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IX Circuit Català d'Oberts Internacionals d'Escacs 2012
José Manuel López s'imposa a Mollet i és líder del Circuit
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X Torneig Obert d’Escacs Actius "Vila de Santa
Coloma de Queralt"
El jove GM Jorge Cori guanya la X edició
L’actual campió mundial sub
-16 guanya amb un punt d'avantatge
sub-16
Un total de 95 jugadors van participar al local del Teatre de
l’Estrella el passat dia 3 de juny, entre ells 23 titulats. Això
significa un descens del 10% de participants i també de jugadors
titulats respecte el rècord de l’edició anterior, ja que enguany eren
4 GM i 9 MI. El jove campió mundial sub-16, Jorge Cori, s’ha fet
amb una clara victòria final.
X Obert d’EEAA "Vila de
Santa Coloma de Queralt"
· 3 de juny de 2012
· categoria: a
· Participants: 95
· Guanyador: Jorge Cori
· Àrbitre principal: JM Camell

Salvador Barrot

H

em de fer una reflexió en
tre tots, perquè hi ha un saturament de torneigs actius
durant els mesos de maig i juny i
hem d’oferir nous incentius perquè
els jugadors s’animin a participar
en les properes edicions.
Dins el vessant esportiu, gran
victòria del GM Jorge Cori, només
cedint unes taules. El peruà, que
va aconseguir el títol de GM amb
només 14 anys, va demostrar el seu
talent i serà un jugador destacat
dins el Circuit Català aquest estiu.
El campió no es va decidir fins l’última ronda, on es van enfrontar el
GM Cori amb la revelació del torneig, el FM tarragoní Francesc
Xavier Farran. Cal agrair la valentia d’aquests dos joves jugadors, ja
que Cori amb unes taules en tenia
prou per guanyar el torneig i Farran
per optar al subcampionat, però ens

Podi del torneig, amb Orelvis Pérez, Jorge
Cori i Miguel Muñoz, d'esquerra a dreta.

van regalar una intensa partida.
El podi el van completar el
campió de Catalunya, Miguel
Muñoz, que per tercera vegada
queda subcampió de torneig, i com
a tercer classificat l’Orelvis Pérez.

K
k

Cori, J.

Farran, FX
Defensa Eslava [D45]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 e6 4.¤c3 ¤f6
5.¤f3 a6
Classificació final
1. Cori, Jorge
PER
2. Muñoz, Miguel
Terrassa
3. Pérez, Orelvis
Montcada
4. Lariño, David
Escola E. BCN
5. Hernández, Holden
CUB
6. Cruz, Cristhian
PER
7. Farran, Francesc X
Tarragona
8. Movsziszian, Karen
ARM
9. Panelo, Marcelo
ARG
10. González, Jorge A
COL
fins a 95 jugadors.
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7,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6
6
6

Més normal 5..Cbd7 6.Ad3 dxc4
6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5 8.¥d3 ¥b7
9.0–0 c5 10.a4 b4 11.¤e2 ¤c6
12.b3 cxd4! 13.¤exd4 ¤xd4
14.¤xd4 e5! 15.¤f5 g6 16.¤g3
e4?!
Preferible 16...h5 17.f3 Ag7 18.Ab2
h4! amb iniciativa.
17.¥c4! ¥g7 18.¥b2 0–0 19.¦c1
£a5 20.¥d4 h5 21.h3 h4 22.¤e2
Cori hauria d´haver jugat 22.Axf6!
Axf6 23.Dg4!, amb superioritat.
22...¦fd8 23.£c2 ¦ac8 24.£b2
¤h5 25.¦fd1!?
Encara és millor 25.Axg7! Cxg7
26.Df6!
25...£g5 26.¥xg7 ¤xg7 27.¤f4
¤e8 28.¤e6
El jove talent arrisca amb encert i
profunditat de càlcul, tot i ser la
partida decisiva.
28...fxe6 29.¥xe6+ ¢h7 30.¥xc8
¦xd1+ 31.¦xd1 ¥xc8 32.£d4!
¤f6
Malgrat les dues peces per torre,
el final blanc és millor.
33.£a7+ ¢h6 34.¦d8 £f5?
35.¦h8+ ¢g5 36.£g7 £e5
37.£h6+ ¢f5 38.¦xc8 £a1+
39.¢h2 £e5+ 40.£f4+ £xf4+
41.exf4 ¢xf4 42.¦a8 ¤d5
43.¦xa6 g5 44.¦d6 ¢e5 45.¦c6
e3 46.fxe3 ¤xe3 47.a5 ¢d5
48.¦c1
i Farran rendeix, ja que el peó a4
decideix la partida.
0–1
J. Segura

