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l'Ateneu Colón, Marc Jurcà del Platja d'Aro i en el Sub-8 al seu germà en Gerard Jurcà, l'Alex Villa
del Montornés del Vallés i en Xavier Mompel del Tortosa.
Aquest Torneig feia moltíssims anys que no es disputava, diria jo, que els últims que es van fer
amb aquesta denominació de Pre-Mundial va ser a principi dels anys 90, que substituïa en nom
al Campionat d'Espanya i, curiositats de la vida, jo vaig participar en dos, a Mondariz i en
Guarda, Municipis de Pontevedra.
El motiu d'aquesta edició ha servit per seguir donant promoció als Mundials de Santiago de
Compostela que es disputarà del 03 al 16 de Novembre en les categories Sub-8, Sub-10 i Sub-12,
on es donaran cita les joves promeses dels escacs a nivell mundial.
A part dels 3 premis per categoria hi havia una beca de totes les despeses pagades per al
Mundial pel primer classificat, tant masculí com a femení, per tant es va viure un torneig molt
competitiu fins a la última ronda.
Dels nostres jugadors catalans, Alex Villa va aconseguir la beca en el Sub-8 amb 9 punts de 9
possibles, però també destacar al jugador Xavier Mompel ja que fa 7 mesos que no sabia jugar
als Escacs !! amb una il.lusió bàrbara i una formació molt bona que està rebent per part del Club
d'Escacs Tortosa arribarà al Mundial Sub-8 amb un extraordinari estat de forma.
Els germans Jurcà van començar el Torneig de manera molt forta, però amb aquests torneigs tan
concentrats en rondes van acabar esgotats. Recordem que Gerard encara és de primer any
de Sub-8 i té una molt bona progressió.
En el Sub-10, Raúl va fer un Torneig molt seriós i va fer molt bones partides, fins i tot va ser l'únic
en guanyar al número 1 del ranking i guanyador del Torneig.

Ciutat de Barcelona, escacs actius, jornada final: Argentina s'imposa.

La darrera jornada del Torneig Internacional Ciutat de Barcelona va ser un llarg dia d'intensos
escacs actius, a on els dos equips jugaven a doble volta. Cinc partides pel matí i cinc per la tarda
va ser el programa. Si els nostres jugadors es defensen molt be a ràpides, els argentins són
autèntics especialistes. Va quedar clar ja només en les rondes del matí, a on Argentina es va
imposar per 16 a 9, el mateix resultat que a les partides a ritme clàssic. Per la tarda vam
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aconseguir maquillar una mica el resultat, i fins i tot vam guanyar un matx per 3 a 2, però el cert
és que la victòria argentina va ser inqüestionable.
Pel que fa als premis individuals, els tres millor jugadors també van ser argentins. Va quedar
primer el Federico Pérez Ponsa, segon el Sandro Mareco i tercer el Fernando Peralta. El millor
jugador català va ser el Tommy Asis.

Anatoly Kàrpov, al 1er torneig que porta el seu nom a Platja d'Aro
El mític ex-campió del món d'escacs Anatoly Kàrpov lliurarà els premis del seu primer torneig
juvenil de Platja d'Aro el 30 de març d'enguany.

La Federació Catalana d'Escacs guanya pes a la internacional
Avui podem trobar al diari Mundo Deportivo la següent notícia referent a la relació entre la
Federació Catalana d'Escacs i la Federació Internacional d'Escacs (FIDE), en la secció dedicada a
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).
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Carta d'agraïment de la FIDE
Informem de la carta d'agraïment rebuda de la FIDE pel que fa a la col.laboració de la Federació
Catalana d'Escacs en les accions en favor del compliment dels seus objectius.

Taula d'equivalència elo FIDE vs elo Català
En la taula s'indica el factor corrector per a l'avaluació catalana. Serveix per quan es juga contra
algú que no té ELO català.
TAULA
ELO FIDE vs ELO CATALÀ

D'EQUIVALÈNCIA

ELO FIDE
més de 2400

es sumen 25 pts. (mínim
2450)

de 2250 a 2400 es sumen 50 pts. (mínim
2325)
de 2100 a 2249 es sumen 75 pts. (mínim
2205)
de 1950 a 2099 es sumen 105 (mínim
pts.
2095)
de 1800 a 1949 es sumen 145 (mínim
pts.
1990)
de 1650 a 1799 es sumen 190 (mínim
pts.
1890)
menys de 1650 es sumen 240 ----pts.
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III Trobada Transfonterera d'Escacs al païs català 2018
Per tercer any consecutiu es va celebrar la Trobada, aquest any a Ille sur Têt, vàrem repetir seu,
doncs al 2016 ja es va celebrar a la mateixa ciutat. El 16 de setembre de 2018 sortíem des de
Girona a les 07:30 hores en direcció a Ille, però abans passàvem per Figueres a buscar la gent
que faltava.

