FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
DELEGACIÓ DE TARRAGONA DE LA F.C.d’E.

ACTA ‐ Reunió de clubs de la delegació de Tarragona de la Federació
Catalana d’Escacs

A continuació es detallen els assistents a la reunió:
1. Jordi Roca (CE Montblanc)
2. Aleix Ferrer (CE Vila‐Rodona)
3. Marta Amigó (CE Espluga de Francolí)
4. Carlos Albert Magro (CE Ruy López)
5. Francesc Blasco (CE Valls)
6. Francesc Solà (AE Santa Coloma de Queralt)
7. Josep Maria Alomà (CE Masdenverge)
8. Joan Ramon Puigarnau (CE Vila‐seca)
9. Josep Maria Camell (CN Reus Ploms)
10. Jordi Mas (CE Lira Vendrellenca)
11. Oscar Ferrer (CERAP Riudoms)
12. Josep Romeu (CE Torredembarra)
13. Jordi Magem, director tècnic de la Federació Catalana d’Escacs
14. Ferran Torta (delegat territorial de la FCdE pel Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre)

Montblanc, diumenge 16 de juny de 2019 a les 11:00h.
Antiga Església de Sant Francesc (sala annexa al claustre).
ORDRE DEL DIA:
1. Balanç de la temporada actual fins a maig de 2019
2. Liquidació pressupost temporada 2018. Estat de comptes 1r quadrimestre 2019
3. Proposta de pressupost temporada 2020
4. Valoració Lliga Catalana d’escacs 2019 a la delegació de Tarragona
5. Proposta de grups Lliga Catalana a Tarragona per la temporada 2020
6. Proposta torneig per a menors de 20 anys en dates nadalenques
7. Torn obert de paraula
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1. Balanç de la temporada actual fins a maig de 2019

