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ESCACS I ESCOLA
 Programa "Escacs a l'Escola"
Formació per al professorat
Com cada any, dins el programa “Escacs a l’Escola” s’han ofert diversos cursos de
formació per al professorat, amb la finalitat de seguir impulsant la introducció dels escacs
com a eina educativa dins l’horari lectiu a Catalunya.
Els cursos són de 15 o 20 hores (combinant formació presencial i on‐line) i gratuïts per als
participants, i en ells donen a conèixer els escacs com a eina educativa per utilitzar‐los de
forma transversal d'aprenentatge. Així doncs, s’hi treballen tant aspectes tècnics com
posibles relacions dels escacs amb altres àrees curriculars.
Des de la FCE es col∙labora en l’organització dels cursos i la revisió i confecció de
materials, mentre que el Departament d’Educació és qui assumeix el cost de la formació.
Tota l'oferta de cursos es pot consultar a la pàgina de la Generalitat de Catalunya
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info‐general/oferta‐formativa/. Si es posa la paraula
"escacs" al cercador d'activitats apareixen les que hi ha vigents en aquell moment.
L’organització d’aquests cursos es fa segons el calendari escolar, per la qual cosa en
aquesta memòria s’han inclòs els cursos que pertanyen al segon quadrimestre del curs
escolar 2018/19 i al primer quadrimestre del curs escolar 2019/20.
Durant l’any 2019, s’han dut a terme un total de 34 cursos de formació de 4 modalitats
diferents:





ESC1 (20h: 10h presencials + 10h en línia): 13 cursos
ESC2 (20h: 10h presencials + 10h en línia): 9 cursos
ESC3 (20h: 10h presencials + 10h en línia): 6 cursos
MÉS ESC (15h: 10h presencials + 5h no presencials): 6 cursos

Logo i infografia
Per tal de conar a conèixer el projecte, el Departament d’Educació li ha dedicat una
pàgina a la seva web, la qual està operativa des del setembre de 2019 i s’anirà farcint de
contingut en el futur: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/escacsescola/
Amb la voluntat d’impulsar la difusió i facilitar‐ne la identificació a nivell visual, també
s’han creat logo i una infografia del projecte (la qual us podeu descarregar en pdf clicant
AQUÍ:
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El curs 2019/20, des del Departament d’Educació també s’ha ofert als centres educatius la
possibilitat de sol∙licitar el reconeixement del programa “Escacs a l’escola” com a
programa d’innovació educativa, sempre i quan es compleixin els requisits establerts per
a tal reconeixement.

Reunió de formadors
A l’inici de cada curs escolar es duu a terme una reunió de formadors del programa Escacs
a l’Escola per tal de fer propostes de millora i planificar la formació i ativitats que es duran
a terme el millor possible.
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El 2019 aquesta reunió es va dur a terme el dia 7 de setembre a la seu de la Federació
Catalana d’Escacs (Barcelona), i van participar‐hi un total de 16 formadors de diferents
zones de Catalunya.
Des d’aquesta memòria volem fer una menció molt especial i un agraïment a la nostra
companya Beatriz Alfonso, la qual col∙laborava amb el projecte i ens va deixar a finals
d’any.

Revisió i elaboració de materials
Al llarg del curs, s’han revisat i actualitzat les presentacions de diapositives que s’utilitzen
per a les sessions presencials dels cursos de formació per al professorat, en totes les seves
modalitats, així com dels materials penjats online.
D’altra banda, també s’ha treballat en la confecció de nous materials per oferir als cursos
de la modalitat Més Escacs.
D’entre els materials nous que s’han realitzat, cal destacar l’adaptació al català de
cançons del grup musical argentí Tocada Movida, especialitzats en cançons de temàtica
escaquística.

Trobades d’alumnes
En diverses zones on s’està duent a terme el projecte, les escoles (amb la col∙laboració de
la FCE, el Departament d’Educació i institucions locals o comarcals) han organitzat
trobades d’alumnes.
El 2019 es van dur a terme les següents:



5a Trobada Escoles del Tarragonès ‐ Tarragona
5a Trobada Escoles del Baix Camp ‐ Reus
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2a Trobada Conca i Alt Camp ‐ L’Espluga de Francolí
2a Trobada d’escoles de Santa Coloma de Gramenet
4a Trobada d’escoles FEDAC ‐ Sant Feliu de Codines
6a Trobada d’escoles de Figueres
1a Trobada ZER Montsant ‐ Serra de Prades ‐ Cornudella de Montsant

Xerrades informatives
Durant l’any, també s’ha donat a conèixer el programa “Escacs a l’Escola” en diferents
xerrades informatives, tant en territori català com fora de Catalunya:
 28 de febrer ‐ ESCACS A L’AULA
Figueres (Xavier Muñoz – Org: CRP)
 11 de maig ‐ I JORNADA ESCACS I EDUCACIÓ
Tortosa (Marta Amigó – Org: SSTT Dep. Educació)
 25 de maig ‐ IV DIADA D’ESCACS
Ferreries, Menorca (Marta Amigó – Org: Club d’Escacs Cercle Artístic)
 18 i 19 d’octubre – CONGRÉS INTERNACIONAL D’ESCACS EDUCATIUS I
PEDAGÒGICS
La Nucia, Alacant (Josep Serra i Marta Amigó – Org: Centre de Formació, Innovació
i Recursos Educatius d’Alacant de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport de la Generalitat Valenciana.)
 14 i 15 de novembre – ERASMUS+ BLACK AND WHITE SPORT: CHESS
Sàssari, L’Alguer, Itàlia (Josep Serra i Marta Amigó – Org: Glamour Events i CSEN)

 Projecte Erasmus+ “Black and white sport: chess”
Trobada a l’Espluga de Francolí i finalització del projecte
La Federació Catalana d’Escacs ha participat en el projecte Erasmus+ “Black and white
sport: chess” des del 2017 fins el desembre del 2019.
El projecte l’han desenvolupat quatre institucions de diferents països. A banda de la
Federació Catalana d’Escacs, hi han participat la Latvijas Sporta Pedagogijas Akademijas
de Letònia, Glamour Events i CSEN d’Itàlia i el Centro Social Paroquial Santos Mártires de
Portugal.
La primera trobada del projecte es va dur a terme a Sàssari (Itàlia) el març de 2018, la
segona es va realitzar a l’Espluga de Francolí el maig de 2019 (ja que l’Escola Martí Poch,
d’aquesta població, n’era el centre pilot per la Federació Catalana d’Escacs), mentre que
la tercera i última trobada es va dur a terme a Sàssari el novembre de 2019.
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Durant la 2a trobada, duta a terme del 17 al 19 de maig de 2019 a Catalunya, els
representants dels 4 països participants van dur a terme diverses reunions de treball amb
l’objectiu de realitzar un model d’aplicació dels escacs a les escoles adreçat a nens i nenes
de 6 i 7 anys.
A banda de les reunions, els membres del projecte també van assistir a la Trobada
d’alumnes d’escoles de la Conca de Barberà i l’Alt Camp que es va celebrar el dia 17 de
maig al pavelló municipal d’esports de l’Espluga de Francolí, així com també van
presenciar uns tallers d’escacs que van realitzar els alumnes de 2n de primària de l’Escola
Martí Poch a la biblioteca del centre.
La notícia va ser recollida pel diari Tarragona Digital: https://bit.ly/2M08ZCE i al següent
enllaç també podeu trobar un breu àudio explicatiu: https://bit.ly/2HPbToB

Partida a la cega del GM Josep Oms contra els alumnes.

Les fotos de la jornada les podeu trobar a: https://bit.ly/2WZOuXR
Durant l’última trobada del grup de treball (a Sàssari) es va dur a terme la presentació
oficial dels materials elaborats (un model d’aplicació dels escacs a les escoles adreçat a
infants de 6 i 7 anys), una valoració general del projecte i també es va poder assistir a una
trobada d’escoles de la zona que fan escacs en horari lectiu.
Els materials elaborats pel grup de treball es poden trobar en 5 idiomes i format pdf a la
pàgina https://blackandwhitesportchess.eu/books.html
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 II Jornada d’Escacs a l’Escola a Santa Coloma de Gramenet
Dimecres 10 d’abril de 2019 al matí va tenir lloc la II Jornada d’Escacs de Santa Coloma de
Gramenet, en el marc del Projecte Escacs a l’Escola.
L’activitat es va dur a terme al complex esportiu Prat de la Riba d’aquesta població, i hi
van participar alumnat de CM i CS de vuit escoles de la ciutat: Antoni Gaudí, Ferran de
Segarra, Joan Salvat i Papasseit, Primavera, Sagrada Família, Santa Coloma, Fuster i Les
Neus.
La Jornada va ser un punt de trobada i culminació del treball previ i de continuïtat del
projecte Escacs a l’Escola, el qual vol fomentar la incorporació dels escacs al treball
educatiu dels centres. Per a tal finalitat, el programa consta de formació per al
professorat, la qual ja fa uns anys que s’ofereix des del CRP, amb la col∙laboració de la
FCE.
El Projecte Escacs a l’Escola es va iniciar fa quatre cursos a Santa Coloma de Gramenet, i
compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Coloma de Gramenet.

 5a Trobada “Escacs a l’Escola” al Tarragonès (notícia al diari Sport)
El 31 de maig el diari Sport va fer ressò de la cinquena trobada del programa Escacs a
l'Escola corresponent al Tarragonès. Aquesta és la notícia:
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 Festa del programa l’Esport a l’Escola de l’Ajuntament de Barcelona
El dia 31 de maig de 2019, i un any més, el CEEB (Consell de l'Esport Escolar de Barcelona)
i la Federació Catalana d'Escacs van organitzar la Festa de Final de curs d'Escacs del
programa “L'Esport a l'escola”.

Un miler de joves amants dels escacs van omplir el pavelló de la Mar Bella amb motiu de
la Festa de fi de curs organitzada per la Federació Catalana d'Escacs i l'Ajuntament de
Barcelona. Una edició més, la jornada va comptar amb alumnes que van participar en les
activitats de promoció dels escacs en horari lectiu.
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El curs 2018‐2019 es van impartir classes a unes 42 escoles adscrites en aquest programa,
al qual van participar més de 1000 nens i nenes i els seus professors. A la festa hi van
participar els alumnes, amb molta il∙lusió i ganes de demostrar el que havien après.
Aquesta es va dividir en dos torneigs paral∙lels, un era un torneig amb rellotge on
competien 28 equips de diferents escoles. L'altre eren partides sense rellotge entre els
alumnes participants, però mai entre els d'una mateixa escola.
Moltes felicitacions per l'organització, un bon ritme per la part de torneig i amb ganes de
més, tot i que per a futures edicions caldran més mans.
A l'entrega de premis, juntament amb l'Haidé Garriga, Delegada del CEEB, i en Fran
Esmorís, coordinador del CEEB, va assistir‐hi en Jordi Magem, Director Tècnic de la
Federació Catalana d'Escacs.
Escoles participants a l’activitat: 30.

Visió del Pavelló abans de l’entrada dels participants.

 Escacs a les Aules: Fi de curs a Figueres
El divendres 14 de juny de 2019 i en horari lectiu, més de 400 alumnes de 7 escoles de
Figueres van jugar a escacs a la Plaça Catalunya en la cloenda del programa "Escacs a les
Aules". El Club d’Escacs Figueres i l’Ajuntament de Figueres ja fa 7 anys que impulsen
aquest programa, que consisteix a donar 4 sessions de formació d’escacs d’una hora
cadascuna i en horari lectiu a tots els cursos de segon de primària de totes les escoles de
Figueres que hi volen participar. En les 7 edicions pràcticament la totalitat de les escoles
hi han participat. Això significa que cada any, més de 400 nens i nenes de Figueres han
pogut conèixer què són els escacs i iniciar‐se en el nostre esport. Els escacs contribueixen
a millorar diferents aptituds dels alumnes que són essencials per a formar‐se
intel∙lectualment, tals com la capacitat de concentració, la memòria, l’anàlisi i presa de
decisions i el respecte als companys, entre d’altres.
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Fotos via Tramuntana Televisió
Notícia al web de la FCE: https://cutt.ly/at2QUjJ

 Taller de didàctica dels Escacs a càrrec d’Esteban Jaureguízar
El dia 20 d’octubre de 2019 es va dur a terme a la seu de la Federació Catalana d'Escacs
el Taller de didàctica dels Escacs a càrrec d’Esteban Jaureguízar (coordinador del
programa “Ajedrez para la Convivencia” del Ministeri d’Educació i Cultura d’Uruguai).
L’activitat estava adreçada a docents i monitors d’escacs, i en ella es van treballar
diversos jocs relacionats amb els escacs sorgits des de diferents contes tradicionals. Hi
van assistir més de 25 persones entre monitors, mestres i entrenadors.
El dia 21 d’octubre de 2019 el curs es va oferir a la localitat de Girona, sota l’organització
de la UdG.