Jugadors de menys 2200 Fide
Jesús Roig Grau / C.E. La Lira (BCN) Elo Fide 2157
Francesc Xavier Saurina Suñer / C.E. Gerunda (GI) / Elo Fide 2039
Jugadors de menys 2000 Fide
Jesús Moles Fuentes / C.E. Gerunda (GI) / Elo Fide 1991
Robert Carlos Alvarez Martinez- / C.E. Figueres (GI) / Elo Fide 1827
Jugadors de menys 1800 Fide
Joan Carranza Font / C.E. Vilobí (GI) / Elo Fide 1769
Jaume Eduard Gayoso Rodriguez /C.E. Llinars (BCN) / Elo Fide 1729
Jugadors de menys 1600 Fide
Enoc Altabás Felipo / C.E. Riu Sènia (País Valencià) / Elo Fide 1562
Manel Romera Fernandez / C.E.Guixolenc (GI) / Elo Fide 1479

També teníem Jovent:
Jugadors Sub 16
Biel Horta Gafarot / C.E. Gerunda (GI) / Elo Fide 1857
Laura Viñolas Anglada / C.E. Figueres (GI) / Elo Fide 1609
Jugadors Sub 14
Ainhoa Casares Bonals / C.E. Llinars (BCN) / Elo Fide 1839
Oscar Nahuel Roqueta Maffei / C.E. Santa Eugenia (GI) / Elo Fide 1431
Jugadors Sub 12
Arami Lobo Pereira / C.E. Llinars (BCN) / Elo Fide 1681
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Asier Casares Bonals / C.E. Llinars (BCN) / Elo Fide 1457
Jugadors Sub 10
Julia Pinyol i Llora/ C.E. Peona i Peó (BCN) / Elo Fide 1417
Iago Gayoso Arjona /C.E. Llinars (BCN) / Elo Fide

Trobada transfronterera dels Països Catalans -2018-

EQUIP SENIOR:
-2 Esportistes de menys 2200 FIDE, -2 de menys 2000 FIDE, -2 de menys 1800 FIDE, -2 de menys
de 1600.
EQUIP JOVES:
-2 Esportistes de menys 16 anys, -2 de menys 14 anys, -2 de menys 12 anys, -2 de menys de 10
anys.
Els Clubs col·laboradors de Catalunya són:
C.E. Llinars / C.E. Gerunda / C.E. Figueres / C.E. Peona i Peo / C. E. Vilobí/ C.E. Riu Sènia / C.E.
Guixolenc/ C.E. La Lira / C.E. Santa Eugenia. (9 Clubs)

Els Clubs col·laboradors de la Catalunya Nord són:
-Echiquier Diabolique de Canohès / Echecs en Tet / Les Rois de Perpignan / Echiquier Saint
Jeannais / (4 Clubs)

Pepo Viñas, Albert Badosa, Charles Lopez i Pierre Leblic
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Nous títols de la Federació -CategoriesS'ha fet la primera avaluació de les normes i títols de categories que es varen aprovar a la
darrera Assemblea del mes de maig.

FORMACIÓ: CURSOS D’ESCACS, CURSOS DE TÈCNICS I ÀRBITRES
Circular TGN 19/2018 V Campus d'escacs a la Delegació de Tarragona