El Delegat obre la reunió donant la benvinguda a tots els assistents, agraint al C.E. Montblanc
la cessió del seu local per a la celebració d’aquesta i l’organització de la festa provincial. A
continuació exposa els actes organitzats fins a la data per la delegació de Tarragona d’escacs:
D’octubre a desembre, a l’Hospitalet de l’Infant, es va disputar el Campionat Individual de
Tarragona Absolut 2018, el qual incorporava per primer cop (en èpoques recents) un grup C.
Va ser un èxit de participació, amb una xifra global de 188 jugadors que feia molts anys que no
es veia.
Al novembre de 2018, a Cambrils, es van disputar els campionats sub14 i sub16/sub18,
corresponent a la fase prèvia del Campionat d’Edats de Catalunya 2019, amb 30 i 25
participants (20 sub16 + 5 sub18) respectivament.
Al desembre, a Cambrils també, es va disputar la Minicopa Tarragona 2018, on es van aplegar
32 equips, incloent equips invitats com el Mollerussa (delegació de Lleida) i el CA Monzón
(Aragó).
La Copa Tarragona 2019, celebrada a Reus al mes de gener, va ser un èxit de participació i
d’organització amb 42 equips (va ser rècord de participació a la nostra delegació, i també es va
assolir a totes les altres fases prèvies de copa). El delegat agraeix a la secció d’escacs el Reus
Deportiu la seva col∙laboració en l’esdeveniment.
El Campionat de Veterans de Tarragona 2019 es va disputar a Salou, i va aplegar 43
participants.
La Lliga Catalana 2019 a la demarcació de Tarragona es va desenvolupar correctament i va ser
de nou la competició que més intensament es viu del calendari. Felicitar a l’Escola Escacs Salou
per la gran participació el seu primer any a Divisió d’Honor, on van assolir la segona fase i van
acabar setens. També es felicita al CE Valls pel seu ascens a Divisió d’Honor. Molts ànims de
cara a la temporada 2020 a tots dos.
Així mateix, es dóna l’enhorabona al Reus Deportiu per seu triomf al grup IV de segona divisió
catalana i el seu ascens a primera divisió, i també a l’AE Santa Coloma de Queralt per ser
campió del grup de preferent de Tarragona i el seu ascens a segona divisió. Malauradament, al
grup IV de segona divisió catalana els resultats van ser especialment negatius per als equips de
la delegació, ja que van haver‐hi tres descensos i l’equip que va anar al play off de preferent, el
CE Tortosa, tampoc va aconseguir l’ascens. Aquests descens extra va implicar l’aplicació de
l’opció més negativa del quadre d’ascensos i descensos i, de retruc, es va veure afectat el CE
Vila‐seca que ha baixat de preferent tot i acabar en 8a posició. A més, només hi ha hagut un
ascens per categoria.
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El Campionat per edats, disputat al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, va ser un èxit de
participació. La fase del nord es va disputar íntegrament al Vendrell, amb 20 participants
sub08, 35 participants sub10 i 50 participants sub12, amb jugadors provinents de consells
esportius i federació. La fase de Terres de l’Ebre es va disputar a 3 jornades (fins ara havia estat
a 4 jornades) i van recaure les seus a Gandesa, Tortosa i Amposta. En aquest cas la competició
va ser paral∙lela però simultània a la dels consells esportius. Això va implicar un descens de
participació respecte temporades anteriors. Al grup de federats la inscripció va ser de 15
participants a sub08, 24 participants a sub10 i 15 participants a sub12. La decisió d’anar per
separat va ser provocada per la imposició dels Consells Esportius de Terres de l’Ebre de què tots
els jugadors federats tramitessin la llicència dels consells esportius, que era de 20,00 € per
jugador, a la qual els clubs de Terres de l’Ebre no van acceptar.
Cal destacar també l’excel∙lent paper dels jugadors de la nostra delegació al Campionat de
Catalunya d’Edats disputat a la Pineda (Vila‐seca). El treball de clubs, entrenadors i jugadors ha
donat el seu fruit, ja que els resultats són molt millors que respecte anys anteriors.
També es va dur a terme, amb col∙laboració amb EsportsURV, un torneig universitari a la
Universitat Rovira i Virgili, gràcies a la intervenció d’Oscar Ferrer Joyera (CERAP Riudoms). Es va
dur a terme al Campus Sescelades de la URV a Tarragona.
L’Obert de Tarragona, memorial Calbet, ha tornat a gaudir d’una excel∙lent participació. Ha
aplegat comarques del nord de la província i en la XXXV edició ha reunit 42 participants al grup
A i 75 participants al grup B. El més sincer agraïment als clubs organitzadors de les vuit rondes.
Paral∙lelament al Memorial Calbet es va celebrar la IIIa edició de l’Obert de les Terres del Sud,
que comprenia les comarques més meridionals més la comarca del Maestrat. El torneig manté
una participació estable amb grup únic de 63 participants, tot i que en properes edicions
s’intentarà fer dos grups. El més sincer agraïment als clubs organitzadors de les set rondes.
Finalment, el campionat provincial de ràpides o llampec que es disputa avui a Montblanc ha
aplegat 37 jugadors a l’absolut i 15 jugadors al sub12, si bé s’han fusionat en un únic grup.
També pren la paraula el director tècnic de la Federació Catalana d’Escacs, el GM Jordi Magem,
que valora com a molt positives les classes en obert que s’han dut a terme a la delegació de
Tarragona aquests dos darrers anys, si bé aquest 2019, per circumstàncies del territori i dels
clubs, només s’han fet a Terres de l’Ebre (Amposta), amb un total de 12 jugadors d’entre sub08
i sub12. Aquestes classes en obert permeten participar a les trobades de tecnificació que
organitza la FCdE cada dos mesos. S’anima i encoratja als clubs a què els seus jugadors més
joves s’hi afegeixin.
Al final de l’acta hi ha annex la documentació amb les xifres de participació que es va entregar
als assistents de la reunió.
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2. Liquidació pressupost temporada 2018. Estat de comptes 1r quadrimestre 2019
El Delegat facilita als assistents la liquidació definitiva de la temporada 2018 que es va aprovar
a l’assemblea de clubs de la Federació Catalana d’Escacs. El motiu és perquè a l’anterior reunió
de clubs no va ser possible oferir una liquidació provisional perquè la FCdE, per diferents
circumstancies, no va poder oferir la documentació a temps. Per sort, amb la nova tresorera
que ha entrat a la Junta Directiva de la FCdE, aquesta situació s’ha pogut corregir.
També es presenta l’estat de comptes del primer quadrimestre del 2019, que permet veure
l’evolució de les despeses i dels ingressos de l’any en curs. La liquidació del pressupost 2018 es
va ajustar bastant al previst a inicis d’any. Com que el pressupost va variar en alguns
conceptes, es preveu que la liquidació de l’exercici del 2019 sigui més acurada que la de l’any
anterior.