Circular CAT/MON 27/2019 Taller de didàctica dels Escacs a càrrec d’Esteban Jaureguízar
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Altres activitats dins el programa Escacs a l’Escola:
El programa Escacs a l’Escola és fruit d’un conveni entre la Federació Catalana d’Escacs, el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i la
Universitat de Lleida. El setembre de 2019 s’hi va sumar també la Universitat Rovira i
Virgili.
Així doncs, dins el marc del programa s’han dut a terme activitats organitzades per
aquestes institucions, les quals també considerem d’interès deixar‐ne constància en
aquesta memòria.

 Exercicis d'Escacs i Matemàtiques per a les Escoles (Erasmus+)
El 2 de març de 2019 es va acabar l’Erasmus+ Champs, en el qual va participar
l’Observatori d’Escacs i Educació de la Universitat de Girona.
En aquest projecte es van elaborar 50 Exercicis d’Escacs i Matemàtiques per a les escoles,
els quals es poden trobar penjats en català, castellà i anglès a la web de l’Observatori i a la
web de la Federació Catalana d’Escacs.
https://www.udg.edu/ca/aer/OEE/50‐Exercicis‐Erasmus‐2019

Escacs i Escola als mitjans de comunicació

 Vilaweb entrevista a Marta Amigó (Notícia del 14 de febrer de 2019)
Aquest dijous 14 de febrer Marta Amigó, vocal d'escacs i escoles de la Federació Catalana
d'Escacs, ha estat entrevistada al portal cultural de Vilaweb, el surtdecasa.cat.

Podeu recuperar l'entrevista al següent enllaç: https://bit.ly/2BBrHsN
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 Escacs a l'Escola, al diari Empordà (Notícia del 19 de febrer de 2019)
El dimarts 19 de febrer el projecte d'Escacs a l'Escola impulsat per la Federació Catalana
d'Escacs va tornar a ser present als mitjans de comunicació, aquest cop al diari Empordà,
de la mà de l'Escola Sant Pau de Figueres. Podeu recuperar la notícia a continuació:

 Escacs a l'Escola, a Canal Reus TV (Notícia del 22 de febrer de 2019)
Aquesta setmana el projecte Escacs a l'Escola impulsat per la Federació Catalana d'Escacs
ha estat notícia a Canal Reus TV. A Reus hi ha 9 centres educatius que estan adherits a la
iniciativa i en aquest cas es visita l'escola Montsant:
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Podeu recuperar la notícia sencera al següent enllaç: https://cutt.ly/JymSIqq

 Escacs a l'Escola i TDAH, al Diari de Tarragona (Notícia del 26 de març de
2019)
El Diari de Tarragona va publicar un interessant article sobre la implantació dels escacs a
les escoles, i també sobre l'ajuda que pot suposar en persones amb TDAH. Podeu trobar
l’article al següent enllaç: https://cutt.ly/CymSwEy
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 Marta Amigó, a "Ajedrez Social y Terapéutico" (Notícia de l’11 d’abril de
2019)
La revista "Ajedrez Social y Terapéutico", del
Club de Ajedrez Magic Extremadura, va
publicar el 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
educativa.
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 la vessant
social i terapèutica dels escacs.

Podeu trobar l'entrevista sencera
a: https://bit.ly/2VEoTmC

 Els beneficis dels escacs a l'escola, a La Vanguardia
El dia 19 de maig de 2019, el diari La Vanguardia va publicar aquest excel∙lent article
sobre els beneficis dels escacs, en particular sobre els més joves a l'escola. Podeu
consultar‐lo aquí: http://bit.do/eSQiA
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 Reportatge sobre els escacs educatius a Espanya – El País
Al mes de juny, Leontxo García va publicar un ampli reportatge sobre els escacs a l’escola
on cita l’experiència a Catalunya.
https://elpais.com/elpais/2019/06/10/eps/1560165279_831554.html

 Escacs a l'Escola ‐ Zona UFEC
El programa Zona UFEC de TV3 va entrevistar al President Pepo Viñas i al Director Tècnic
Jordi Magem de la Federació Catalana d'Escacs en relació al programa "Escacs a l'Escola",
dins el marc dels Campionats de Catalunya d'Edats disputats a Vila‐seca l'abril de 2019.

Notícia del Canal de Youtube: https://cutt.ly/dt2QdJI
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ESCACS BASE ‐FORMACIÓ

 Circular CAT/EBA 08/2019 Concentració de cap de setmana a MAS
MUXACH (La Selva)
El 6 i 7 d’abril del 2019 es va fer la segona concentració del 2018‐2019 a la Casa Mas
Muxach (La Selva). Van ser més de 30 alumnes durant tot el cap de setmana a la casa,
entrenant‐se i tenint les seves estones d’esbarjo.
A la concentració van asistir diferents entrenadors, entre ells el director esportiu, el GM
Jordi Magem, el GM José González i el GM Josep Oms.
L’equip guanyador del ja tradicional torneig de ràpides per equips d’aquesta concentració
va ser l’equip del Hong Wei Zheng (Montornès), Laura Povill (Laura Povill), Joan Moles i
Mauro Alonso (tots dos del Gerunda).
Més info a https://bit.ly/2Keu8YT

 Circular CAT/EBA 19/2019 Concentració de cap de setmana a l’Alberg
Jaume I (L’Espluga de Francolí)
El 8 i 9 de juny ha tingut lloc a l’Espluga de Francolí la concentració del cap de setmana
d'aquest curs dels joves escaquistes més prometedors de Catalunya. A més dels alumnes
del grup de tecnificació hi han assistit els del grup de seguiment, classes obertes, sub‐8 en
obert i participants en el Campionat d’Espanya d’edats.
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La concentració ha comptat amb el nostre Director Tècnic, Jordi Magem, i la majoria
d’entrenadors de la Federació Catalana d'Escacs que aniran al Campionat d’Espanya
d’edats, com el GM Josep Oms, el GM José González, el GM Lluís Comas, el MI Michael
Rahal i el MF Adel Oussama. Més informació a: https://bit.ly/2IIrLtx

 Circular CAT/EBA 37/2019 Concentració de cap de setmana a l'alberg
Aster (L'Hospitalet de l'Infant)
Els diez 16 i 17 de noviembre de 2019 es va fer la primera concentració de la Federació
Catalana d'escacs de l’any 2019‐2020. Es va dur a terme a la població de L'Hospitalet de
l'Infant (Tarragona).
Va haver més de 30 alumnes inscrits que es van dividir en 4 grups. Cada grup estava
durant una hora i mitja amb un entrenador, i aquest grup després rotava a un altre
entrenador, i així tots i totes les assistents reben classes de tots els entrenadors que
participaven a la concentració.
Els entrenadors que feien les sessions eren en Viktor Moskalenko, José Ángel Guerra, José
González i Jordi Magem.
Les sessions s’inicien dissabte al matí i acaben durant el matí de diumenge amb un torneig
de ràpides per equips ambs els integrants a la concentració.
Els alumnes acaben la concentració amb el ja tradicional Campionat de ràpides per
equips: 6 equips de 5 esportistes on l'equip guanyador va ser el format per la Joana Ros
(Sant Boi), el Pau Torres i el Biel Piñol (els dos de Mollerussa), Júlia Miró (Amposta) i la
Martina Lázaro (Sitges) seguits de l'equip de l'Àlex Villa (Montornès), Isaac Herman (Colon
Sabadell Chessy), Oriol Roure (Mollerussa), Ariadna Carrasco (Llinars) i Marc Jurca
(Montornès). L'emoció va estar fins la darrera partida.
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Fotografies

 "Ciutat de Barcelona 2019". Memorial Arturo Pomar
El Memorial Arturo Pomar va reunir els esportistes catalans amb més projecció de les
categories sub‐10 i sub‐12. El torneig consistia en un tancat on tots jugaven contra tots a
una volta (5 rondes). En categoria sub‐10 el guanyador va ser Àlex Villa (Montornès), amb
4 punts, seguit de Daniel Salinas (Colón Sabadell Chessy) amb 3,5 i James Lambert
(Mollet) amb 2,5. Pel que fa a la categoria sub‐12 el guanyador va ser Gerard Añó (Peó
Vuit) amb 4,5 punts, seguit de Rubén Vinuesa (Ruy López) amb 4 i Alexander Domene
amb 2,5 (Escola d'Escacs Salou).
Podeu repassar la biografia dels 12 participants a bit.ly/33m2RZf i https://bit.ly/2OzoKjC,
els resultats
a bit.ly/310OGas i https://bit.ly/2VA3LhS i
la
galeria
de
fotos
a bit.ly/2IHhE8Z.
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També podeu consultar les bases que es van publicar: https://cutt.ly/6t2bofg
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ELS ESCACS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
 COPA CATALANA – FASE BARCELONA
La televisió de Barcelona, betevé, ha emès una notícia de la fase de Barcelona de la Copa
Catalana 2019, el primer torneig de l’any amb una espectacular augment dels equips en
l'edició d'enguany dels quatre Campionats Territorials de la Copa Catalana respecte de
l’any anterior.
Hem establert un nou rècord de participació amb 270 equips i més de 1400 jugadors/es!!
(4 titulars per equip més suplents). Això suposa un increment del 20% front l'any passat,
on van participar 230 equips.
Podeu recuperar tota la notícia a continuació:
 Rècord a la Copa Catalana 2019 ‐ Fases Territorials
Notícia de Youtube: https://cutt.ly/UyttySk

 La Federació Catalana d'Escacs va crear el post
Ja en marxa la #LligaCatalana 2019!!!. La Divisió d’Honor es retransmetia per diferents
portals d’escacs on es podien veure els dos matxos designats per a cada ronda. Les
partides en directe es veien als següents portals:





chess24: http://bit.ly/2W2dm11
Chess.com: http://bit.ly/2Mh0pvB
ChessBase: https://bit.ly/2FBOKaf
ChessBomb Live Chess: http://bit.ly/2Dj8mxv
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 Article de La Vanguardia: Amb la versabilitat de la reina

Notícia en pdf a l’enllaç: https://cutt.ly/2ytyqsM

 TEATRE: El Puto Peón Negro
Regalem 6 entrades per a la preestrena del monòleg "El puto peón negro (y cojo)", el dia
10 de gener a les 18h al Teatreneu de Barcelona. Només has de respondre a aquest post
dient quina creus que ha estat la millor partida d'escacs de la història... guanyada per una
dona. Les 3 persones que rebin més likes des d'ara fins el dia 7 de gener a les 19h
s'emporten 2 entrades cadascuna
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 La Federació Catalana d'Escacs guanya pes a la internacional (Notícia de 23 de gener
de 2019)
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).

 La Televisió de Vilanova del Vallès a les prèvies d'Edats 2019 (Notícia de 23 de gener
de 2019)
Tret de sortida a la Fase Prèvia Vallès Oriental‐Osona‐Maresme del Campionat de
Catalunya d’Escacs d’Edats 2019.
La Televisió de Vilanova del Vallès en fa la cobertura, així com el Flancderei.
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Notícia: https://cutt.ly/6yte43k i visita a Youtube: https://cutt.ly/cytraJq

 Classes magistrals d’escacs a l’ONCE (Notícia del 25 de gener de 2019)
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.

Podeu veure el vídeo: https://youtu.be/TqakSofwZzo
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 Escacs i Patinatge artístic (Notícia del 22 de febrer de 2019)
Com tots sabem, els escacs van molt més enllà de les 64 caselles. Aquest cop us portem
una coreografia de patinatge artístic realitzada pel grup Xou Gran del Reus Deportiu
basada en el nostre esport. Un vídeo inspirador que ens fa molt feliços:

Podeu llegir la notícia sencera a Canal Reus TV: https://cutt.ly/QymSAza
 Seu de la Final de la Copa Catalana 2019 (Notícia del 28 de febrer de 2019)
La Final de la Copa Catalana 2019 es disputarà el proper diumenge 5 de maig a Salitja,
Girona. L'extracte recollit correspon al Diari de Vilobí, i les imatges al Mas Bes:
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 Entrevista a David Vivancos, a "El Periódico" (Notícia del 5 de març)
El 5 de març de 2019, el diari "El Periódico" entrevista a David Vivancos, del Club d'Escacs
Sant Martí, amb motiu del llibre de contes d'escacs que acaba de publicar.