Circular GIR 07/2018 Classes en obert a la Federació Catalana d’Escacs, delegació de Girona
Circular LLE 14/2018 Programa General de Tecnificació per al curs 2018-2019 Delegació de Lleida
Circular TGN 25/2018 Classes en obert a la Federació Catalana d’Escacs, delegació de Tarragona
Circular MON 01/2018 Convocatòria del curs de Tècnic de Nivell I en escacs a Barcelona
Del 20 d’octubre al 24 de novembre de 2018 es va fer un Curs de Tècnic Esportiu de Nivell I amb
la participació de 7 alumnes. Tots van aprovar i 4 ja han entregat les pràctiques per poder estar
registrats.
Circular MON 02/2018 Convocatòria del curs per al títol de Monitor Federatiu a Barcelona
Del 12 de gener al 9 de febrer de 2019 es va fer un curs de monitor federatiu a Barcelona.
L’assistència va ser de 17 alumnes, aprovant 14 en primera convocatòria i 2 en segona.
Circular MON 05/2019 Convocatòria del curs per al títol de Monitor Federatiu
Del 4 de maig a l’1 de juny de 2019 es fa un curs de monitor federatiu a Barcelona. L’assistència
és de 12 alumnes. L’examen es farà el mateix dia 1 de juny.
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Circular CAT/MON 41/2018 II Jornades de didàctica dels escacs
El dia 2 de desembre es va dur a terme les II Jornades de didàctica dels escacs amb la presència
de Xavier Àvila, Michael Rahal, Jordi Seguí i Carlos Martinez. Va haver 15 assistents a
l’esdeveniment.
Circular ARB 20/2018 Cursos d'Àrbitre Català
Curs a Sabadell del 8 de setembre al 20 d’octubre del 2018 amb examen el dia 27 d’octubre. Es
va fer a Sabadell i va aprovar 1 aspirant de 18 inscrits.
Curs a El Vendrell a les mateixes dates, però no es va fer per falta d’inscrits.
Circular ARB 12/2019 Examen d’Àrbitre de Suport
El 2 de març de 2019 es va fer un examen d’àrbitre de suport. El van aprovar 6 de 7 presentats
Publicada la circular ARB 27/2019.- Curs d'Àrbitre Català
A partir del 23 d’abril fins el 10 de maig de 2019 es va fer un curs d’Àrbitre Català on van
participar 6 alumnes, tot i que a l’examen es van presentar 12 alumnes.

Circular CAT 22/2018 Curs de primers auxilis bàsics per a entrenadors
Curs de primers auxilis 9 de juny de 2018 amb 8 assistents.

Sessions de psicologia
Del 28 d’abril al 2 de juny de 2018 es van fer sessions a càrrec de psicòlogues col·legiades amb
l’assistència de 13 alumnes.

Sessions de formació
La Federació Catalana d'Escacs ha arribat a un acord, tal i com vam anunciar al passat
Campionat de Catalunya d'edats de La Pineda, amb l'empresa NCConsulting, dirigida per la
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psicòloga Cristina García Real, per fer unes sessions de formació sobre productivitat personal i
prevenció de l'estrès.
Aquestes sessions van dirigides al nostres joves esportistes, amb la idea de que serveixin com a
part de la seva preparació per anar al Campionat d'Espanya d'edats, com a objectiu més
immediat. Aquestes sessions començaran el 28 d'abril i acabaran el 2 de juny. La Federació es
posarà en contacte amb els alumnes que tenen dret a participar per tal de tancar el grup.

HISTORIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
Butlletins any 2018: número 94 al 97
Als Butlletins d’Escacs es recollen les principals competicions i notícies dels escacs catalans.

Avui recordem...el IX Campionat d'Espanya Femení a Arenys de Mar (1965)
Ens arriba l'excepcional crònica del Joaquim Travesset, a ajedrez365, del IX Campionat
d'Espanya Femení disputat a Arenys de Mar l'any 1965, i no volem deixar passar l'oportunitat
de compartir-la amb tots/es vosaltres. Podeu llegir-la al següent enllaç: https://bit.ly/2XKUSmi
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ESCACS OBERTS A LA SOCIETAT
Els escacs oberts a tothom al Pedralbes Centre dissabte 16 de juny

Crònica del Club d'Escacs Atzucac: Lliga Catalana
Tot i que ens és materialment impossible publicar totes les cròniques de tots els equips de la
Lliga Catalana, volem fer una excepció amb un equip que a més de la competició aporta un
component social de primer nivell. Es tracta del Club d'Escacs Atzucac, format per jugadors
interns del centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres. En aquest cas més que mai els
resultats passen a un segon pla:
Figueres 3 de març de 2019. (Puig de les Basses).
A Segona El nostre equip A descansa, i no podem eludir el darrer lloc de la categoria, que ens
condemna al descens.
A Tercera, per fi una victòria, però ara amb regust d’empat.
Amb 7,5 punts acabem també darrers de la Categoria.
Participació al torneig Tramuntana del Centre Penitenciari Puig de les Basses
Ahir diumenge un equip de 5 jugadors del Club d’Escacs Figueres, van participar al 3er torneig
Tramuntana organitzat al centre penitenciari Puig de les Basses per iniciativa d’Elies Muratet i el
club format per interns, l’Atzucac. El Figueres, amb Carles Falgueras, Àngel Gutiérrez, Laura
Viñolas, Jokin Casado i Carles Cantenys, van obtenir el segon lloc en obtenir 2 victòries i 1
derrota. Aquesta darrera, contra el Santa Eugènia per 3 a 2, fet que va donar els hi va donar el
primer lloc. En tercer lloc va quedar l’Olot i l’Atzucac va quedar quart, però va competir i
sobretot va aprendre de jugadors més experimentats. Pel Figueres, Cantenys va fer uns
excel.lents 3 de 3 i Falgueras 2,5 de 3, vencent al Mestre Català Lluís Casanellas, i entaulant, amb
el primer tauler de l’Atzucac.
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Simultànies a la Presó de Lledoners
Des de la Federació Catalana d'Escacs i l'Acadèmia Escacs Josep Oms - ADEJO hem pogut estar
aquest matí a la presó de #Lledoners fent unes simultànies amb una trentena de persones
preses per motius diversos, entre elles l'Oriol Junqueras i el Raül Romeva i Rueda, bons
aficionats als #escacs #escacspresons. La partida continua...

