
Curriculum d’Antoni Oliva. 
 
Neix a Banyoles el  12 d’octubre de 1943. 
 
Ha jugat gairebé tota la vida amb el Club d’Escacs Banyoles, excepte en dos etapes, una 
l’any 1973 en que juga amb el Club de Ajedrez Gerona a Primera Divisió, i en l’etapa 
en que desapareix el Banyoles dels anys 1989 a 1996, dates en que va jugar amb el 
Tordera a Primera Divisió. 
 
En refundar-se el Club d’Escacs Banyoles el 1996 torna al club, sent de la desena de 
socis que, en una reunió història a la residència Victòria, redacten l’acte refundacional 
on s’anomena President a Lluís Muratet Miracle (d.e.p.), l’Antoni ostenta des 
d’aleshores el càrrec de Tresorer del Club.  
 
Membre actiu en totes les edicions del Torneig Ciutat de Banyoles que encara es 
recorda. 
 
Esportivament ha estat Mestre d’Escacs Postal, títol que obté el 1976, en guanyar el 
Campionat de Preferent. 
 
L’any 1974 havia obtingut el tercer lloc als Campionat d’Espanya per equips d’Escacs 
Postal, amb el Club de Ajedrez Bañolas, fent equip amb Francesc Bravo i Josep Triola. 
 
L’any 1978 es proclama Campió Absolut de la Territorial de Girona. 
 
Ha estat dos cops campió de Girona de veterans i va formar part, com a veterà, 
juntament amb Jordi Montpart (d.e.p.), de la selecció de Girona que el setembre del  
2004 es va proclamar Campiona de Catalunya de Seleccions Territorials. 
 
Ha estat component dels equips del Banyoles en els èxits assolits com ara les dues 
edicions de la Copa Girona que es varen guanyat els anys 2007 i 2008, o la de 
Campions de Catalunya de la Categoria de Preferent, també en la Copa. 
 
L’any 2010 rep de l’Ajuntament de Banyoles la distinció de Forjador Esportiu, mèrit 
que se li reconeix per unanimitat de totes les Entitats esportives de la Ciutat de Banyoles 
i que és una distinció molt valorada en ser atorgada de forma molt puntual. 
 
Des de sempre ha estat formador de jugadors, fins i tot ara, ja que bona part dels èxits 
esportius de les generacions de jugadors del Banyoles són fruit de la seva tasca constant 
i incansable al llarg de tots aquets anys. Actualment, juntament amb el G.M. Levan 
Aroshidze, és el formador dels nous talents del Club d’Escacs Banyoles. Fent una tasca 
desinteressada i extraordinàriament fructífera. 
 
Podem dir que la seva vida ha estat dedicada de ple als escacs, a ensenyar i a jugar. 
 
Elias Muratet. 