Si David Vivancos (Barcelona, 1970) té respostes ràpides, de les que no es pensen, a
preguntes com quin és la millor novel∙la d'escacs ("Novela de ajedrez", de Stefan Zweig")
o el millor conte d'escacs ("La cuestión de la dama en el Max Lange", d'Abelardo Castillo)
és perquè aquesta mena de preguntes apunten al cor de la cosa, per dir‐ho d'alguna
manera, o per dir‐ho clarament, perquè els escacs i la literatura són dues passions que
s'entrecreuen en la seva vida. Jugador federat membre del Club d'Escacs Sant Martí des
de fa més de tres dècades, a Vivancos els escacs li resulten literàriament inspiradors i
acaba de publicar el seu tercer llibre de contes d'escacs: 'Vint‐i‐quatre miniatures russes'
(Caballito de acero).
Notícia: https://cutt.ly/JyteXRy
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 Notícia a Regió7 digital

Els joves escaquistes de la Catalunya Central inicien les fases comarcals d´edats
Demà dissabte s'inicia la Fase Escolar Comarcal del Bages del Campionat de Catalunya
d'Escacs 2018‐19 i la Fase Prèvia del Campionat de Catalunya d'Escacs d'Edats 2019 per a
les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà i el Moianès. En aquestes competicions,
hi participaran escolars i jugadors federats de les categories sub‐8, sub‐10, sub‐12, sub‐14
i sub‐16.
La competició es celebrarà durant quatre dissabtes consecutius (26 de gener, 2, 9 i 16 de
febrer) a les instal∙lacions de l'Escola Joviat, al carrer Folch i Torres de Manresa. Els
participants disputaran dues rondes cada dissabte, a partir de les 16 h. El rànquing inicial
es determinarà mitjançant l'ELO català i es jugarà pel sistema suís a 8 rondes de 60 minuts
finish fins a la categoria sub‐12 i 75 minuts finish la resta. En categoria sub‐16 es jugarà un
tancat (tots contra tots) en haver‐hi només set participants inscrits.
En total hi ha 98 escaquistes apuntats: 22 en categoria sub‐8, 33 en sub‐10, 19 en sub‐12,
17 en sub‐14 i 7 en sub‐16. Per clubs, Fundació Joviat és qui més jugadors aporta, 29,
seguit del CE Cardona (21), CE Súria (11), CE Sant Joan (9), Escola Puigberenguer (7), CE
Sallent (6), Institut Bages Sud (5), Escola Paidos (3), CE Igualada‐Ateneu (3), CE Catalònia
(2) i CE Berguedà (2).
La presentació del campionat es farà aquest mateix dissabte a les 15.45 h (previ inici de la
primera jornada), tot i que les bases ja es poden consultar a les webs del Consell Esportiu
del Bages (www.cebages.info) i de la Federació Catalana d'Escacs (www.escacs.cat), on
també es publicaran els resultats i les classificacions.
Premis als 'Valors'
Des de l'organització s'ha fet un esforç per aconseguir que els jugadors puguin fruir al
màxim del campionat. Hi haurà premis per als tres primers classificats individuals de cada
categoria i també per als tres primers equips de cada categoria amb un mínim de quatre
participants per escola o club. Es lliuraran també els guardons 'Valors' per a entitats o
centres educatius que inscriguin cinc o més escaquistes. A banda d'això, en cada jornada
es donarà un petit berenar a tots els participants durant el descans, a fi que puguin
recuperar forces.
 Pels voltants del DIA DE LA DONA (el 8 de Març) es van fer diferents programes:
L'augment quantitatiu i qualitatiu de la cobertura d'activitats i competicions esportives
femenines per part dels mitjans de comunicació és un fet imparable que distingeix el
moment en el qual ens trobem a la societat actual. El món dels escacs, com no podia ser
d'una altra manera, no es vol quedar enrere en aquest sentit. De fet, els 3 programes
catalans dedicats als escacs han tractat la qüestió específicament en els darrers temps de
manera molt àmplia i diversa.
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El Xarxa de Mat va fer un debat radiofònic sobre escacs femenins i discriminació positiva
amb Pere Duran, professor de l'Escola de Peona i Peó, Marta Amigó Vilalta, vocal d'escacs
i escoles de la Federació Catalana d'Escacs, Carles Costas, president del Club d'Escacs La
Lira, i per via telefònica amb l'Imma Montoliu Daroca, exdirectiva de la Federació
Catalana que va gestionar els escacs base a Catalunya. Podeu recuperar el programa al
següent enllaç: http://bit.do/eMwoW

El 8x8 per la seva banda dedica programes sencers a parlar específicament sobre les
dones escaquistes. El seu programa del passat dia 16 de març va estar dedicat
íntegrament a la figura de la dotzena campiona del món femenina, Alexandra Kosteniuk.
Podeu veure'l a la carta aquí, amb Abel Segura: http://bit.do/eMwqk

El Cooltura Escacs del dimecres 20 de març de 2019 també va voler plantejar una sèrie de
qüestions, en aquest cas debatent sobre la diferència entre escacs femenins i escacs
feministes. La taula rodona va comptar amb la Diana López, la Núria Español, la Laura
Povill, el Pere Duran i la presentadora Berta Sender. Us deixem amb el vídeo del
programa http://bit.do/eMwuu i
també
amb
un
interessant
article
posterior: http://bit.do/eMwr6. Imperdible!. A més, val a dir que ja havien fet un altre
programa dies abans sobre escacs femenins: http://bit.do/eMwKN
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 Programes d'escacs a ràdio i televisió
Recordem que a Catalunya tenim 4 programes setmanals d'escacs radiofònics i televisius.
Els horaris i enllaços són els següents:
‐ Dimarts a les 21h, 8x8 (ràdio): https://bit.ly/2BlRpBr
‐ Dimecres a les 19h, Cooltura Escacs: https://bit.ly/2SvTlRt
‐ Dissabtes a les 19h, Xarxa de Mat: https://bit.ly/2sx8JhT
‐ Diversos dies i a la carta, 8x8 (tele): https://bit.ly/2I1viGe

 Article d'Escacs a "La Vanguardia": Xarxes neuronals (5 de març de 2019)
Interessant article el que va publicar ahir el diari "La Vanguardia" sobre la nova generació
de motors d'escacs basats
en xarxes neuronals. Podeu
llegir‐lo
al
següent
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enllaç: https://bit.ly/2SJTEEb

 La botiga d'en Peret: Escac i mat (Notícia del 18 de març de 2019)
No us perdeu la magnífica aportació de Canal Reus al món dels escacs:

Teniu l’enllaç del vídeo: https://youtu.be/YMPmn4xrBQc

 La Final de Copa, a l'Esportiu (Notícia del 19 de març de 2019)
El diari L'Esportiu de Catalunya ens recorda que Salitja serà la seu de la final de la Copa
Catalana d'Escacs del proper 5 de maig.

Podeu veure la notícia a: https://bit.ly/2W7pKMk
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 Escacs i persones refugiades (Notícia del 22 de març de 2019)
Nova mostra de la labor social que poden tenir els escacs. Aquest cop diversos mitjans
catalans, com LaVanguardia i Esport3, a través del New York Times, es fan ressò del
campionat estatal de Nova York guanyat per un nen que viu en un refugi amb els seus
pares, després de fugir de Nigèria l'any 2017 per por als atacs del grup terrorista Boko
Haram contra la comunitat cristiana.

Podeu trobar les notícies als següents enllaços:
La Vanguardia: https://bit.ly/2HBokXk
CCMA: https://bit.ly/2TSGAlx

 Escacs a Banyoles Televisió ‐ Pla de l'Estany (Notícia del 27 de març de 2019)
Antoni Oliva, president del Club d'Escacs Banyoles, ha estat entrevistat a Banyoles
Televisió ‐ Pla de l'Estany amb motiu de l'ascens de categoria protagonitzat a la Lliga
Catalana 2019.
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Podeu veure el vídeo a continuació: https://youtu.be/F‐L‐BmT2gKM

 Escacs escolars a betevé (Notícia del 30 de març de 2019)
Aquest passat dissabte 30 de març betevé va anar a l'escola Dominiques Ensenyament
per cobrir un dels torneigs escolars que es fan a Barcelona.

Podeu recuperar la notícia al següent enllaç: https://bit.ly/2HUUwVN
 La Final de la Lliga Catalana, al diari SPORT (Notícia del 2 d’abril de 2019)
Avui els escacs són protagonistes al diari SPORT, a través de la nostra col.laboració amb la
UFEC, amb una crònica de la jornada final de la Lliga Catalana 2019 amb foto inclosa.
Podeu consultar‐la a continuació:
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 La Lliga Catalana, al Diari de Sabadell (Notícia del 2 d’abril de 2019)
Avui dimarts 2 d'abril el Diari de Sabadell es fa ressò de la victòria final de la Societat Coral
Colón‐Sabadell a la Lliga Catalana 2019, fet que suposa el seu cinquè títol en les darreres
deu edicions.
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 Prèvia al diari Sport sobre el Campionat de Catalunya d'Edats (Notícia del
12 d’abril del 2019)
Avui 12 d'Abril el diari Sport es fa ressò, a través de la UFEC, de l'inici demà del Campionat
de Catalunya d'Edats 2019, que assoleix un nou rècord de participació amb 543 inscrits. La
notícia, a baix a la dreta:

 Comentaris d'en Leotxo Garcia des de Vila‐seca del dia 28

Notícia amb imatges al canal de Youtube: https://cutt.ly/wytycXD
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 Reportatge de l'Absolut i Campionat d'Edats a UFEC Tv
Imatges del canal UFECTv: https://cutt.ly/wytyYmL

 L’Albert Morales al Diari de Tarragona (Notícia del 23 d’abril del 2019)
Amb motiu del Campionat de Catalunya Absolut i Femení celebrat aquests dies a Vila‐
seca, hem estat notícia al Diari de Tarragona, ja que aquest any estrenàvem format,
passant a ser obert, fet que va motivar l'escaquista cec Albert Morales a participar‐hi.
Aquesta iniciativa tan meritòria va ser objecte d'interès del diari i va entrevistar l'Albert
en el reportatge que reproduïm a continuació.

Podeu trobar‐lo al següent enllaç: http://bit.do/eQnHc
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 Albert Morales, a LaSexta (Notícia del 24 d’abril del 2019)
La participació de l'escaquista cec Albert Morales al Campionat de Catalunya Absolut i
Femení celebrat entre el 18 i 22 d'abril a Vila‐seca ha estat destacat també per LaSexta, i a
través del seu programa "Jugones" ens ha ofert el següent reportatge.

L’enllaç al vídeo: https://youtu.be/dNQTRtN9cGM

 Els escacs, al Zona UFEC d'Esport3 (Notícia del 25 d’abril del 2019)
Ahir els escacs van ser protagonistes al programa Zona UFEC d'Esport3, amb motiu del
Campionat de Catalunya d'Edats que s'està celebrant a Vila‐seca.

Podeu recuperar‐lo aquí http://bit.do/ePKhJ.
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 El Campionat de Catalunya d'Edats, al Zona UFEC (Notícia del 25 d’abril del
2019)
El programa Zona UFEC del canal de televisió Esport3 va estar present al Campionat de
Catalunya d'Escacs per Edats 2019, i aquest en va ser el resultat. A més de la competició
en si, destaca les figures del retransmissor, l'àrbitre o el delegat, no sempre conegudes
fora de l'àmbit del nostre esport.

L’enllaç al vídeo: https://youtu.be/OqiNBvN4eTM

 La prèvia de l'Absolut i el Femení, a "El Mundo Deportivo" (Notícia del 24
d’abril de 2019)
La setmana passada el diari "El Mundo Deportivo" va publicar la notícia prèvia que
anunciava el Campionat de Catalunya Absolut i Femení 2019, amb text d'elaboració
nostra i una foto del Campionat de l'any anterior. Podeu recuperar‐la a continuació:
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 Els escacs, al diari l'Esportiu (Notícia del 26 d’abril de 2019)
Avui som notícia al diari l'Esportiu, amb motiu del passat Campionat de Catalunya Absolut
i Femení disputat a Vila‐seca. Us deixem amb la crònica a continuació:
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 El Campionat de Catalunya d'Edats, a Mundo Deportivo (Notícia del 2 de
maig de 2019)
Ahir els escacs vam ser notícia novament al diari Mundo Deportivo, amb els guanyadors
del Campionat de Catalunya d'Edats.

 La Copa Catalana, al diari Sport (Notícia del 07 Maig 2019)
Avui som notícia al diari Sport, amb motiu de la final de la Copa Catalana disputada
diumenge a la Salitja de Vilobí d'Onyar. Podeu recuperar‐la a continuació:
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 El Valls i Junqueras, al Diari de Tarragona (Notícia del 7 de maig de 2019)
Avui el Diari de Tarragona recull l'ascens del Valls a Divisió d'Honor i la felicitació que han
rebut del seu il.lustre jugador Oriol Junqueras des de la presó. Us deixem amb l'enllaç de
la notícia: https://bit.ly/2PNsDjm
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 Final de la Copa Catalana a Televisió de Girona (Notícia del 08 Maig 2019)
Televisió de Girona va estar present a la Final de la Copa Catalana disputada a La Salitja de
Vilobí d'Onyar.