A la foto, d'esquerra a dreta: Jordi Magem, Alfonso Jerez i Josep Oms.
Escacs a la presó - Puig de les Basses
El passat dia 28 de desembre de 2018 es va disputar el Torneig de Nadal a la presó de Puig de les
Basses. La crònica inclou una anècdota molt bona, doncs al guanyador se li va dir a mig torneig
que podia marxar cap a casa, però va preferir quedar-se i acabar les partides i marxar després...
(tot i jugar-se el dia dels innocents, no és broma!). A alguns dels assistents, entre ells el cronista,
aquest fet ens va deixar perplexes... això és estimar els escacs!!!. Varem pensar que posa de
relleu que la tasca que fem està molt valorada pels interns.

L'escut, que va ser dissenyat per una de les jugadores d’avui, en concret per la Bàrbara G.(M-8).
Albert Morales, campió d'Espanya Juvenil de l'ONCE
El jugador Albert Morales, de l'Once Barcelona, ha quedat campió del campionat d'Espanya
juvenil de l'Once. L'Albert, amb 7.5 punts de 8 possibles, després de guanyar la darrera ronda, va
consolidar la primera posició davant de l'Álvaro Hurtado, que ha aconseguit 7 punts.
L'Iraida Casadevall (Alt Empordà) va quedar 5a classificada de la general amb 5 punts i l'Adrià
Climent va quedar 11è, amb 3 punts
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L’Acadèmia d'Escacs Josep Oms (ADEJO) serà una de les entitats participants el dia 27 de març
en la 1a Fira d’Entitats del Centre Penitenciari Ponent.
Més info a: https://bit.ly/2Cujoz4

Concentració de la ONCE a Barcelona

Del 21 al 26 de gener es va celebrar a Barcelona la concentració anual de la sel·lecció de la
ONCE. Aquesta concentració intensiva va tenir lloc a les instal·lacions de la ONCE, al carrer
Sepùlveda. Els Grans Mestres encarregats de la mateixa van ser Lluís Comas i Jordi Magem,
seguint una tradició que dura més d'una dècada.

Classes magistrals d’escacs a l’ONCE
Betevé es fa ressò del curs d’excel·lència i perfeccionament d’escacs 2019 impartit a persones
cegues per part del Gran Mestre Lluís Comas i el Gran Mestre i Director Esportiu de la Federació
Catalana d'Escacs Jordi Magem.

VETERANS
Entrevista a la contraportada del Periódico, al jugador més veterà de Catalunya
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Les dones derroten els veterans a l'Intergeneracional

Crònica del II Torneig de Quatre Camins
Dissabte 12 de gener s'ha celebrat la segona edició del torneig d'escacs de Quatre Camins amb
la participació de 23 interns d'aquest centre penitenciari i 19 visitants de 8 clubs diferents. El
torneig ha estat organitzat per l'Acadèmia d'Escacs Josep Oms, de Lleida, i el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Escacs.
Es van disputar sis rondes per sistema suís a un ritme de 10' per jugador per tota la partida
sense cap incidència. A banda de la gestió de resultats i aparellaments, l'àrbitra Patricia Llaneza
només va haver d'intervenir per assenyalar quan algun jugador havia esgotat el seu temps de
reflexió, en el que per a molts interns era el seu primer contacte amb un rellotge d'escacs i un
ritme de competició. Bon ambient i màxima cooperació per part de tots per gaudir d'un gran
matí d'escacs.
Campionat de Catalunya d’Escacs per a cecs
El vendrellenc Gavril Draghici, nou Campió de Catalunya d’escacs per a cecs.
El vendrellenc Gavril Draghici és el nou campió de Catalunya d’escacs per a cecs. Durant tres dies
l’Hotel Europe de Coma-ruga va acollir una vintena de participants del Campionat de Catalunya i
entre el 21 i el 25 de maig també serà la seu del Campionat d’Espanya per equips.