V Open Internacional Ezequiel Martín
El jugador sub
-12, del Llinars, Gerard Ayats, s'imposa en el grup B
sub-12,
Diumenge 27 de maig es va disputar la cinquena edició de l’Open
Internacional Memorial Ezequiel Martín que, amb una participació
de 103 jugadors (76 al grup A i 27 al grup B), va millorar les xifres
de la passada edició. En un ajustat final de torneig, José Manuel
López es va imposar, en el desempat, a David Lariño, tots dos amb
7,5 punts.
Redacció

E

l Mercat Vell es confirma
com un marc ideal per un
esdeveniment escaquístic
amb un nombre elevat de jugadors.
En nombre total de participants, es
l’edició amb més èxit de les 5 que
es porten realitzades.
El fet de confeccionar un grup
per jugadors amb Elo FIDE fins a
1700 ha resultat un èxit i, per tant,
l’any vinent es consolidarà aquest
grup, tot i reservar-lo expressament
per jugadors fins a sub-14 i amb
limitació d’Elo.
Respecte al grup principal, van
prendre part jugadors de 8 nacionalitats, amb una participació un
xic inferior en titulats, deguda, segurament, a què alguns estrangers
que vénen a jugar el Circuit Català
no havien arribat encara, doncs
solen fer-ho a finals de juny, coincidint amb l’Open de Montcada.
El GM Josep Manuel López va
ser el guanyador del grup principal, tot i perdre a la quarta ronda
contra el que seria tercer, Levan
Aroshidze. El bon final de torneig
del català, amb 4,5 de 5, el va llençar al triomf. David Lariño va ser
més regular, acabant invicte, però

José Manuel López, recollint el premi del campió.

es va veure perjudicat pel desempat final. El MI de Costa Rica,
Leonardo Valdés, ho tenia tot a fa-

Classificació final
1. López, J. Manuel SCC Sabadell 7,5
2. Lariño, David
E.E.BCN 7,5
3. Aroshidze, Levan
GEO 6,5
4. Valdés, Leonardo
CRC 6,5
5. Narciso, Marc
Barberà 6,5
6. Perpinyà, Lluís M. SCC Sabadell 6,5
7. Rojas, Luís
XIL 6,5
8. Vidarte, Arturo
Montcada 6,5
9. González, Arian
CUB 6
10. Cruz, Cristhian
PER 6
fins a 76 jugadors.
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vor per guanyar el torneig, tot i que
partia amb el número 19 del rànquing. Anava amb 6 de 6, i líder
en solitari quan, de cop, la sort li
va canviar i va fer només mig punt
a les tres darreres rondes, quedant
finalment quart.
Pel que fa al grup B, reservat a
jugadors fins a 1700 d’Elo FIDE,
el jove sub-12 Gerard Ayats va ser
el guanyador, acabant amb un fabulós 8,5 de 9.
El torneig ha estat dirigit per
Francesc Fernández i arbitrat per
Josep Ma. Salvans.
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La Festa dels Escacs, novament un èxit