Aquí en teniu la notícia: https://youtu.be/vA02Q77pHnE

 La Final de la Copa Catalana, al diari l'Esportiu (Notícia del 9 Maig 2019)
“El Gerunda, el tercer a la final de la copa catalana a Salitja". Així titula el diari l'Esportiu la
seva crònica de la Final de la Copa Catalana, que podeu trobar
aquí: https://bit.ly/2HanPSL
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 Curs d’escacs obert a discapacitats (Notícia del 9 a de maig de 2019)
El diari El Punt Avui es fa ressò del curs d'iniciació als escacs obert a tothom organitzat pel
Club d'Escacs Gerunda i l'associació Multicapacitats.

La notícia, aquí: https://bit.ly/2JbqEVP

 TEATRE: LA PARTIDA D’ESCACS
La Federació Catalana d'Escacs va fer arribar a través del Grup Focus la possibilitat d'anar
al Teatre Romea a veure l'obra "La partida d'Escacs" amb un preu especial, que es pot
aconseguir a través del següent enllaç:
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“Definir els escacs com un joc no és una manera de degradar‐lo? No és també una ciència,
un art? Els seus orígens es perden en la nit dels temps i, tot i això, sempre és nou;
funciona de forma mecànica però només dona fruits gràcies a la imaginació; es troba
limitat en un espai geomètric fixe i, en canvi, les seves combinacions són il∙limitades; està
en continu desenvolupament però, alhora, és estèril: és un pensament que no porta
enlloc, un càlcul matemàtic que no dona resultats, un art que no deixa cap obra, una
arquitectura sense matèria... És un joc únic que pertany a tots els pobles i a tots els
temps, i no sabem quin déu ens el va regalar perquè poguéssim matar l’avorriment, afilar
els sentits i estimular l’esperit. “
Amb aquestes paraules, Stefan Zweig presenta “el joc de reis”, gran protagonista de La
partida d’escacs, la nova producció pròpia del Teatre Romea que inicia funcions el pròxim
18 de maig. Un tour de force de Jordi Bosch en què, en un exercici interpretatiu ple
d’humor i poesia, l’actor interpreta tots els personatges de l’última novel∙la de l’escriptor;
sol dalt de l’escenari.
La partida d’escacs proposa un joc d’intel∙ligència, relata una obsessió, et fa partícip d’una
partida a vida o mort. Perquè allò que ens destrueix ens pot també salvar la vida.

 La Federació Catalana d'Escacs, a "Aquí, amb Josep Cuní" de la Cadena

SER
El programa del dia 14 de juny a d’"Aquí, amb Josep Cuní" de la Cadena SER ha comptat
amb la presència del president de la FCE, Pepo Viñas, i del periodista de "El País", Leontxo
García, per tal d'analitzar el matx pel Mundial d'Escacs entre Magnus Carlsen i Fabiano
Caruana.
Preguntat per Josep Cuní sobre el motiu de l'augment de la popularitat dels escacs en els
darrers temps, Pepo Viñas comenta que aquests tenen una aplicació molt directa sobre
els problemes d'avui en dia, en el sentit que l'anàlisi i la capacitat de decisió que es
desenvolupen es poden extrapolar a tots els àmbits de la vida.
Leontxo García destaca que Catalunya és la primera referència mundial en les aplicacions
pedagògiques, socials i terapèutiques dels escacs, ja que més de 500 escoles l'ensenyen
en horari lectiu (més de 2000 centres contant extraescolars). Poèticament descriu el
nostre esport com una barreja d'art, ciència i esport.
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Notícia i per escoltar l’entrevista: https://cutt.ly/3yteHuX

 Donació al Museu Nacional dels Escacs (Notícia del 29 de maig de 2019)
Avui el diari l'Actual de Castellar del Vallès publica una interessant notícia sobre el Museu
Nacional dels Escacs, en concret sobre una donació recent. Segons apunta el seu
president, Salvador Juanpere i Aguiló, “La família de Pere Guàrdia Corominas ha fet la
donació més important de jocs d’escacs de Catalunya des de l’any 1403”.

Notícia completa a: https://bit.ly/2HI1JXO.
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 L'estat actual dels escacs a Espanya, al diari "El País" (Notícia del 17 Juny
2019)
Aquest cap de setmana ha estat publicat un interessantíssim reportatge elaborat per
Leontxo García a "El País Semanal" en el que es fa un repàs de com es troba la salut dels
escacs a tot l'Estat ‐ amb la destacada aportació catalana ‐ en els seus diferents àmbits.

Aquest és l'enllaç: https://bit.ly/2KTnMNj

 Escacs Medievals a Catalunya (Notícia del 14 de juny de 2019)
Al següent article Alejandro Melchor explica que el Testament del Comte d'Urgell, un dels
primers textos europeus on es parla d'escacs, no és de l'any 1008 (o 1010) com està
publicat en tots els llibres, sinó de l'any 1007. Podeu llegir‐lo a continuació: ARTICLE
D'ALEJANDRO MELCHOR
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 Kàrpov torna a Platja d'Aro (Notícia del 26 de juny de 2019)
Del 24 de juny a l’1 de juliol, es disputarà a l’Hotel Aromar de Platja d’Aro el VIIè Festival
d’Escacs organitzat pel Club d’Escacs Platja d’Aro, que constarà de diferents grups
homologats per la Federació Catalana d’Escacs i la Federació Internacional d’Escacs, prova
que forma part del prestigiós Circuit Català d’Oberts Internacionals.
El Torneig Llegendes comptarà un altre cop amb la presència de l’excampió mundial
Anatoli Kàrpov, que jugarà a ritme ràpid (15 minuts per jugador) i llampec (5 minuts per
jugador) contra altres referents mundials del joc: el serbi Ljubomir Ljubojevic, l’ucraïnès
Oleg Romànixin i l’armeni Rafael Vaganian. Les partides seran retransmeses en directe
per a Rússia i l’Índia.
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També es jugarà la Copa Internacional Anatoli Kàrpov per a jugadors menors de 12 anys,
alumnes de l’escola de l’excampió mundial, majoritàriament d’origen rus. La prova també
està homologada per la Federació Internacional d’Escacs.
El diari l'Esportiu de Catalunya ja se n'ha fet ressò: https://bit.ly/2KSWuq6
També a "El punt avui": https://bit.ly/2Lmkqm4

 Més ressò mediàtic del Festival de Platja d'Aro
El VII Festival Internacional Vila de Platja d'Aro, que forma part del XVI Circuit Català
d'Escacs, continua fent parlar, aquest cop amb tota una portada al diari L'Esportiu.
L'excampió del món Anatoli Kàrpov es mulla sobre la situació política que vivim a
Catalunya en una interessant entrevista que podeu trobar a: https://bit.ly/2JnJZk1. El
mateix diari ha fet una editorial sobre la qüestió: https://bit.ly/2XltrmK
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"Karpov, estrella de un Festival Internacional de Ajedrez en la Costa Brava":
MundoDeportivo, https://bit.ly/2XiNp1D
LaVanguardia, https://bit.ly/2ZT4RGK
Yahoo, https://yahoo.it/2RHnmLd
ElConfindecial, https://bit.ly/2X8N9lD
ElDiario, https://bit.ly/2XeaUZi

Totes les anteriors són realment la mateixa notícia, corresponent al comunicat de
premsa. A més, les següents són d'elaboració pròpia:
L'Esportiu de Catalunya: https://bit.ly/2KSWuq6
El punt avui: https://bit.ly/2Lmkqm4
Diari de Girona: https://bit.ly/30b52gq
La mateixa FIDE també se n'ha fet ressò a través del seu compte de
Twitter: https://bit.ly/2X9Gjfu
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 L'Open Internacional de Torredembarra, a TV3 (Notícia del 12 de juliol del
2019)

Els escacs han estat notícia de nou a TV3 amb un reportatge sobre l'Open Internacional
de Torredembarra, torneig que s'emmarca dins el Circuit Català. Podeu veure el vídeo al
següent enllaç: https://bit.ly/2XYMYZI

 Video resum del Campionat de Catalunya per Equips d'Edats (7 de
novembre de 2019)
 Amb aquest vídeo a tall de resum vam iniciar la cerimònia de cloenda del
Campionat de Catalunya per Equips d'Edats 2019 disputat a Lloret. Esperem que
us agradi:

L’enllaç al vídeo és: https://youtu.be/7etLDxEopYU
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 El Campionat de Catalunya per Equips d'Edats, al Zona UFEC (Notícia de 6
de novembre de 2019)
El programa Zona UFEC d'Esport3 ens va visitar a Lloret amb motiu del Campionat de
Catalunya per Equips d'Edats, i aquest en va ser el resultat.

L’enllaç al vídeo és: https://youtu.be/mrIo453D21I

 Notícia al diari Sport sobre el Campionat de Catalunya per Equips d'Edats
(8 de novembre de 2019)
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ESCACS INTERNACIONALS

 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.
Podeu consultar la carta en el següent enllaç: https://cutt.ly/zymHSUw

 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.
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 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 D'EQUIVALÈNCIA
ELO FIDE vs ELO CATALÀ

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 pts. (mínim 2095)

de 1800 a 1949

es sumen 145 pts. (mínim 1990)

de 1650 a 1799

es sumen 190 pts. (mínim 1890)

menys de 1650

es sumen 240 pts. ‐‐‐‐‐

 Els escacs als Corporate Games Terrassa 2019
L'esdeveniment se celebrarà del 13 al 15 de setembre a la ciutat de Terrassa i hi
competiran esportistes d'arreu de Catalunya, de l'Estat i de l'estranger.
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Terrassa.‐El secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física, Gerard Figueras, i el CEO de
Catalonia Corporate Games (CCG), Mario Rigau, han signat un acord de col∙laboració per
promoure els Catalonia Corporate Games, que se celebraran a Terrassa del 13 al 15 de
setembre. Es tracta d'un esdeveniment que reuneix empreses i corporacions perquè
puguin incorporar la pràctica esportiva com a element actiu en l'aposta per la
responsabilitat social corporativa. Inclou accions per augmentar la presència de la
pràctica esportiva i hàbits saludables en l'entorn laboral, professional i empresarial.
Terrassa és la primera ciutat catalana que acull un esdeveniment d'aquestes
característiques que té lloc a diversos llocs del món des de fa més de vint anys.
El conveni també contempla l'organització de les competicions Catalonia Corporate
Games, European Corporate Games i World Corporate Games, i treballar per la
candidatura catalana pels European Corporate Games, que es podrien celebrar l'any 2020
o 2021 a terres catalanes. Els diversos complexos esportius de Terrassa acolliran un
programa d'activitats diversificat i atractiu que conjuga pràctica esportiva –competicions
esportives de quinze especialitats‐ networking i activitat cultural i turística.Els esports
escollits per aquesta edició són running, natació, bàsquet, futbol7, futbol sala, tennis de
taula, tennis, pàdel, bàdminton, golf, BTT, hoquei sobre herba 7, crossfit, ciclisme i escacs.
Hi ha competicions de caràcter mixt i altres amb distinció entre categoria masculina i
femenina. L'organització també recomana la inclusió d'atletes amb capacitats diverses
dins dels mateixos equips. Poden participar en els Corporate Games totes aquelles
persones majors de divuit anys en representació d'una empresa o corporació. A més, tot i
dur el nom de Terrassa, la competició està oberta a participants d'arreu de Catalunya, de
l'Estat i fins i tot de l'estranger.
Notícia via aldia.cat (https://bit.ly/2ubMpel)

 La pedrera india al Circuit Català 2019
Interessantíssim article (en anglès) sobre com es preparen els joves escaquistes indis per
realitzar un Tour per terres catalanes amb motiu del Circuit Català 2019. Aquest any
participaran a Platja d'Aro, Barberà, Sant Martí, Sitges i Badalona. L'article sencer
a Chessbase.
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 Comença el Campionat d'Europa Individual 2019
Els catalans Àlvar Alonso i Gerard Ayats són a Macedònia representant els escacs
catalans, amb motiu del Campionat d'Europa Individual 2019 que es disputa en categoria
absoluta. Per seguir els resultats podeu accedir al web de Chess‐
Results: https://bit.ly/2ULxZO2
En la primera ronda el Gran Mestre Àlvar Alonso va guanyar al Fide Master Dejan Dinev
mentre que el Fide Master Gerard Ayats va perdre amb el Gran Mestre Aleksandar Indjic,
actual 170 del món.
Recordem que aquest torneig es juga del 17 al 30 de març a Skopje, la capital de la
República de Macedònia del Nord. Tal i com ens indiquen els amics del Club d'Escacs
Gerunda a través del seu web, la participació enguany consta de 23 escaquistes del
top100 mundial, 146 Grans Mestres, 89 Mestres Internacionals i 68 Mestres Fide.

