
 
Figueres el  25 de febrer del 2018.  (Puig de les Basses). 

 
EL PRIMER EQUIP DE L’ATZUCAC S’IMPOSA PER UN 

CONTUNDENT 6 A 0 A L’ESCALA I ENS POSEM EN 
SEGON LLOC PROVISIONAL DEL NOSTRE GRUP DE 

SEGONA PROVINCIAL. 
 

EL SEGON EQUIP NOMES FA DUES TAULES I PERD 
PER 1 A 3  AMB ELS VEÏNS DEL DOTZE CASTELLS “B” 

(de Llers). I SEGUIM TANCANT LA CLASSIFICACIÓ 
DEL GRUP DE TERCERA PROVINCIAL. 

 
 

SEGONA  PROVINCIAL GRUP B: 
 

ATZUCAC  6 –  L’ESCALA  0. 
 

Per primer cop tots els jugadors del nostre equip teníem més Elo que els rivals, i 
això que 4 jugadors nostres tenien 1700. L’Escala amb algunes baixes (de “1” ha fet el 
seu tauler teòric 4) no ha pogut contenir l’empenta dels nostres jugadors. 

 
El Antoni F. en el tauler 2 ha desfermat, ben aviat,un furiós atac contra l’enroc 

d’Abel Quintana, i després d’entregar cavall pels peons de l’enroc, i d’oferir alfil, ha 
entrat en una xarxa inaturable de mat. Començàvem be, 1 a 0. 

 

 
 

Foto Elias.  Isidre Gallego i Abel Quintana taulers 1 i 2 de L’Escala. 
 



No ha passat gaire temps que Jose Luis M. en el tauler 5 sentenciava al delegat 
visitant Alfons Marti, i posava el 2 a 0 al marcador. 

 

 
 

Foto Elias:   Alfons Martí  i Dani Delgado, taulers 5 i 6 de L’Escala. 
 
Ionel P. en el tauler 3 feia el 3 a 0, quan en el tauler 1 jo tenia la partida prou 

favorable. 

 
 
Foto Elias.  Angel Rodriguez (tauler 3) i Alvaro Martín Bejarano (tauler 4), 

jugadors de L’Escala. 
 
 



 

 
 

Foto Antoni.  L’Elias en el tauler 1 amb qualitat de més. 
 
Poc després en el tauler 1 Elias s’imposa. Ja estem 4 a 0.  Carmelo B. en el tauler 

4 també venç.... Només quedava en joc la partida entre Dani Delgado (Escala) amb el 
nostre Didac M. La lluita ha estat prou dura, i amb alternatives, però finalment Didac ha 
assolit el sisè punt.  

 
Resultat un xic excessiu pel que s’ha vist avui a Puig de les Basses, on penso que 

l’equip visitant mereixia alguna cosa més, però que ha esdevingut balsàmic, després de 
la dolorosa derrota que varem patir la setmana passada. 

 
Els altres resultats del grup han proclamat campió del grup al Guixolenc “B”, 

que la propera setmana descansa, i ens col·loca a nosaltres segons provisionalment, 
empatats amb el Olot D... la setmana propera (contra un altre equip de l’Olot... és a dir, 
que vindran a fer treball d’equip...). En cas de victòria ens podríem col·locar en el play-
off pel títol.... tocarà lluitar molt. 

 
 

 
TERCERA PROVINCIAL GRUP  A: 

 
 

ATZUCAC  “B“  1 – DOTZE CASTELLS “B” 3      
 
 El nostre equip “B” te com a principal finalitat anar rodant als jugadors, tots ells 
novells de primer any... però guanyar ajuda a aixecar els ànims....de moment no ha 
pogut ser....  
 

Els visitants (veïns propers, doncs el Dotze Castells és de Llers), han portat un 
equip molt competitiu i experimentat, pràcticament tots amb molts anys de joc, i amb 



Elos, superiors als nostres. Així i tot, els dos empats obtinguts tenen molt de mèrit. En 
primer lloc perquè Radu B. en el tauler 1 (que ha estat el darrer en acabar) ha presentat 
una batalla molt seriosa al delegat Jaume Prada, jugador amb gairebé 1800 d’Elo... i on 
el nostre jugador ha tingut opcions a obtenir més, però hem de considerar el resultat 
com a molt positiu. 

 

 
 
Foto Elias.  Els jugadors del Dotze Castells, més llunyà el tauler 1 Jaume Prada, al seu 
costat el tauler 2 Jorge Guillen, més preocupat (no es estrany....jugava contra la Natàlia) 
el tauler 3 Angel Renart, i més proper a la càmera, el tauler 4 Andres Berja. 
 
 Les altres taules les hem obtingut en el tauler 3, on la partida ha estat realment 
estranya....  Natàlia ha agafat avantatge de material... com es veu a la foto d’Antoni. 
 

 
Foto: Antoni. 

Quan he tornat a veure com anava, alguna cosa estranya  havia passat, i tenia la 
partida força complicada.... el següent que he sabut era que havia signat taules..... 



 Parlant amb el seu rival, el molt agradable i entranyable Angel Renart, m’ha dit, 
pel que he entès, que estava força preocupat per si la Natàlia el tornava a ficar amb 
problemes i ha optat per tancar la partida amb taules. Molt be per la Natàlia, que de les 4 
partides jugades només ha perdut la de la setmana passada... estic segur que si 
aprofundeix un xic més en els anàlisis tindrem una campiona entre nosaltres. 

 
La Jacoba no ha durat gaire, contra el experimentat Jorge Guillem, que ha 

aprofitat una jugada dubtosa d’avançament de peons centrals per entrar pel mig amb tot 
el material, i els dubtes d’uns alfils endavant i enrere de la nostra jugadora no han 
ajudat. La Jacoba ha estat preocupada per que era la única que estava perdent (durant 
molta estona). 

 
A la fi també el Edmon (al tauler 4) ha perdut davant Andres Berja. 
 
Foto de la visió general de l’aula durant els dos encontres d’avui. 
 

 
 

Foto: Elias. En primer terme el nostre B contra el Dotze Castells B, i al fons 
alguns taulers del matx L’Escala – Atzucac. 

 
Resultat final: Atzucac B 1 – Dotze Castells B 3. 
 
Amb aquesta nova derrota seguim tancant la classificació, i la setmana propera, 

darrera ronda de la fase regular, mirarem de sumar prous punts per defugir d’aquesta 
darrera posició... de totes formes, segueixo mantenint que el important és jugar, gaudir 
dels escacs i anar aprofundint en aquest aprenentatge del joc, que mai s’acaba.... 

 
 



Per acabar, com gairebé sempre, foto de família, de tots els jugadors que avui 
hem jugat a Puig de les Basses, agermanats, on manca la Natàlia que tenia un 
compromís urgent i ha hagut de marxat tan bon punt ha acabat la seva partida. 

 
Com es pot veure TOTHOM CONTENT i FELIÇ....com deia...  

AGERMANATS, els jugadors i jugadores de l’Atzucac, el Dotze Castells i L’Escala !! 
 
 
 

 
Foto: Mireia. 

 
 Gràcies, i fins diumenge que ve, que acaba la fase regular. El primer diumenge 
de març, tots dos equips de l’Atzucac, contra equips de l’Olot....(el F i el G) .....  carai 
amb el Olot!!!! 
. 
 

Elias Muratet. 