3. Proposta de pressupost temporada 2020

El Delegat entrega una proposta de pressupost de cara a la temporada 2020. Manté la xifra de
23.000,00 € de despeses i 12.100,00 € d’ingressos però hi ha algunes variacions dels imports
en cada capítol perquè s’ha agafat de referència els imports de la liquidació definitiva de l’any
2018.
A més, apareixen dos noves partides i es modifica el nom d’un capítol. Enlloc de “Escacs
femenins” hi haurà un nou capítol que aplegarà una possible activitat d’escacs femenins a
Tarragona (des de fa uns anys es preveu que una plaça de Torreforta es denomini “Pepita
Ferrer” i la delegació hi realitzaria una activitat per commemorar‐ho) així com dues jornades
d’Escacs i Educació, una al Camp de Tarragona i una altra a Terres de l’Ebre. De fet, aquest mes
de maig, a Tortosa, es va dur la primera jornada d’aquest tipus, que va estar enfocada a
mestres i professors del Departament d’Educació (principalment) i monitors d’escacs. La
voluntat es que es torni a celebrar l’any 2020 i fer‐ne una específicament al Camp de
Tarragona.
També apareix una partida dintre del capítol d’Escacs Base amb una dotació econòmica per a
un campionat per a menors de 20 anys a celebrar en dates nadalenques. Aquesta prova es
debatrà específicament al punt 6 de l’ordre del dia.
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Els assistents aproven per unanimitat el pressupost per la temporada 2020, tot i que podrà
haver‐hi alguna esmena de cara a la propera reunió de clubs (a celebrar un diumenge del
Campionat Individual de Tarragona Absolut 2019 a Hospitalet de l’Infant) o per exigència de la
Junta Directiva de la FCdE.
Al final de l’acta hi ha annex la documentació amb els pressupostos que es va entregar als
assistents de la reunió.

4. Valoració Lliga Catalana d’escacs 2019 a la delegació de Tarragona
S’entrega un llistat amb la classificació final de la Lliga Catalana d’Escacs per als grups de
Tarragona i els equips de la demarcació que competeixen en categories catalanes. A les
categories catalanes, i abans de l’inici de la competició, el CE Tarragona va ascendir a Primera
Divisió per la renúncia del CE Montcada, ja que havia quedat segon en el play off d’ascens la
temporada 2018. La seva plaça la va ocupar la UE Cambrils.
Durant la temporada regular 2019, a Divisió d’Honor la EE Salou va arribar a la segona fase, i a
primera el CE Valls va quedar campió de grup i va pujar a Divisió d’Honor per la temporada
2020. El CE Tarragona va assolir una excel∙lent 4a posició. A Segona Catalana el Reus Deportiu
va quedar campió de grup i va ascendir a Primera Divisió per la propera temporada, però per la
part baixa la UE Cambrils i el CE Ruy López van baixar directes i el Peó Vuit va perdre el play off
de la permanència. Per la seva part, el CE Tortosa, que va jugar un play off d’ascens com a
segona de preferent, va perdre i tampoc va aconseguir pujar. Aquesta combinació va ser molt
negativa per als clubs de la demarcació ja que va implicar que el CE Vila‐seca baixés de
preferent i que a la resta de grups només pugés un dels campions de grup.
Cal remarcar que la temporada a preferent va ser molt disputada, així com a primera i segona
territorial. Va haver‐hi una incidència al grup III de tercera territorial, en la que el Comitè de
Competició va donar una altra interpretació (respecte com s’havia anat fent fins ara) de què
són i que no són partits de play off. En la propera temporada es seguirà aquesta nova directriu.
Es presenta també una previsió de com seran els grups la temporada 2020, amb dos equips a
Divisió d’Honor (EE Salou i CE Valls), dos equips a Primera Divisió (CE Tarragona i Reus
Deportiu) i només quatre equips a Segona Divisió (Lira Vendrellenca, EE Salou B, CE Amposta i
AE Santa Coloma de Queralt).
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El grup de Preferent estarà complert amb 10 equips (i es preveu que sigui el més disputat i
exigent dels darrers anys), dos grups de 8 equips a Primera territorial i Segona territorial, i tres
grups a Tercera territorial (la categoria més incerta de totes). En aquests grups el repartiment
és per situació geogràfica. S’ha marcat en groc els equips de Terres de l’Ebre al grup II de
segona territorial, per tal de poder explicar la proposta del punt 5 següent.