 Finalitza el Campionat d'Europa Individual 2019
Els catalans Àlvar Alonso (6 punts) i Gerard Ayats (5 punts) han finalitzat la seva
participació en el Campionat d'Europa Individual 2019, a Macedònia. El campió ha estat el
rus Artemiev amb 8,5 punts d'11 possibles.
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Podeu veure tots els resultats a: https://bit.ly/2OI3bv3

 Equador en l’Europeu de Bratislava

Portem 4 jornades disputades i ara mateix els nostres jugadors i jugadores estan jugant la
5ª ronda, i ja podem dir que estem en la meitat de la competició. Estic segur, i no
m'equivocaré pas, que cap de les persones que estem vivint aquesta experiència, sap amb
certesa, quin dia de la setmana és. Hauríem de començar a calcular quin dia vam agafar
l'avió i sumar les rondes per saber el dia, però no és important, aquí el temps passa molt
lent, però alhora ràpid, és una sensació molt estranya.
Abans de tot, he de dir, que l'organització de l'esdeveniment ha tingut una gran capacitat
de reacció amb els incidents del primer dia. Està tot en ordre, organització dels busos,
dinar per a tothom, aigua a la sala tant dels jugadors com dels patidors (pares, mares i
entrenadors), ventiladors en la sala d'anàlisi, També hem de dir, per la qüestió dels dinars
que hem posat de la nostra part per anar‐hi a dinar més d'hora, 12:30 h, com al menjador
de l’escola ... je je, però el menjar exquisit, i molt correcte.
Podria parlar, de puntuacions, resultats, com van els nostres nois i noies, però ho deixo
per a properes cròniques, en aquestes línies us explicaré una miqueta tot el que envolta
als protagonistes d'aquest tipus de competicions.
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Els principals, ja sabem que son els jugadors i jugadores, però us asseguro, que ells son
feliços, tenen evidentment, en ocasions, el sabor amarg de la derrota, el no descobrir la
jugada correcta amb poc temps, el no encertar la preparació amb el seu entrenador, els
nervis abans de la partida, però us asseguro que en el conjunt del dia, de la setmana. Són
tots feliços. Ells no ho saben encara, però aquestes vivències, quan siguin grans, són de
les que mes bonics records tindran.
Però parlem dels veritables protagonistes, els pares i mares, algú podrà dir, que són
secundaris, que tenen un paper poc principal, però ens equivoquem, els pares i mares són
el motor d'aquestes competicions, són els que donen el seu temps, la seva economia,
sacrifiquen les seves vacances, i tot això per veure feliços els seus fills i filles practicant el
seu esport favorit amb els millors de tota Europa.
I encara, a més, estar 5 hores totes les tardes, esperant amb el mòbil o l' ordinador en
mà, el desenllaç d'una partida d'escacs, on et tornes boig per culpa d'una barreta que
puja i baixa, un patiment indescriptible. Bravo per a tots ells!! Estic segur que no hi ha cap
altra disciplina esportiva d'alta competició que mantingui aquesta tensió tan infernal als
pares i mares.
Una altre part important, són els entrenadors, no li donem molta importància als pares,
inclús pensem, que els lien en les preparacions, però no, són els seus salvadors, les seves
persones de confiança, els seus psicòlegs, ja estiguin de manera presencial, ja sigui a la
distància per Skype.
Dintre de la Delegació Espanyola tenim la fortuna de comptar amb el GM Josep Oms i al
MI Michael Rahal, que a part de fer d'entrenadors, animen al grup de jugadors/es de la
nostra Delegació Catalana.
Per Roberto Villa Izquierdo
Tota
la
informació,
resultats,
a: http://www.eycc2019.eu/

classificacions,

partides

en

directe,...

Galeria de fotos a: https://bit.ly/2Kir0Jo

 Europeu de Bratislava, recta final
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S'està disputant la 7a ronda del Campionat d'Europa d'Edats, com ja sabeu a Bratislava,
capital d’Eslovàquia, amb 430.000 habitants. Una ciutat molt acollidora i molt turística,
apart dels seus castells tenen un casc antic molt ben cuidat on un munt de turistes
passegen per ell cada dia. Només ens separa 10 minuts caminant pel pont que hi ha sobre
el riu Danubi fins a la sala de joc, anomenada Incheva Expo Bratislava.
Doncs ara mateix tenim els nostres 11 representants en la gran sala d'aquest recinte firal
gaudint d'aquest meravellós joc de les 64 caselles. Aquest any, a diferència d'altres anys,
no tenim la jornada de descans, i per això tots els jugadors comencen a arribar amb les
piles molt justetes. Ahir, ja es van veure escenes tristes dels més petits, molts arriben a la
sala on estem els pares i entrenadors, buscant el consol dels seus braços. Una partida
d'escacs, no deixa der ser a vegades com una tragicomèdia on es barregen elements
tràgics (deixada de peces, deixar‐se intermèdies en els atacs, mats en 1 ó 2 jugades …) o
situacions molt còmiques com guanyar partides molt perdudes, ofegats com la famosa
"torre boja" o incloent guanyar per caiguda de bandera.
Us recordo que tenim tres grandullons catalans a la categoria Sub‐18, el Mestre Fide
Albert Castillo, el Pau Toquero que juga com un Mestre Fide i el futur MC Xavier Marzo,
que aviat ho serà, ja que té una força de més de 2300 d'ELO Català. Apart de ser uns
jugadors talentosos, sabeu el més extraordinari de tots tres, aviat l'Albert començarà
aquest any la Carrera de Nanotecnologia, el Pau la carrera d’Estadística i el Xavier la de
Químiques.
Això és el que volem tots els pares i mares, que tenim nens i nenes jugant als escacs, que
mantinguin la bona senda dels estudis, perquè dels escacs, coneixem a molt pocs
privilegiats que puguin viure d'ell.
Tinc una anècdota, molt maca, fa 3 anys, a unes ràpides de Festa Major a Ripollet, amb el
Pau Toquero, quan es va assentar amb mi, va dir‐me “ostres, perdré un MC al davant”, ell
tenia poc ELO, li vaig dir, “tu juga com millor sapigues i no tinguis por”. Doncs bé, la
propera vegada que ens trobem, serè jo, qui li demanaré pietat, porta el tio 7 rondes amb
7 Mestres FIDE, amb una Performance de casi 2300, brutaal … Enhorabona !!
En el Sub‐16 tenim el Carles Martín Barceló, també un gran noi, caràcter introvertit, però
és un enamorat dels Escacs, i que té tots els ingredients per triomfar als escacs. Amb 15
anys dedica moltes hores d'estudi i és sinònim d’èxits a curt termini.
En el Sub‐12 tenim al Dan Clotet i el Pol Ortiz, dos amics inseparables, entre ells, sumen 6
Europeus ja, 4 el Dan i 2 el Pol, Tots dos són de primer any en aquesta categoria però la
seva passió pels escacs no té límits. Ja els trobem apuntats al Open de Sants d'aquest
estiu i fent plans pel proper any per anar‐hi a jugar a l'Open de Gibraltar.
En la categoria Sub‐12 femenina tenim a les nostres princeses dels escacs catalans, a la
doble Campiona d'Espanya de la categoria Sub‐12, l' Aramí Lobo i a la seva companya de
Club, la Laura Toquero. Tenim molt que agrair a les dues per estar aquí competint amb les
millors noies d'Europa. Són la referència de moltes altres noies i això és el millor que
podem fer per potenciar els escacs femenins a Catalunya. En el cas de Laura, és la seva
segona participació Europea. Bravo Laura!!!
I ara passem als més petitons, el Daniel Salinas, l'Alex VIlla en el Sub‐10 i al Gerard Jurcà
en el Sub‐8. Aquí us dic, en serio, tenim 3 joves jugadors, que ens donaran moltes alegries
als escacs catalans. Daniel, és un jugador talentós, molt talentós i encara no ha dit la
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última paraula en l’Europeu, pot estar encara entre els millors. L'Alex, és de primer any
Sub‐10 i té un any per endavant encara per millorar el seu joc.
I en Gerard, un crack el tio, si us dic, que té 7 anys només, que ha vingut sense pares a
l'Europeu, que no ha vessat ni una llàgrima del que portem de Campionat, que està com
un més en l'expedició, que quan es dutxa pels matins canta i tot a la banyera, que quan va
cap a la partida, fa saltets d'alegria, brutal !!! Té enamorats a tots, i això que el tio ha
d'aguantar les brometes dels més grans, amb molta esportivitat. Un gran xicot, que a més
està jugant fenomenal.
I bé… ja queda poc de Campionat, i ja la pròxima crònica, segurament sigui la cloenda,
però des d'aquí volem donar ànims a tots els joves escaquistes que estan jugant l' Open
de la Pobla i de Badalona.
Roberto Villa Izquierdo
Tota la informació, resultats, classificacions, partides en directe,...
a: http://www.eycc2019.eu/
Galeria de fotos a: https://bit.ly/2Kir0Jo

 Transfronterera 2019

La FEDERACIÓ CATALANA d’ESCACS ja ha trobat esportistes amb llicència FIDE per
disputar aquest esdeveniment que s'organitza a Banyoles el dia 21 de setembre 2019.
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Només es jugarà una partida, que serà vàlida per elo FIDE. Són aquests: Llista d'inscrits
La FCd'E portarà un petit esmorzar més el dinar. El esportistes compleixen els següents
requisits:
EQUIP SENIOR:
2 Esportistes de menys 2200 d'elo FIDE, 2 de menys 2000 d'elo FIDE, 2 de menys
1800 d'elo FIDE i 2 de menys de 1600 d'elo FIDE.
EQUIP JOVES:
2 Esportistes de menys 16 anys, 2 de menys 14 anys, 2 de menys 12 anys i 2 de menys de
10 anys.

 Crònica de la 4ª Trobada d'Escacs Transfronterera dels Països Catalans
Aquest dissabte es va disputar la Trobada d'Escacs Transfronterera dels Països Catalans, a
Banyoles. Catalunya Sud en va sortir guanyadora.

Crònica sencera:
Catalunya s’imposa en tots dos encontres (Adults i joves) als Pirineus Orientals,
actualment Occitània, és a dir, la Catalunya Nord.
El dissabte, dia un xic rúfol climatològicament parlant, 20 de setembre, es va disputar una
emocionant i, encara més emotiva, nova edició (ara era la quarta) de la trobada
transfronterera d’escacs, que enfronta equips de Catalunya, d’aquest costat dels Pirineus
i de l’altre costat. Es juguen en dos categories, una de sèniors, amb 2 jugadors para cada
tram d’elo dels 4 que componen el torneig, (es a dir 8 taulers) i un de juniors, en quatre
trams per edats, (de sub’s 16‐14‐12 i 10).
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Banyoles va ser enguany (ens tocava a nosaltres, doncs cada any s’alterna la ubicació a un
i altre costat dels Pirineus), la ciutat que va gaudir de l’honor de ser‐ne la seu, al magnífic
paratge de les instal∙lacions de “La Carpa”, just a tocar de l’Estany de Banyoles, va ser on
va tenir lloc l’encontre (i les activitats gastronòmiques, esmorzar i dinar).
L’organització, a càrrec de la Federació Catalana es va encetar amb un esmorzar de
germanor, per, acte seguit i després d’unes emotives paraules a càrrec de l’Ana Bonals,
van tenir lloc les partides.
Cal dir que el parlament de l’Ana va aconseguir gaudir d’una atenció molt gran doncs
l’encontre era el comiat dels dos principals artífexs de l’esdeveniment: en Charles Lopez
com a inspirador de la idea, i l’Albert Badosa, com a còmplice en l’aventura per la part
sud. Doncs es donava el fet de que tots dos deixen els respectius càrrecs.
L’Anna ho va explicar com si fos un compte, que tractava de la historia d’una amistat que
neix i creix entre dos persones, dos pobles, d’una i altre costat dels Pirineus, i dues
maneres d’entendre l’experiència de la vida, però agermanades per estimar tots dos els
escacs... i a Catalunya. Molt i molt emotiu i inspirat el discurs. Com podeu suposar
l’emoció va presidir les paraules, algun cop entretallades de l’Ana.
Des del punt de vista esportiu, nosaltres presentaven uns equips molt distribuïts per tota
la geografia catalana i amb un gran nombre de clubs diferents representats, a tall
d’exemple dir que el nostre 1 era en Jordi Pagès de l’Olot; el Sant Adrià aportava amb el 2
a Josep Garcia; el Banyoles amb el tres, en Jordi Balagué; el Tossa amb el 4 en Jordi
Parayre; el 5 era en Carles Vila – nou delegat territorial, hereu del càrrec que deixa en
Badosa‐, del Montgri; el 6 en Jaume Eduard Gayoso del Llinars, el 7 l’Estanislau Plantada
del Tossa i el 8 en Manel Romera del Guixolenc. Per la part “francesa” es va centrar en
una mitja dotzena de clubs d’allà, algun d’ells, con el Saint Jeannais (amb el seu president
Richard Garcia al davant), l’ Ille Sur Tet o el Perpinyà, molt implicats amb l’esdeveniment
van aportar un nombre notable de jugadors. La mainada també de força clubs, d’aquí o
d’allà.
Pel que fa als resultats sèniors clar domini del “Sud” amb quatre victòries, quatre taules i
cap derrota, fet que significa que, altre cop, serà el nostre nom el que consti en el trofeu
commemoratiu de la trobada.
Pel que fa a la mainada també ample victòria de la Catalunya “Sud”, però on vàrem patir
un parell de derrotes, de totes formes, altre cop també serà el nostre nom en que consti
en el memorial, però on hem de dir que de les edicions anteriors n’hi ha alguna que se’ns
va escapolir....
Cal destacar que la darrera partida en acabar de tota la competició va ser justament de
una jugadora sub 10 nostre, amb un final espectacular de l’Ariadna Carrasco (del Llinars)
que va significar un esclat d’aplaudiments de tots els que estàvem mirant l’encontre,
davant de l’excel∙lent joc desplegat, sobretot al final... que va ser un final de peons,
magistralment jugat, amb seriosos problemes de temps.
De cloenda un dinar de germanor servit amb la habitual professionalitat de la gent de “La
Carpa” i que va ser degustat per tots... no puc evitar dir que donat el molt que es va
allargar la darrera partida, (la que comentava abans, dels sub‐10!!) el dinar va començar
sobre les 15 hores... i això pels francesos (que a les 12 ja han dinat) era gairebé un sopar
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d’horeta més que un dinar... però tots sabem que “menjar amb gana fa que tot te més
bon gust”...
Emotiu final de comiat dels impulsors i “alma maters” de l’esdeveniment, doncs tant
Carles Lopez com l’Albert Badosa deixen les respectives responsabilitats, però tots estem
convençuts que donada la gran expectació i significació de la trobada, segur que els
hereus faran tot el possible per mantenir el caliu i la força d’aquesta prova que ens
agermana pel damunt de fronteres.
Cal dir que tant a l’Albert Badosa com al Charles Lopez se’ls va lliurar un “colage”
commemoratiu, farcit de fotos de totes les edicions anteriors, que els va ser entregat
entre aplaudiments.
Finalment un comiat emotiu sota el lema de “A la prochaîne” que apostava clarament per
garantir la continuïtat... a la propera edició ens tocarà a nosaltres anar més enllà dels
Pirineus, que, enlloc de separar‐nos, com deia, ens agermana.