Entrevista Marta Amigó
A revista "Ajedrez Social y Terapéutico", del Club de Ajedrez Magic Extremadura, publica aquest
mes d'abril una entrevista amb la Vocal d'Escacs i Escoles de la Federació Catalana d'Escacs,
Marta Amigó, en la que es tracten els escacs com una eina per educar valors.
Aquest club extremeny ha signat recentment un conveni amb la Federació Internacional
d'Escacs amb motiu de la tasca que realitza des de fa temps en el vessant social i terapèutic dels
escacs.
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Podeu trobar l'entrevista sencera a: https://bit.ly/2VEoTmC

Els escacs al Saló de l’Ensenyament

El proppassat dissabte dia 17 de març, la Federació va fer un acte de promoció dels escacs al
Saló de l’Ensenyament de Barcelona. Es va repartir força propaganda, i es va assessorar i
informar a les persones que es van apropar al nostre estand. Malgrat que el temps atmosfèric
no va acompanyar, ja que va ser un dia plujós, la jornada va ser molt positiva des del punt de
vista de la divulgació dels escacs.

Escacs a la Universitat
Fases prèvies de la I Copa IKEA d'Escacs
La primera Copa IKEA d'escacs va començar ahir dia 4 de març amb la disputa de les fases
prèvies als locals que la multinacional sueca té a Badalona, Sabadell i l'Hospitalet de Llobregat.
Aquesta competició, al millor de 7 rondes amb partides a 5 minuts, compren les categories sub8, sub-10 i sub-12, i ha estat organitzada conjuntament per IKEA i la Federació Catalana d'Escacs,
amb 147 participants (60 a Badalona, 59 a Sabadell i 28 a L'Hospitalet). La final tindrà lloc a
Badalona el pròxim dia 16 de març de 2019 a les 17 h.
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IKEA Badalona, on se celebrà la final

IKEA Sabadell
Simultànies a la Sagrera

Espai 30 - La Sagrera17 de noviembre de 2018 ·
Ja tenim tot a punt per la partida simultània d'escacs. 21 jugadors contra el Campió de Catalunya
i Espanya sub-18 Gerard Ayats, de la Federació Catalana d'Escacs.
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Donació d’Escacs Gegants a l’Hospital Sant Joan de Deu

V Torneig de Parelles Mixtes
El proper dissabte dia 12 de gener tindrà lloc el V Torneig de Parelles Mixtes 2019. Aquest cop
l'escenari serà la seu de la Federació Catalana d'Escacs, al carrer Sant Adrià 20 de Barcelona.
El sistema de joc serà un suís a 9 rondes. El sistema de puntuació serà Olímpic i el ritme llampec,
de 3 minuts amb 2 segons d'increment per jugada.
El rànquing del torneig es farà segons la mitja d'Elo Català ràpid dels dos components de l'equip.
Aquesta mitja servirà per establir els premis als que opta cada parella.

Circular CAT 01/2019 V Torneig de Parelles Mixtes 2019
Festa Catalana dels escacs 2018 - Informació
La Festa Catalana dels escacs 2018 i el Campionat per equips d'escacs llampec es celebren a
l'Hotel Catalonia Plaza, ubicat a la Plaça d'Espanya de Barcelona. La sala de joc està a la planta 1, i s'accedeix per unes escales que hi ha al vestíbul de l'hotel.
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Curs de “Chess and English” a Balaguer
Diversos mestres especialistes d'anglès de 15 escoles rurals de l'Alta Ribagorça, la Segarra, la
Noguera, la Cerdanya i el Segrià van participar en un curs de formació del projecte "Chess and
English", el qual es va dur a terme els dissabtes 2 de juliol i 4 de setembre al Centre de Recursos
Pedagògics de Balaguer, durant tot el dia.
El curs, de 20 hores de durada, està emmarcat dins el projecte "Escacs a l'Escola", el qual pretén
introduir els escacs dins l'horari lectiu com a eina educativa. En aquest cas, els mestres
introduiran els escacs perquè els nens i nenes aprenguin anglès, i cada escola va rebre un lot de
llibres per dur-lo a terme.

