
XXIX Obert Internacional d’Escacs de 

La Pobla de Lillet 
La XXIXa edició de l’Obert de La Pobla de Lillet ha arribat a la seva fi. 

El guanyador, un cop més, ha estat en Karen Movsziszian del Sant 

Andreu. A més aquest any se li ha donat una placa commemorativa 

per ser el tercer jugador que arriba a 20 participacions al torneig. El 

podi l’han completat dos joves jugadors de Peona i Peó, en Ferran 

Cervelló i Tost el segon i en Xavier Povill i Clarós el tercer. Pel que fa 

al grup B, ha estat guanyat per en Josep Lluís Marin Aso, català, ex-

Congrés i que ara per motius de feina fa uns anys que juga al club 

Alcalà de Henares de Madrid. Un jugador que per primer cop, i segur 

que no serà la darrera, hi ha participat. Han completat el podi en 

Joaquim Pla Carulla de l’Olesa, segon, i en Josep Soler Bel del Cardona. 

Es varen inscriure 88 jugadors (46 al Grup A i 42 al B) i que finalment 

quedaren en 85. El GM dominicà Ramon Mateo no es va presentar ni 

va contestar els 

missatges del 

club, encara que 

sabem que 15 dies abans havia tingut problemes familiars greus. 

El que no té excusa és el comportament dels dos jugadors 

cubans. Dos dies abans escrivien un mail confirmant la arribada 

a la primera ronda. El dia abans, feren una telefonada demanant 

un bye a la primera ronda. Després no es presentaren a la segona 

sense cap mena de missatge. El club no en té la culpa, malgrat ser 

un torneig on no s’acostumen a fer normes, sempre s’intenta que 

hi hagi titulats i quan comptes amb uns i finalment no es 

presenten, és un perjudici pel club. Aquest torneig és molt 

familiar, el que fa que els amics ho parlin i molts anys es federen jugadors per primer cop només per jugar-hi. Dos ho 

han fet en aquesta edició. 

Be, sobre el torneig d’escacs, haurà estat la victòria més 

còmoda d’en Karen. Sempre ha anat per davant i a la 5a ronda 

tenia 1,5 punts d’avantatge. Destacar la bona actuació d’en 

Dani Codina guanyant a jugadors amb molt més ELO que ell. 

Llàstima que se li ha escapat algun punt que li hagués donat 

premi. Ara s’ha quedat a les portes. També la Laura Povill ha 

fet un bon torneig aconseguint la desena plaça. 

Aquest any tampoc s’ha pogut fer la partida vivent, però 

esperem que el 2010 amb la celebració dels 70 anys del club, 

es reprengui la representació. De totes maneres, s’hi fan un 

grapat 

d’activitats paral·leles. Dissabte, la VI edició del concurs de puzles. 

Un clàssic ja entre els semi professionals d'aquest esport. Es va 

batre el rècord de participació amb 29 inscripcions que finalment 

quedaren en 27 parelles. Quatre varen completar el puzle igual que 

l'any passat. El podi va estar molt renyit. Menys de 3' entre els 

primers i els tercers i entre els primers i segons pocs segons que 

finalment quedaren en 44 ja que al posar la darrera peça no 

encaixava i perderen alguns segons en poder fer el canvi de la que 

estava mal posada. 



Cronològicament, diumenge al matí es posa al costat del pont els escacs gegants on tothom pot fer una partida. Al 

mateix temps, es va fer la segona edició del torneig casolà de partides llampec a la llar. Aquest cop va guanyar el MC 

Jorge Iglesias de La Lira, seguit dels MF de Peona i Peó Marc Capellades 

segon i Ferran Cervelló tercer. Els premis, a banda dels trofeus del podi, 

eren en espècies com embotits, àpats a restaurants del poble, puzle,..... 

A la nit les clàssiques simultànies al carrer Verger a càrrec aquest cop 

del GM Jordi Magem. 

Dilluns i dimarts al matí es va fer la primera fase del Torneig de Tennis 

Taula que disputà la final el dijous amb l’Eloi Aballanet campió, en Jordi 

Capellades sots-campió i en Jordi Silvente tercer. Agrair a l’Ajuntament 

(ens donaren els trofeus i una 

medalla per a tots els 

participants) i al club de Tennis 

Taula de La Pobla la seva implicació cedint les instal·lacions. Finalment el 

dimarts a la nit, i per primer cop es va fer un torneig de Catx a 4 amb la 

participació de 7 parelles. Els campions foren la parella de Peona i Peó, Ferran 

Cervelló i Marc Capellades. Segons, els germans Taltavull (Júnia i Artur) i 

tercers en Gabriel Vargas i Marc Garcia.  

Ja després del torneig, i un cop conclosa la entrega de premis, al Refugi Quatre 

Cases es va fer un concert acústic de versions. Aprofitant que alguns jugadors 

feien nit a La Pobla, hi anaren amb tauler i rellotge per fer-hi unes ràpides tot 

escoltant cançons d’en Llach, Léonard Cohen, Alaska, els Pets, ....... Vist l’èxit, 

el proper any s’intentarà fer el concert i escacs durant el torneig per a que tos 

els jugadors puguin participar-hi. 

 


