
 Gràcies i fins diumenge que ve. 
. 

Elias Muratet. 