Trobada de formadors del projecte “Escacs a l’Escola”
El dissabte 8 de setembre es va dur a terme una trobada de formadors del projecte "Escacs a
l'Escola" a la seu de la FCE durant tot el matí, amb l'objectiu de planificar el curs i continuar fent
gran el projecte.
En total, el projecte compta amb 24 formadors de diferents procedències.
Aquest curs, s’oferiran 5 modalitats diferents de cursos de formació per a mestres (ESC1, ESC2,
ESC3, ESCM i Chess and English) per tot el territori català, alguns d’ells inclosos al projecte
“Escacs a l’Escola Rural”.
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Trobada de formadors del projecte “Escacs a l’Escola”
El dissabte 8 de setembre es va dur a terme una trobada de formadors del projecte "Escacs a
l'Escola" a la seu de la FCE durant tot el matí, amb l'objectiu de planificar el curs i continuar fent
gran el projecte.
En total, el projecte compta amb 24 formadors de diferents procedències.
Aquest curs, s’oferiran 5 modalitats diferents de cursos de formació per a mestres (ESC1, ESC2,
ESC3, ESCM i Chess and English) per tot el territori català, alguns d’ells inclosos al projecte
“Escacs a l’Escola Rural”.
Circular CAT 30/2018 Assemblea General novembre 2018
Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a la localitat de
Barcelona, Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats), el pròxim dia 24 de novembre de 2018,
a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria.
Remodelació a la Junta Directiva de la Federació

L'àrbitre internacional Manolo Navarro ha estat nomenat com a nou membre de la Junta
Directiva de la FCE per a la vocalia d'àrbitres. També s'ha incorporat a la Junta Directiva el
jugador del Llinars del Vallés, Jaume Gayoso Rodriguez, que farà tasques de planificació i
organització interna de la Federació. Ha cursat la baixa de la Junta Directiva Josep M. Camell.
Curs de Primers Auxilis
Dissabte, dia 9 de juny de 2018, a la seu de la Federació Catalana d’Escacs es va fer el curs de
primers auxilis.
El temari del curs va ser com detectar els signes i símptomes de l’ictus o d’una parada cardíaca i
com reaccionar davant d'aquestes situacions. Tanmateix, també van explicar com reaccionar a
un ennuegament parcial o total ja sigui a nadons, infants o adults que es van complementar a les
pràctiques de reanimació cardiopulmonar.
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Els assistents van quedar satisfets amb aquest primer contacte als primera auxilis, ja que així
tenen nocions de com actuar davant d'un cas com els explicats.
Simultànies d'Anna Muzychuk a l'Ajuntament de Barcelona

D'esquerra a dreta: Marta Carranza, Ada Colau, Anna Muzychuk i Pere Reginaldo

Avui 24 de maig, la jugadora Anna Muzychuk, campiona del món de partides ràpides, ha realitzat
unes simultànies a deu taulers amb rellotge. El resultat ha estat de 7 a 3 a favor de l'Anna
Muzychuk. Els resultats parcials han estat els següents: Josué Exposito 0, Gal.la Garcia-Castany 1,
Josep Espau 0, Victor Lillo 0, Antonio Escobar 0,5, Eli Ruiz 0,5, Dani Garcia 0, Lisa Hapala 0, Felipe
Porras 0,5, Pere Reginaldo 0,5.
Noticia La Vanguardia
Entrevista La Vanguardia
La Contra La Vanguardia
Video-resum del Circuit Català d'escacs
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SERVEIS FEDERATIUS
Wifi i Servidor Propi
La Federació va instal.lar un Servei de Wifi gratuit a totes les sales del seu local social.
Instal.lació d’un servidor per guardar tota la informació Federativa.
Circular CAT 44/2018 Cooperativa de Material d'Escacs
154.492 signatures per la ILP de la Llei de l'Esport
La Federació Catalana d'Escacs, juntament amb la resta de federacions esportives catalanes, ha
finalitzat la recollida de signatures per la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei de l'Esport. Ahir
dia 18 de març es va fer l'acte de presentació al Palau de la Generalitat, amb la consellera de la
Presidència, Elsa Artadi. Adjuntem la notícia realitzada per la UFEC (Unió de Federacions
Esportives de Catalunya). El nostre gerent, Antoni López Manzano (primera fila a l'esquerra del
tot), va participar a l'acte en representació de la Federació Catalana d'Escacs.