Elias Muratet.
Banyoles 20‐9‐2019.
Podeu trobar els resultats a: http://tiny.cc/d867cz
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 Formació: cursos d’escacs, tècnics i monitors
 Circular TGN 25/2018 Classes en obert a la Federació Catalana d’Escacs,
delegació de Tarragona
El proper mes d’octubre començaran a la província de Tarragona les classes en obert.
Aquestes classes en obert seran per grups, dos per dissabte i seran de manera presencial.
Hi hauran dues seus: la del Camp de Tarragona (CT) i la de les Terres de l’Ebre (TE).
Perquè es duguin a terme les classes ha d’haver una inscripció mínima de 8 alumnes per
grup, si bé el Director Tècnic es reserva el dret de fer grups menors o majors en cada zona
en funció del nombre d’inscrits.
Les classes s’organitzaran d’acord amb els campionats d’edats de la delegació.
La durada de les classes serà de dues hores per grup.
Més informació a: https://cutt.ly/ZyQP6aR

 Circular MON 02/2018 Convocatòria del curs per al títol de Monitor
Federatiu a Barcelona
Es publica el curs per al Títol de Monitor Federatiu a la localitat de Barcelona a realitzar a
partir del gener del 2019.
Aquest curs constarà de la part teòrica (65 hores), un examen i les pràctiques (150 hores)
i permetrà poder registrar‐se al Registre Oficial dels Professionals de l’Esport i poder
impartir classes d’escacs a nivell bàsic, amb el títol de monitor de base.
Un cop se superi l’examen amb un 50 % de la nota, la Federació redactarà l’informe per
poder registrar‐se al citat ROPE.
Les dates de la part teòrica són del 12 de gener al 2 de febrer de 2019. L’examen serà el
dia 9 de febrer de 2019 amb la possibilitat de fer la recuperació el dia 23 de febrer de
2019.
Més informació: https://cutt.ly/VyQPFma

 Circular MON 05/2019 Convocatòria del curs per al títol de Monitor
Federatiu
Es publica el curs semipresencial per al Títol de Monitor Federatiu a la localitat de
Barcelona a realitzar a partir del maig del 2019.
Aquest curs constarà de la part teòrica (65 hores), un examen i les pràctiques (150 hores a
realitzar o 250 a validar) i permetrà poder registrar‐se al Registre Oficial dels Professionals
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de l’Esport (ROPE) i poder impartir classes d’escacs a nivell bàsic, amb el títol de monitor
de base.
Un cop se superi l’examen amb un 50 % de la nota, i estiguin acceptades les pràctiques
per part de la Federació Catalana d’Escacs, aquesta redactarà l’informe per poder
registrar‐se al citat ROPE.
Les dates de la part teòrica són del 4 de maig al 25 de maig de 2019. L’examen serà el dia
1 de juny de 2019 amb la possibilitat de fer la recuperació el dia 15 de juny de 2019.
Més informació: https://cutt.ly/ZyQPynX


 Circular CAT/MON 26/2019 Convocatòria del curs de Tècnic de Nivell I en
escacs a Barcelona
Es publica el curs de Tècnic de Nivell I en escacs a la localitat de Barcelona. Segons la
normativa de l'Escola Catalana de l'Esport, publiquem conjuntament les 3 parts del curs
(bloc comú, específic i pràctiques).
A la Federació Catalana d'Escacs us heu de matricular dels blocs específic i de pràctiques,
mentre que del bloc comú us haureu de matricular i pagar a qualsevol dels cursos que fan
als diferents centres de Catalunya autoritzats (no necessàriament el que surt publicat en
aquesta convocatòria). Podeu consultar‐los en l'enllaç que hi apareix, ja que en fan
diversos al llarg de tot l'any. Recordeu que en el moment que hagueu de començar a fer
les pràctiques haureu d'estar matriculats en un bloc comú.
Les inscripcions del bloc específic i les pràctiques s'acceptaran per rigorós ordre de
recepció a la FCE a través del formulari d’inscripció.

Més informació: https://cutt.ly/AyQPsqt

 Propostes per l'Assemblea d'àrbitres
Proposta presentada per en Roger Rodríguez i Vladimir Zaiats (Àrbitres Internacionals) per
a l'Assemblea d'àrbitres per al proper dia 27 d'abril de 2019.

Proposta presentada per en Josep Ma Benítez (Àrbitre Internacional) per a l'Assemblea
d'àrbitres per al proper dia 27 d'abril de 2019.
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 Seminari Arbitral a Santa Susanna
Els pròxims 18 i 19 de maig de 2019 tindrà lloc a Santa Susanna un seminari arbitral
organitzat per la Federación Española de Ajedrez amb col.laboració de la Federació
Catalana d'Escacs.
Aquest seminari està patrocinat pel Comité Olímpico Español i tractarà sobre els següents
temes:




Actualizaciones reglamentarias de la FIDE 2019 (General Regulations for
Competitions). Traducción.
Cambios normativa y Reglamento CTA 2018.
Casos particulares y unificación de criterios.

Podeu trobar tota la informació detallada al següent enllaç: http://feda.org/feda2k16/cta‐
01‐2019‐seminario‐arbitral‐2019/

 En marxa el Seminari Arbitral a Santa Susanna
Avui i demà s'està duent a terme a Santa Susanna un seminari arbitral organitzat per la
Federación Española de Ajedrez amb col.laboració de la Federació Catalana d'Escacs.
Aquest seminari està patrocinat pel Comité Olímpico Español i tracta sobre els següents
temes:




Actualizaciones reglamentarias de la FIDE 2019 (General Regulations for
Competitions). Traducción.
Cambios normativa y Reglamento CTA 2018.
Casos particulares y unificación de criterios.
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Podeu trobar tota la informació detallada al següent enllaç: http://feda.org/feda2k16/cta‐
01‐2019‐seminario‐arbitral‐2019/

 Circular ARB 42/2019 Assemblea Extraordinària
CONVOCATÒRIA
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL COMITÈ D’ÀRBITRES
DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
Es convoca a la sessió d’Assemblea Extraordinària del Comitè Català Tècnic d’Àrbitres de
la FCE, que se celebrarà a la seu social de la FCE (C/Sant Adrià, 20 de Barcelona) el dia 13
de juliol de 2019, a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona
convocatòria.
ORDRE DEL DIA
Convocatòria d’eleccions a Representant del Comitè d’Àrbitres Catalans
Procediment a seguir per a l’elecció. Aprovació si s’escau del Reglament
electoral.
o Aprovació si s’escau del calendari electoral.
o Nomenament de la Junta Electoral.
o Aprovació del cens electoral.
o

Pepo Viñas Racionero
President Federació Catalana d’Escacs
Barcelona, a 04 de juny 2019
Concocatòria Assemblea
68

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Reglament Electoral aprovat
Calendari Electoral
Cens Electoral (Cens definitiu)

 Proclamació de Candidats a representant del Comitè d'Arbitres Catalans
La Junta Electoral ha proclamat, com a vàlides les dues candidatures presentades, una per
Roger Rodriguez Font i i l'altra per Xavier Valios Blanco.

 Circular TGN 18/2019 VI Campus d'escacs a la Delegació de Tarragona




Dates: del 8 a l’11 d'agost de 2019
Lloc: Alberg Jaume I (L'Espluga de Francolí).
Participants: activitat adreçada a nens i nenes de fins a 14 anys.

Més informació a: https://cutt.ly/cyQPCS7

 Nou representant del Comitè Tècnic d'àrbitres de la FCE
A les eleccions que s'han celebrat aquest dissabte, 7 de setembre de 2019, el Sr. Xavier
Valios ha estat proclamat nou representant del Comitè d'àrbitres de la FCE.
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 Circular GIR 12/2019 Classes en obert a la Federació Catalana d’Escacs,
delegació de Girona
Les classes en obert estan destinades als esportistes de les categories de sub‐8 a sub‐18 i
amb llicència federativa en vigor.
El dissabte, dia 5 d’octubre, començaran a la província de Girona les classes en obert.
La resta de calendari es farà entre l’entrenador i els alumnes.
L’entrenador serà el GM Àlvar Alonso.
Més informació a: https://cutt.ly/vyQAOcV

 Circular LLE 17/2019 Classes en obert a la Federació Catalana d’Escacs,
delegació de Lleida
Les classes en obert estan destinades als esportistes de les categories de sub‐8 a sub‐18 i
amb llicència federativa en vigor. Les classes consisteixen en sessions d’entrenaments un
dissabte de cada trimestre i en el local de joc on s’indiqui. Aquest local serà rotatori en les
seus dels clubs amb més assistents a les sessions.
La primera classe serà el dissabte, dia 9 de novembre, a l’Edifici L'AMISTAT ‐ 2a planta,
Local Club Escacs Mollerussa (C/ Ferrer i Busquets 90) de Mollerussa. Els altres dos dies
d’aquestes classes seran el 7 de març i el 23 de maig de 2020.
Més informació a: https://cutt.ly/YyQAVwo
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 Comença el Curs de retransmissió de partides per Internet
Dissabte va començar a la seu de la Federació Catalana d'Escacs un curs per poder ser
tècnic de retransmissions i oferir així partides online.

Més informació a: http://tiny.cc/v047cz

 Circular CAT/EBA 36/2019 Classes en obert a la Federació Catalana
d’Escacs. Zona Catalunya Central ‐ NOVA DATA D'INICI
Les classes en obert estan destinades als esportistes de les categories de sub‐8 a sub‐18 i
amb llicència federativa en vigor que hi estiguin interessats en participar, de qualsevol
delegació.
Els dies de classes obertes seran els dissabtes, començant el dia 9 de novembre de 2019.
La resta de calendari es comunicarà amb temps.
L’entrenador serà el GM José Angel Guerra.
Més informació a: https://cutt.ly/QyQPlgQ
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Escacs oberts a la Societat
 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.
Els grans dominadors del campionat van ser el Gran Mestre Josep Oms i el Mestre
Internacional Alfonso Jerez: tots dos es van imposar a les cinc primeres rondes i el seu
duel va finalitzar en taules. El desempat va afavorir el GM de Lleida, qui es va proclamar
campió. Jerez, qui actualment imparteix classes d'escacs al centre penitenciari de Quatre
Camins en sessions quinzenals els dimarts al matí, es va haver de conformar amb el
sotscampionat. En tercer lloc es va classificar Pere Reginaldo, Cap d'Àrea de Competicions
de la Federació Catalana d'Escacs, superant per desempat el Mestre Català de la
Gramenet Josep Pellús.
El primer intern a la classificació va ser Cristian, del Mòdul 4, amb 4 punts, seguit de
Florencio, també del Mòdul 4, amb 3,5 punts. Vuit jugadors interns van assolir el 50%,
derrotant jugadors amb ampla experiència en competicions.
Una gran iniciativa que ha estat possible gràcies a la feina de la bibliotecària de Quatre
Camins Montserrat Abelló. En acabar el torneig, Pere Reginaldo va fer una donació de
material d'escacs al centre en representació de la Federació Catalana d'Escacs i va reiterar
la voluntat de col∙laboració de la federació en futures activitats.