5. Proposta de grups Lliga Catalana a Tarragona per la temporada 2020
Donada la desfeta dels equips de la delegació a Segona Divisió, amb tres descensos, i la
singular repercussió als equips ebrencs a segona territorial, sumat a la complexitat d’aquesta
categoria amb només 6 jugadors per equip (fet que implica habitualment que el desplaçament
es faci com a mínim amb dos vehicles) i la circumstància que els equips del Baix Camp
normalment queden aparellats amb els de Terres de l’Ebre (per proximitat geogràfica), implica
desplaçaments i quilometratges rellevants tot i ser una categoria baixa. Per tots aquest motius,
el Delegat proposa fer un altre grup a segona territorial (passar de dos a tres) i que aquest nou
grup aplegui només equips de Terres de l’Ebre i Maestrat.
Els equips encara s’haurien de definir, però una proposta inicial podria ser la següent:
Segona territorial TGN
Grup I

Grup II

Grup III

[1] Lira Vendrellenca C
[2] Calafell
[3] Torredembarra B
[4] Bisbal del Penedès
[5] Valls D
[6] Lira Vendrellenca D
[7] Montblanc
[8] Tarragona C

[1] Cambrils C
[2] Reus Ploms
[3] Riudoms
[4] Montblanc B
[5] Valls E
[6] Tarragona D
[7] Cambrils D
[8] Vacant

[1] Riu Sénia – Benicarló
[2] Amposta B
[3] L'Ampolla
[4] Ruy López B
[5] Amposta C
[6] Gandesana B
[7] Tortosa B
[8] Vacant

Per omplir els grups, es recuperen equips que van baixar a tercera la temporada 2019 i es
pujarien equips que van estar a punt de pujar. Les places vacants no són definitives i
s’intentaran ocupar en la mesura del possible.
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Alguns assistents comenten que minimitzar desplaçaments és positiu. Altres expliquen que
tercera provincial pot quedar damnificada. El Delegat respon que el nivell de segona categoria
els dos darrers anys ha estat molt igualat, i que equips que volien pujar a primera no ho van
assolir; la realitat és que molts clubs estan duent a terme una tasca de formació molt rellevant
i que hi ha molta igualtat entre els equips de categories baixes, sense importar si són filials o
no. El Delegat recorda que, bàsicament, s’està reproduint el model que tenim a la Tercera
categoria actual a Segona. Amb aquesta previsió, la temporada 2021 tornaria a ser igualada (ja
sense vacants).
El Delegat proposa votar la proposta de fer 3 grups a segona categoria per la temporada 2020
a la delegació de Tarragona:
Vots en contra d’un tercer grup:

1

Abstencions:

3

Vots a favor d’un tercer grup:

6

Si les inscripcions dels clubs ho fa factible, hi haurà un tercer grup de la Lliga Catalana 2019 a la
segona territorial de la delegació de Tarragona.
Al final de l’acta hi ha annex la documentació amb la previsió de grups per a la temporada
2020 que es va entregar als assistents a la reunió.

6. Proposta torneig per a menors de 20 anys en dates nadalenques

Aquest any el grup sub18 del Campionat de Catalunya d’Edats a passar a ser obert. Això
implica que hi haurà fases prèvies i que, per tant, no hi haurà plaça de classificació per a sub18.
A més, la FCdE té la voluntat d’implementar la categoria sub20 de cara a la propera edició.