Consens del sector esportiu per la nova llei de l’Esport i de l’Activitat Física
ILP LLEI ESPORT
El Govern, les federacions esportives catalanes, promotores de la ILP, i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC) han tancat un acord en la primera fase de negociacions per la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una nova llei de l’Esport, i ara incorporaran tota la resta
del sector esportiu de Catalunya. En aquesta nova fase, es crearà un grup de treball on s’afegiran
esmenes de diferents agents del sector a la ILP, que serà el vehicle per a la nova llei de l’Esport i
de l’Activitat Física.
Ampli consens
Amb tot, la Generalitat de Catalunya ha acollit aquest matí tots els representants del sector
esportiu per avalar l’acord assolit entre ells per la nova llei de l’Esport de Catalunya. La
Consellera de la Presidència, Elsa Artadi, s’ha mostrat satisfeta per “la feina feta, la que encara
queda per fer i la implicació de tot el sector” i ha destacat que en “pocs àmbits podem assolir
tant consens. Amb el vostre esforç, aconseguirem la millor llei possible pel millor país possible”.
La Consellera ha insistit que “la llei ha de garantir el dret de la ciutadania a practicar esport i
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activitat física” i ha assegurat que serà “una llei de país, una llei del segle XXI, una llei pel futur
de Catalunya”.
A partir d’aquest acord, negociat des del mes de juliol, es treballarà amb tots els agents per
incorporar les seves reivindicacions amb l’objectiu d’arribar a un text definitiu amb un ampli
consens. D’aquesta manera, els Consells Esportius, el món municipal, Indescat, Gestiona, el
Coplefc i el món universitari podran afegir esmenes a l’acord. Aquesta nova fase s’allargarà fins
al setembre, quan es presentarà un document propi per negociar amb els grups parlamentaris.
Més finançament
L’acord del Govern, mitjançant la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, i els
promotors de la ILP recull, com un dels elements més destacats, un finançament estable i
independent per a les entitats sense ànim de lucre i el seu enfortiment, i la modernització del
sector.
154.492 signatures
L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) ja ha validat el procés de recollida de signatures i
ho ha comunicat a la comissió de control del Parlament. Ara, els promotors de la ILP esperen
que el tràmit parlamentari comenci abans de l’estiu amb la idea que aquest 2019 s’aprovi la
nova llei de l’Esport i de l’Activitat Física de Catalunya.
Millora de la informació al nostre web
Informem que avui hem habilitat una finestreta a la part dreta de la nostra pàgina web amb tots
els nostres tuits i retuits. D'aquesta manera, tant els que utilitzeu Twitter com els que no,
podreu tenir accés a tota la informació que proporcionem a través d'aquesta xarxa social, de
manera que més enllà de les notícies que publiquem nosaltres podreu accedir a molta més
informació d'interès.
Si entreu a través del telèfon mòbil podreu observar que aquesta caixeta de Twitter surt just a
sota de les notícies.

RETRANSMISSIÓ DE PARTIDES
Lliga: 220 partides
Absolut: 180 partides
Edats: 150 partides
Circuit: 720 partides
Ciutat de Barcelona: 40 partides
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MOVIMENT DE MATERIAL
Torneig/Activitat

Material cedit

rellotges

jocs

Torneig de reis Barberà
Torneig d’Argentona-Escac i mat

60 rellotges - 60 jocs de peces
45 rellotges - 45 jocs de peces

60
45

60
45

Torneig Memorial Francesc Alsina
Escoles
Prèvies Vallès Occidental
Copa Catalana- Fase Barcelona
Prèvies Vallès Oriental
Lliga Catalana
Lliga Catalana
Lliga Catalana
Activitat Escola Tres Peons
Prèvies Baix Llobregat
Classes Col·legis
Campionat Català d'Escoles per Equips
Escolar Vallès Oriental
Escolar Baix Llobregat
Escolar Barcelona Equips
Festa Escolar
Reposició Tarragona
Campionat Individual d'Edats
Open setmanal Lira
Absolut
Final Lliga
Obert d'Escacs de Llinars del Vallès
Torneig Promoció
Internacional Vila de Sant Boi
Torneig Universitat Pompeu Fabra
59è Obert de Terrassa
Ciutat de Sant Adrià
Obert Internacional Foment Martinenc
Internacional Vilanova
Final Copa Catalana
Festa Escolar fi de curs CEEB
Internacional Blitz Montcada
Actiu del Catalunya escacs club
Open Vila de Canovelles
Promoció dels escacs a municipis sense
club
Actius Guinardó
Final de Veterans
Agrupació disminuïts barri Sant Andreu
Open Int. Ciutat de Rubí
Festa Major de Bon Pastor
Simultànies La Lira
torneig d'escacs Actius EEM

60 rellotges - 60 jocs de peces
15 jocs
40 rellotges 40 jocs
200 rellotges - 200 jocs
100 rellotges - 100 jocs
10 rellotges
10 rellotges
5 rellotges- 5 jocs
50 jocs
70 rellotges - 70 jocs de peces
15 rellotges
85 rellotges - 125 jocs
125 rellotges - 125 jocs
60 jocs 60 rellotges
170 jorc i rellotges
20 jocs
17 rellotges
295 rellotges 285 jocs 18 taulers
10
75 rellotges 75 jocs
100 rellotges 100 jocs
100 rellotges - 100 jocs
20 rellotges 20 jocs
30 rellotges
30 rellotges - 30 jocs
30 rellotges
25rellotges
75 rellotges - 75 jocs
70 rellotges -75 jocs
170 rellotges - 170 jocs
70 rellotges - 500 jocs, roll up
50 rellotges - 50 jocs
45 rellotges - 35 jocs
50 rellotges 50 jocs