Classificació Final
Rank

Nom

FIDE

Club

Pts

BUC BUC

1

GM Oms Pallisse Josep

2466 Foment Martinenc C.E. 5½

23½

2

IM Jerez Perez Alfonso

2388 Foment Martinenc C.E. 5½

21½ 19½

1809 Colon Sabadell Chessy

5

20½

2108 Gramenet Club Escacs

5

18½ 16½

3
4

Reginaldo Huix Pere
MK Pellus Ruiz Josep

21

19
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5

Graupera Fabregas Jordi

1880

Moia Moianes C.E.

6

Delgado Pico Lluis

2027 Gramenet Club Escacs

4

7

Simon Del Sol Jaume

1990

4

21½ 19½

8

Izquierdo Catalan Carlos

1590 Foment Martinenc C.E.

4

20½ 18½

9

Carranza Font Joan

1679

Vilobi C.E.

4

20

18

10

Hernando Rodrigo Inma

1769

Peons Del Bruc, C.E.

4

18

18

11

Laso Llorente Yolanda

1486

Martorell C.E.

4

16

15

12

Argemi Camp Jaume

1667

Vall Del Tenes, C.E.

4

16

14½

13

Cristian

1000

Quatre Camins 4

4

14½ 12½

14

Florencio

1000

Quatre Camins 4

3½

19½ 17½

15

Cordomi Forns Francesc

1817

Vall Del Tenes, C.E.

3½

14½ 13½

16

Petit Vidal Enric

1230 Foment Martinenc C.E.

3

22½

20

17

Gibert Juan Ramon

1480 Foment Martinenc C.E.

3

22

20

18

David

1000

3

21

19

Moia Moianes C.E.

Quatre Camins 2

4½

19½ 17½
23

21½

Fins a 41 participants, esportistes federats i interns del Centre Penitenciari
Notícia i classificació completa al web de la FCE: https://cutt.ly/TymH0ky

 La Federació Catalana d'Escacs a Lledoners
Des de la Federació Catalana d'Escacs i l'Acadèmia d'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,
bons aficionats als escacs. La partida continua...
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D'esquerra a dreta: Jordi Magem, Alfonso Jerez i Josep Oms (31 de gener de 2019)

 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 sub‐8, 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.

IKEA Badalona, on se celebrarà la final
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IKEA Sabadell

IKEA L'Hospitalet de Llobregat
Més informació a:
https://escacs.cat/index.php/publicacions/circulars/26250‐

 Final de la 1a Copa IKEA d'Escacs
El passat dia 16 de març a les 17 h es va disputar la final de la 1a Copa IKEA d'Escacs a la
botiga IKEA de Badalona.
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Recordem que les fases prèvies es van jugar el 4 de març a Badalona, Sabadell i
l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta competició, al millor de 7 rondes amb partides a 5
minuts, compren les categories sub‐8, sub‐10 i sub‐12, i ha estat organitzada
conjuntament per IKEA i la Federació Catalana d'Escacs, amb un total de 147
participants (60 a Badalona, 59 a Sabadell i 28 a L'Hospitalet).
Davant l'èxit de participació esperem seguir col.laborant amb IKEA per tal de promocionar
el nostre esport.

 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.
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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 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.
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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.

 Circular TGN 14/2019 Torneig d’escacs de la Universitat Rovira i Virgili.
Convocatòria
ORGANITZACIÓ
Organitzat per EsportsURV i per la Federació Catalana d’Escacs – Delegació de Tarragona,
amb la col∙laboració de la secció d’escacs del CERAP Riudoms.
DIA I HORARI D’INICI
Tota la competició es jugarà el dijous 21 de març de 2019 ; l’hora prevista d’inici és a les
17:30h, i l’hora prevista de finalització és a les 21:00h.
Més informació a: https://cutt.ly/vyQP9yE

 Escacs al Saló de l'Ensenyament 2019
Demà dia 22 de març la Federació Catalana d'Escacs disposarà d'un estand al Saló de
l'Ensenyament. Podeu visitar‐nos a partir de les 12h fins el final de la jornada.
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 La FCE al Saló de l'Ensenyament 2019
La Federació Catalana d'Escacs és avui representada per l'àrbitre catalana Mireia Ramon a
l'estand que hem preparat al Saló de l'Ensenyament. Tots i totes les que hi passeu avui
trobareu informació, podreu fer consultes, i fins i tot jugar unes partides. Encara hi sou a
temps!
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 Escacs a la 1a Fira d’Entitats del Centre Penitenciari Ponent
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

 El Parlament valida les signatures de la ILP per una nova llei de l’Esport


La comissió de control ho comunicarà a la Mesa del Parlament perquè iniciï la
tramitació parlamentària.
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Pere Reginaldo, Cap d'àrea de competicions, en representació de la Federació Catalana
d'Escacs ‐ a dalt a la dreta, tercera fila.
Barcelona, 5 d’abril de 2019. La Comissió de control del Parlament de Catalunya ha validat
les signatures de la ILP per la nova llei de l’Esport. Ho ha fet aquest migdia, a l’Auditori del
Parlament de Catalunya, i amb la presència de representants de totes les federacions
esportives catalanes i de la UFEC, que conformen la Comissió promotora de la iniciativa.
Daniel Bartomeus, president de la Comissió de control, ha destacat la implicació de la
comissió promotora i la feina dels fedataris. A partir d’ara, Bartomeus espera que la ILP
tingui “una tramitació fluïda” i ha desitjat “que tinguem sort perquè l’esport ens implica a
tots”. Per la seva banda, Gerard Esteva, president de la UFEC, ha posat en valor l’èxit de la
iniciativa legislativa per la “unanimitat del sector amb el cent per cent de les federacions
implicades”. “Això demostra l’apoderament del sector”, ha afegit i ha assegurat que
“quan tenim un objectiu clar ho aconseguim junts”.
Inici tràmit parlamentari
Ara, un cop validades signatures per l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Parlament, la
ILP per la nova llei de l’Esport comença el seu curs parlamentari. Ho fa, a més, amb un
ampli consens del sector, després que el Govern, les federacions esportives catalanes i la
UFEC tanquessin, a mitjans del mes passat, un acord per incorporar les aportacions de la
resta del món esportiu de Catalunya.
Terminis
A partir d’ara, serà la Comissió de control qui ho haurà de comunicar a la Mesa
perquè se n’iniciï la tramitació parlamentària. La Mesa i la Junta de Portaveus
hauran d’obrir aleshores un termini perquè els grups i subgrups parlamentaris hi
puguin presentar esmenes de retorn, i després la ILP per una nova llei de l’Esport
s’haurà d’incloure a l’ordre del dia d’un ple perquè la cambra en faci el debat de
totalitat, en què hauria d’acordar si en continua la tramitació o la rebutja. Aquest
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debat s’haurà de fer en un termini màxim de quatre mesos a partir de l’endemà que la
Mesa rebi la comunicació de l’assoliment de les signatures.

 Campionat Intergeneracional 2019, els veterans guanyen per 6,5 a 3,5 a
les dones

INTERGENERACIONAL MATX DONES‐VETERANS 2019
ELO RESULTAT

ELO

B Elena Casset Bello

2196

0,5‐05

N Lisa Hapala

2184

1‐0

2 B Josep Fernandez Perez

2199

B Lidia Comellas Martos

2170

0‐1

3 N Joan Domingez Rueda

2185

N Joana Ros Alonso

2130

0‐1

4 B Joan Fluvià Frigola

2164

B Diana Ruth Lopez

2072 0,5‐0,5

5 N Pere Mas Recorda

2161

N Imma Hernando Rodrigo

2034

6 B Josep Monedero Gonzalez

2128

B Anna Sargsian

1992 0,5‐0,5

7 N Joan Vallbona Domingo

2092

N Lourdes Hernando Rodrigo 1925 0,5‐0,5

8 B Joan Gensana Berzunces

2077

B Julia Pinyol Llora

1898

9 N Angel Lazaro Porta

2070

N Anais Garcia Ramos

1879 0,5‐0,5 10 B Adelito Ruiz Planas

1991

TOTAL

0‐1

0‐1

1 N Juan Pedro Ayllon Rodriguez 2227

3,5‐6,5

82

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

 Escacs Gegants a Temps de Flors Girona
De l’11 al 19 de maig s’ha dut a terme a Girona “Temps de flors”. Al claustre del Museu
d’Història de Girona s’ha realitzat el muntatge “Escacs i meditació” a càrrec de
l’Associació de Gent Gran Montilivi amb la col∙laboració de la Federació Catalana d’Escacs
i el Club d’Escacs Gerunda. Aquest n'és el resultat:

 Primer Torneig Femení Ciutat de Vila‐seca
El Club d'Escacs Vila‐seca ha organitzat per primera vegada el Torneig Femení Ciutat de
Vila‐seca, amb jugadores federades i no federades, fet que ha motivat la cobertura
televisiva a la Televisió Pública del Camp de Tarragona que us deixem a continuació.
Felicitats per una iniciativa orientada a popularitzar el nostre esport també entre les
dones.
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Vídeo de Youtube: https://youtu.be/KqGNHS7JuT4
Galeria de fotos: https://bit.ly/2Xsi5t0
Més informació: https://bit.ly/2WHtnfN

 Torneig Solidari del Drac Artcai a Creixell
El 22 de juny a les 17:00h es durà a terme el Primer Torneig d'Escacs Solidari "Drac Artcai"
organitzat pel Club d'Escacs Torredembarra i amb el suport de la Federació Catalana
d'Escacs i de l'Ajuntament de Creixell.
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Molta sort amb la iniciativa!. Podeu trobar la motivació del torneig i les bases a
continuació:
Més informació: https://cutt.ly/4yQRrCK

 Escacs Gegants a l'Hospitalet de l'Infant
Interessant l'activitat que prepara el Club d'Escacs l'Hospitalet de l'Infant pel 29 de juny,
on utilitzaran els escacs gegants per donar visibilitat als escacs al carrer i per mostrar que
el nostre esport també pot tenir una component física en el seu desenvolupament. Està
previst:
‐
‐
‐

Partida inmortal en l’escaquer gegant de la plaça
Partida blitz amb peces de l’escac gegant (per als de millor forma física)
Partides d’escacs modalitat “Chess‐running” (per als més petits)

Molta sort amb la iniciativa!

85

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

 Primer Torneig Solidari del Drac Artcai
El 22 de juny es va disputar el Primer Torneig d'Escacs Solidari "Drac Artcai" organitzat pel
Club d'Escacs Torredembarra i amb el suport de la Federació Catalana d'Escacs i de
l'Ajuntament de Creixell. Tot una experiència!

 En marxa el Campus de l'Espluga de Francolí
Del 8 a l’11 d’agost es va celebrar el VI Campus d'Escacs a l'Espluga de Francolí, organitzat
per la Delegació de Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs.
L’activitat estaba adreçada a infants de fins a 14 anys, i va combinar activitats d’àmbit
escaquístic i de lleure.
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Podeu trobar més informació a: https://bit.ly/31o1SXn

 Presentació del llibre "50 Perles", de Pau Pascual Duran

Quan el Pau va morir prematurament, aquesta obra, 50 PERLES, va quedar inacabada. Els
escacs van ser la darrera inspiració del Pau i una manera de gaudir de la vida. Però no va
ser l’única, també era amant de l’astronomia, de la fotografia i del jazz; tenia el seu bloc
Viatge als Escacs, que era punt de referència obligat dels entesos; feia pàgines web;
tocava el saxofon i la flauta travessera; dibuixava… era un home polifacètic i, com diu la
seva família, un home intel∙ligent que feia les coses amb una perfecció i exactitud de
veritable artista. I aquest llibre ho demostra.
Amb gran alegria de poder publicar la seva última creació, aquest collaret de perles és
una joia que no es podia quedar de cap manera en un calaix.
Aquest és el segon llibre de Pau Pascual Duran, (Barcelona 1961‐2017). El primer, Peón
come a Duchamp, el ajedrez como arte, és un estudi meravellós de les relacions entre
l’art i els escacs.
Quant a mi
Com a molts, va ser el pare qui em va ensenyar el joc de reis quan jo era petit. Hi ha
quelcom edípic en que sigui el pare ─el rei─ qui et transmet el joc de “matar el pare”.
Recordo l’estiu del 72 ─jo tenia onze anys─ quan es va produir el segon gran
esdeveniment mediàtic mundial que vaig tenir ocasió de viure (el primer va ser tres anys
abans, quan Armstrong va trepitjar la lluna). En ple Matx del Segle, el pare em va
ensenyar a reproduir les partides Fischer‐Spassky que els diaris publicaven dia rere dia.
Recordo que moltes de les jugades que feien aquells monstres dels escacs escapaven
totalment de la meva comprensió, però el cert és que aquell ambient excitant va
despertar en mi una gran curiositat i ganes d’aprendre.
Més info a https://www.memoriasediciones.com/ca/vidas/pau‐pascual‐duran/
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 La delegació Catalana al Campionat d'Espanya juvenil de l'ONCE

Us presentem la delegació Catalana al Campionat d'Espanya juvenil de l'ONCE que se
celebra del 31 d'agost al 9 de setembre a Mèrida, formada pels jugadors Albert
Morales, Ethan Rubio, Iraida Casadevall, Adrià Climent i l'entrenador Ivan Marina. Albert
Morales aspira a revalidar el títol aconseguit el passat any, Ethan Rubio, novell en la
competició, pot intentar lluitar per entrar al podi i Iraida Casadevall i Adrià Climent poden
fer bones actuacions després d'haver millorat força darrerament.