Es presenta un escrit (adjunt al final de l’acta) en el qual s’explica i justifica el torneig, el qual
donaria plaça de classificació per al primer sub18 de la delegació de Tarragona. A més, també
hi hauria plaça per al primer sub20. Podrien haver‐hi més places per a altres categories (seria
un obert) i jugadors d’altres delegacions (amb un mínim de participació de jugadors d’altres
zones fora de Tarragona en funció de les inscripcions d’aquests territoris). A més, en dates
nadalenques la delegació no organitza cap prova.
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Es proposa que aquesta competició es disputi a Valls (per proximitat a la Delegació de Lleida i
de les comarques centrals de la província de Barcelona) i que, a més, es denomini “Memorial
Francesc Terreu”, il∙lustre jugador vallenc.

La prova l’organització la Delegació de Tarragona de la FCdE però la gestió aniria a càrrec del
Club Escacs Valls com a col∙laborador.

Es proposa que enlloc d’especificar que el torneig és sub18 o sub20, s’indiqui que és per a
menors de 20 anys, de manera que queda clar que és obert per a totes les edats. Dintre de les
bases ja s’indicaran les categories d’edat que es considerin necessàries.

L’organització del torneig no implicarà major despesa per a la delegació, ja que s’aprofitarà
una partida que estava destinada a una col∙laboració amb el Consell Esportiu del Tarragonès i
la resta es pagarà amb les inscripcions.

El Delegat proposa votar la proposta de fer un torneig per a menors de 20 anys en dates
nadalenques:
Vots en contra d’organitzar el torneig:

0

Abstencions:

1

Vots a favor del nou torneig:

10

7. Torn obert de paraula
Els clubs han fet arribar les següents propostes i/o comentaris:

7.1. Fer un actiu a nivell provincial. És complex perquè no hi ha massa dates lliures i es pot
trepitjar amb proves que ja organitzen els clubs (Santa Coloma de Queralt, Puigpelat, Vila‐seca
aquest any i Amposta en properes edicions). Es proposa estudiar la possibilitat de fer un circuit
entre els actius de la província i qui assoleixi una millor puntuació per participació que obtingui
el títol de campió provincial. Es presentarà una proposta en la propera reunió de clubs.
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7.2. Que el campió de la Minicopa tingui pagat l’allotjament al campionat de Catalunya
d’equips d’Edats. No hi ha dotació pressupostaria per dur a terme aquesta proposta. S’haurien
de pujar les inscripcions, i podria repercutir negativament en la competició. Es descarta fins
que les subvencions públiques no tornin a ser com en anys pretèrits.
7.3. Que els grups de primera categoria passin a 10 equips enlloc de grups de 8 equips. Es
descarta la proposta perquè grups de 10 equips impliquen 9 rondes de joc i molts clubs acaben
patint en excés perquè els manquen jugadors en les darreres rondes. Sense descartar‐ho a
llarg termini, actualment la resposta és que si un equip vol jugar 9 rondes que treballi la base i
l’equip i busqui ascendir a preferent.
7.4. Que tots els campions de grup pugin de manera directe de categoria, sense dependre dels
possibles descensos de les divisions catalanes. Aquesta decisió podria implicar que a Preferent
de Tarragona puguin arribar a baixar (en el pitjor dels casos) de l’ordre de 4 o 5 equips, fet que
tergiversaria molt la citada categoria. Es valorarà en la propera reunió de clubs.
7.5. Que la Federació ofereixi classes en obert per Internet. Es descarta perquè la FCdE ja
tecnifica a determinats jugadors i a més, per Internet, hi ha molts jugadors de nivell (inclús
titulats) que ofereixen classes d’escacs a un preu competitiu. No seria adient que la Federació
entrés a fer competència i a invertir recursos en aquest tipus d’activitat que ja tenen un
mercat privat que l’ofereix. La FCdE tecnificarà a tots els jugadors que obtinguin bons resultats
als Campionats de Catalunya d’Edats i Campionats d’Espanya, però ha d’haver‐hi un comprimís
personal del jugador i familiar molt important.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13:00 h. De tot el que s’ha parlat és formula
la següent acta, la qual es notificarà als assistents a la reunió primer i a la resta de clubs de la
delegació després.
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Annexes a l’acta
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