60
0
40
200
100
10
10
0
0
70
15
85
125
60
170
0
17
295
10
75
100
100
20
30
30
30
25
75
70
170
70
50
45
50

60
15
40
200
100

15 jocs, roll up

0

15

75 jocs 75 rellotges
50 rellotges - 50 jocs
10 jocs
55 rellotges - 55 jocs
15 rellotges - 15 jocs
10
55 rellotges - 55 jocs roll ups

75
50
0
55
15
0
55

75
50
10
55
15
10
55
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125
125
60
170
20
285
75
100
100
20
30

75
75
170
500
50
45
50
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Obert "Vila de Sta Coloma de Queralt"
Torneig de Cosmocaixa
Festa cloenda programa
escacs
Figueres
Torneig Escolar a Parets
Final Rápides individual
Memorial Lorente
Open Int. Memorial Ezequiel Martín
XXIV Open Int. De Montcada
Festival Platja d'Aro
Open Int. De Torredembarra
Open Int. De Barberà
Internacional Olot
Open Puig Pelat
Obert Internacional de Sant Martí
Open Inter. "Vila de Sitges"
Obert Inter. La pobla de Lillet
Internacional Sant Adrià
Ciutat de Badalona
Obert Int. De Figueres
Open Int. De Sant, Hostafrancs i la
Bordeta
Obert Int. Ciutat de Sabadell + Diada 11
setembre
Territorial Baix Llobregat
Open de Martorell
Open
Open de Cerdanyola
Open Intern. Osona
Open de Valfogona
Open Internacional
Open de Santa Eulàlia Ronçana
Festa Catalana dels Escacs
Campionat de Barcelona de Veterans
Torneig Creuer
Torneig Infantil
Campionat edats per equips
Torneig
Magistral
Ciutat
de
Barcelona/Promoció
Prèvies Edats Individual i equips
Barcelona
Prèvies Edats Individual Barcelona
Torneig Infantil
III Torneig Fira de la Puríssima
Escolar
Campionat de Catalunya d'escacs Actius

60 rellotges 60 jocs
210 jocs

60
0

60
210

90 jocs

0

90

30 rellotges - 30 jocs
70 rellotges 70 jocs, roll-ups
75 rellotges - 75 jocs, roll-ups
50 jocs 50 rellotges, roll-ups
120 rellotges - 120 jocs
50 jocs 50 rellotges planilles rollups
60 rellotges 60 jocs
110 rellotges - 110 jocs
planilles, roll-ups
50 jocs 50 rellotges
120 rellotges - 120 jocs
100 rellotges - 90 jocs planilles rollups
50 rellotges - 20 jocs planilles rollups
75 rellotge 75 jocs, planilles roll-ups
125 rellotges - 125 jocs
30 rellotges - 30 jocs

30
70
75
50
120

30
70
75
50
120

50

50

60
110
0
50
120

60
110

100

90

50

50

75
125
30

75
125
30

400 rellotges - 400 jocs

400

400

50 rellotges - 70 jocs

50

70

30 rellotges - 30 jocs
50 relotges 50 jocs
40 rellotges 40 jocs
30 rellotges- 30 jocs
40 rellotges - 40 jocs
20 rellotges - 50 jocs fusta
40 jocs 40 rellotges roll-ups
70 rellotges - 80 jocs de peces
200 rellotges - 200 jocs
60 rellotges - 50 jocs de peces
20 rellotges 20 jocs
16 rellotges - 16 jocs fusta
260 rellotges - 300 jocs

30
50
40
30
40
20
40
70
200
60
20
16
260

30
50
40
30
40
50
40
80
200
60
20
16
300

10 taulers

16

16

60 rellotges - 60 jocs de peces

60

60

150 rellotges - 100 jocs
40 jocs
20 rellotges - 30 jocs
50 jocs 50 rellotges
200 rellotges - 180 jocs

150
0
20
50
200

100
40
30
50
180
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Memorial Garcial Ilundain
Torneig Dau
Festival Sunway
Torneig de Nadal

50 rellotges 50 jocs roll-ups
50 rellotges - 40 jocs
150 rellotges 150 jocs 10
retransmissió
20 rellotges - 40 jocs
Totals prestecs

45

50
50

50
40

150

150

20
40
5829,00 6647,00