 Crònica del Campionat d'Espanya juvenil de l'ONCE
Albert Morales i Ethan Rubio, subcampió i 3r al Campionat d'Espanya juvenil de l'ONCE!
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Gran actuació de la delegació Catalana al Campionat d'Espanya juvenil de l'ONCE celebrat
a l'hotel Ilunion de Mèrida entre el 31 d'agost i el 9 de setembre.
El torneig va consistir en un tancat a 12 rondes entre 13 participants amb un ritme
de 50m+10s.
Un dels candidats al títol, Albert Morales, campió el 2018, va fer un gran paper,
aconseguint el subcampionat amb 11 de 12 punts i obtenint una de les dues places
atorgades pel Campionat d'Espanya absolut de la ONCE. Albert no va poder revalidar el
títol al caure en l'última jornada en una partida molt llarga i tensa davant el castellano‐
leones Aaron San Juan, que el passat any va ser subcampió i que enguany s'ha emportat
el campionat amb 12 de 12 punts. Per la seva banda, brillant actuació per un debutant,
el sub12 Ethan Rubio, que enguany era la seva primera participació però que va
aconseguir la 3º plaça amb solvència després de fer 9 punts de 12. Sens dubte amb la
seva joventut serà un dels favorits a guanyar el campionat durant els pròxims anys.
També bones actuacions d'Iraida Casadevall que va finalitzar en 6º posició amb 7,5 punts
de 12 i que ha millorat la seva actuació respecte al passat any i que enguany ha demostrat
haver
millorat
el
control
dels
nervis.
També
Adria
Climent
ha
aconseguit una bona classificació a l'haver acabat en 7º posició amb 6 punts de 12,
demostrant una bona evolució el darrer any després d'haver finalitzat dels últims en la
passada edició.
Enhorabona a jugadors, entrenadors, pares i al DT ONCE Barcelona pels èxits
aconseguits.
Crònica, per Ivan Marina
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 Crònica de la Concentració Oberta d'Escacs Femenins del 8 de setembre
El dia 8 de setembre de 2019 es va celebrar a la seu de la Federació Catalana d’Escacs de
Fabra i Coats una concentració oberta d’escacs femenins.

La jornada, organitzada per Patricia Martí, es va dividir en una classe magistral amb el GM
Fernando Peralta, un dinar i un torneig de ràpides per finalitzar.
La classe del Fernando Peralta va tenir com a tema principal la importància de l’espai a
una partida d’escacs. Va analitzar diferents partides com la de Max Euwe contra Jutte,
Letelier contra Fischer, Capablanca contra Menchik, Flohr contra Larsen o Alekhine contra
Mikenas, entre d’altres, per tal d’assimilar el concepte i poder posar‐ho en pràctica a les
partides. Unes 16 dones van assistir a aquesta classe magistral entre jugadores,
aficionades i mares.
Després de dinar, es va procedir a fer un torneig de ràpides en el que l’àrbitre, Guillem
Cintas, va explicar algunes de les normes més importants arran de les situacions que
s’anaven donant i també curiositats i experiències amb les quals ell s’ha trobat en
diferents torneigs.
Al final es va donar un triple empat que es va resoldre amb unes partides a 1 minut finish
entre les 3 jugadores implicades on l’emoció i els nervis van ser el més destacat. La Teresa
Muñoz va aconseguir quedar en primera posició, seguida de l’Elena Casset i la Inma
Hernando.
La conclusió d’aquesta jornada va ser positiva. Tant de bo la Federació Catalana continuï
tenint aquest tipus d’iniciatives i proposi diferents activitats durant aquest 2019‐2020 per
potenciar els escacs femenins.
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 Intercanvi d'Escacs Base Femení
El club balear Reis i Dames i la Federació Catalana han arribat a un acord per dur a terme
un intercanvi en l'àmbit dels escacs base femenins.

Del 5 al 8 de desembre coincidint amb el II TORNEIG OPEN CIUTAT DE MANACOR es durà
a terme el primer intercanvi. En aquest hi participaran les jugadores del club balear Reis i
Dames i vuit jugadores de diferents clubs de la Federació Catalana.
També hi participaran vàries jugadores d'altres clubs de les Illes Balears que han
participat en el campionat d'Espanya 2019.
A les instal∙lacions de la Federació Catalana d'escacs a Barcelona es va dur a terme la
reunió i, posteriorment, presentació oficial de l'acord i d'aquest primer intercanvi. Varen
estar presents a l'acte el director esportiu, Jordi Magem Badals, i la tresorera, Montserrat
Gràcia Escarp, per part de la Federació Catalana d'Escacs i el president del club, Miquel
Sureda Matamalas, juntament amb dues de les jugadores que hi participaran, Laura
Toquero Gràcia i Cristina Sureda Gonzàlez.
Esperem que sigui una gran experiència per a totes elles.
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 El món de l'esport defensa la seva llei al Parlament

NOTA DE PREMSA
El món de l’esport defensa la seva llei al Parlament



La força transformadora de l’esport, el seu abast i les demandes i necessitats del
sector centren el discurs de defensa.
La nova llei reclama la simplificació administrativa, l’homologació internacional, el
finançament digne i estable.

El ple del Parlament de Catalunya ha debatut avui la totalitat de la proposició de llei de
l’Esport en una sessió en què ha intervingut Gerard Esteva, president de la UFEC en
representació de la comissió promotora. És un pas decisiu per la ILP que va aconseguir el
suport de 154.492 signatures.
Esteva, davant la idea instal∙lada que l’esport no s’ha de polititzar, ha defensat, per
contra, l’esportivització de la política. El dirigent ha recordat que Pompeu Fabra, el primer
president de la UFEC, afirmava que “la millor manera de transformar la societat és a
través de l’esport”, ha dit. Perquè l’esport “ens permet arribar a tothom”.
El president de la UFEC ha desgranat aquesta capacitat transformadora. N’ha posat
diversos exemples. La pau olímpica que enarboraven els grecs antics: “una cultura que
estava constantment en guerra però cada 4 anys feien una treva per celebrar els Jocs
Olímpics”, ha exposat; o com Nelson Mandela va aconseguir “la reconciliació d’un país a
través de la selecció nacional de rugbi”; i, encara més recent, com la diplomàcia olímpica
va “unir les dues Corees en els passats Jocs Olímpics d’hivern”, ha reblat.
Aquesta reivindicació de la força conciliadora de l’esport ha centrat la primera part de la
defensa d’Esteva, davant un auditori on, a banda dels diputats i diputades del Parlament,
hi han assistit, a les llotges de convidats, els principals presidents de federacions
esportives, així com representants dels Consells esportius de Catalunya i de la resta
d’actors del sector esportiu.
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El sector esportiu
En la segona part, Esteva ha definit, a grans trets, l’univers de l’esport català en dades. Un
sector que representa el 2,1% del PIB català i compta amb 70 federacions esportives,
12.500 clubs i entitats, 700 mil llicències, més de 3 milions de socis de clubs esportius, 45
consells esportius i més de 150 mil escolars que practiquen esport diàriament. A part,
hem d’afegir‐hi l’esport universitari, col∙legis professionals i clústers empresarials.
Unes xifres que ens permeten albirar l’abast de la importància i la permeabilitat de
l’esport per incidir en molts àmbits de la vida de la ciutadania. Perquè l’esport representa
una inversió en salut, en educació, en projecció internacional i en cohesió social. “L’esport
és l’eina més de potent per a la cohesió social, la integració i la igualtat”, ha dit Esteva. Les
entitats esportives estan subjectes “a l’equilibri econòmic, als èxits esportius i, a més, a la
implicació social. Una característica exclusiva del nostre sector”, ha conclòs amb orgull.
Demandes de la nova llei
Per últim, el president de la UFEC ha exposat les demandes i necessitats del sector,
resumits en tres punts cabdals per a la transformació del sistema. La simplificació
administrativa de la regulació de les entitats, la creació d’una entitat paraigua del sector,
la Unió d’Esports de Catalunya, homologable a la que disposen la resta de països
d’Europa, i la necessitat de disposar d’un finançament digne, just i estable.
Esteva ha acabat el discurs demanant la confiança de la cambra catalana per transformar
la país i “convertir l’esport en el quart pilar fonamental de l’estat del benestar”.
Punt i seguit per la ILP
La nova llei arriba al ple d’avui sense cap esmena a la totalitat. Avui és el punt de partida
per la tramitació de la llei, el debat a la totalitat. Després es crearà una comissió de
seguiment i treball, que finalitzarà amb l’aprovació de la llei.

 1r Torneig "Centre Penitenciari Lledoners"
Tenim nova data per al 1r torneig "Centre Penitenciari Lledoners". Dins el marc de
col∙laboració de la Federació Catalana d'Escacs amb el Centre Penitenciari de Lledoners i
l'Acadèmia d'Escacs Josep Oms, s'organitzarà aquest torneig.
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Per aquest torneig no s'accepten inscripcions, ja que ja estan les places cobertes.

 3r Torneig "Centre Penitenciari 4 Camins"
Dins el marc de col∙laboració de la Federació Catalana d'Escacs amb el Centre Penitenciari
de 4 Camins i l'Acadèmia d'Escacs Josep Oms, convoquem el 3r Torneig "Centre
Penitenciari 4 Camins" a les 17:30 hores.

En aquest torneig es poden inscriure fins a 20 esportistes no interns, que han d'estar
federats i ser majors d'edat. Si hi esteu interessats, podeu omplir el formulari.
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 Gavril Draghici (Escola Escacs Salou) nou campió del Campionat Absolut
d'Espanya de l'ONCE
A la localitat d'Ubeda (Jaén) s'ha jugat, del 19 al 26 de novembre, el XXVIII Campionat
d'Espanya Individual de l'ONCE on el campió ha estat el jugador Gavril Draghici, de
l'Escola d'Escacs Salou, amb 7 punts de 8 possibles. Aquest matí ha guanyat la seva
partida contra el Joan Fuster (Balears) assegurant‐se el campionat ja que ningú el podia
igualar. L'Albert Olivera, de l'ONCE Barcelona, ha aconseguit la segona posició després
d'imposar‐se al seu contrari, el jugador andalús Jose Manuel Vela, que amb la derrota ha
quedat tercer. La quarta posició ha estat pel també català Diego Aguilar (Cerdanyola
Mataró) amb 5.5 punts.
La millor femenina ha estat la jugadora madrilenya Esmeralda Sanchez amb 5 punts, i
empatada amb la segona classificada, la càntabra Concepción Salas.

El campió Gavril Draghici al centre de la imatge al costat de l'Albert Olivera (segon
classificat).

 Finalitza l'intercanvi femení a Manacor
El diumenge, 8 de desembre, va finalitzar el II Torneig d'escacs open 2200 Ciutat de
Manacor, on participaven les noies de l'intercanvi femení. La primera catalana i millor
fèmina del torneig va ser l'Ainhoa Casares (Llinars) amb 5 punts i en 11a posició.
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L'Ainhoa Casares recollint el premi de millor femenina davant de les autoritats, entre ells
en Miquel Sureda, president del club Reis i dames de Llevant.
Les noies i delegades desplaçades fins a Manacor comenten que l'experiència ha estat
molt bona i han estat molt ben acollits. Agrair al club Reis i dames de Llevant la seva
hospitalitat, cura i organització de tot el torneig i l'intercanvi.

L'any que ve us esperem aquí.

Classificació final
Galeria de fotografies
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Serveis federatius
La Federació Catalana d’Escacs és activa en els seus comptes de les xarxes socials com
Facebook amb el compte @escacs.cat

Twitter amb el compte @escacs_cat
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Instagram amb el compte escacs_cat:
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