Enric Oliver

A

quest 2012, la tradicional
Festa dels Escacs, que com
a cloenda del programa Escaqueja organitza l’Institut Barcelona Esports, ha tornat a ser un
èxit.
Si l'any passat dèiem que aquesta Festa seguia creixent i batent rècords, enguany haurem de tornar a
dir el mateix. Aquest cop s’han
aplegat al poliesportiu Bac de Roda
676 nens i nenes i 24 escoles.
Com sempre, ambient tranquil
i partides a dojo. Podem calcular
que si durant les gairebé dues hores de joc cada nen o nena va jugar
aproximadament una mitjana de
cinc partides i que de partides simultàniament se’n duien a terme
338 la xifra total de partides jugades va ser espectacular: 1.690.
Enguany es va organitzar una
interessant exposició de fotografies de peces d’escacs que durant tot

el matí nens i mestres van tenir ocasió de contemplar. Totes les fotografies anaven acompanyades d’un
peu escrit que explicava les característiques de la peça.
Les escoles participants a la
Festa van ser: ASPACE, Bàrkeno,
Bosc de Montjuïc, Carles I, Casas,
El Carmel, Els Pins, Escola del
Mar, Fort Pienc, Gayarre, Gravi,
Ignasi Iglesias, Lavínia, l’Estel,
Lloret, Parc del Guinardó, Patronat Domènech, Pau Vila, Reina Violant, Sagrat Cor, Tres Pins, Turó
Blau, Valldaura i Víctor Català.
Les persones que van fer tot el
possible perquè l’esdeveniment
sortís rodó van ser: Beatriz Alfonso, Cristina Bosch, Josep Garcia,
Jordi Herms, Pep Melendres, Anna
Oliver, Enric Oliver, Manel Santolària, Xavier Santolària, Assumpció Seguí i Toni Soler com a monitors i Joan Davia, Roger Esteller,
Albert Gago i Ferran Serra com a
mestres col·laboradors.
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El punt de llibre.

Com de costum, tots els participants van rebre un punt de llibre
com a obsequi. L’autor del disseny
d’aquest punt de llibre va ser en
Jan Molés, alumne de l’escola Reina Violant.

Joan Segura analitza una línia agressiva de la variant Clàssica en
l'obertura Espanyola, en una partida jugada per l'autor contra
Sergi Torres (L'Espiga).
e3! 15.£xf6 ¥d5 16.¤e4! £xe4
17.¥xe3 ¦xg2 18.0–0–0 ¦g6 i les
negres tenen millors possibilitats
tàctiques, així com 13.£h6 ¤g4!
14.£h5+ ¦g6 15.£xh7! ¥f5!
16.£h8+ ¢e7 17.£h3 (17.£xa8 e3
18.f3 £c2!) 17...e3! 18.¥xe3 ¢e6!
19.£f3 ¤xe3 20.£xe3 £xe3+
21.fxe3 ¦xg2 i la superioritat posicional negra és triomfadora; perd
també 13.exf6? ¥g4 14.f7+ ¢xf7
15.£xh7+ ¦g7–+

Joan Segura
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5
La Defensa Clàssica és de les més
antigues de l´obertura Espanyola.
4.c3!
Segons l´estat actual de la teoria,
el millor moviment.
4...f5!?

Amb aquesta activa continuació el
joc agut està garantit.
5.d4 fxe4 6.¥xc6 dxc6 7.¤xe5
S´ha de considerar 7.¤fd2!?
£g5!? 8.dxc5 ¤f6 9.£e2 amb interessants i incertes complicacions tàctiques. Mereix una profunda
anàlisi (9.¤xe4)
7...¥d6 8.£h5+ g6 9.¤xg6?
Aquesta lògica jugada és una
errada. Era millor 9.£e2 ¥f5!?
10.¤d2 ¥xe5 11.dxe5 £d5 amb
posició complexa.
9...¤f6 10.£h4
Per l´anàlisi de la variant i el resultat de la partida potser cal pensar que és preferible la continuació 10.£h6 ¦g8 11.¤e5 ¦xg2
12.h3 (no 12.¥g5? ¥xe5! 13.dxe5

¥g4! i es guanya) 12...¥f5 13.¥g5
¥xe5 14.dxe5 ¤g8! i encara que
les negres tenen millor joc, res no
està decidit.
10...¦g8 11.¤e5 ¥xe5!?
És curiós. Al I obert Int. Catalònia
de Manresa, l´any 1974, vaig jugar
contra Jordi Ayza, dues vegades
campió absolut de Catalunya,
11...¦xg2 12.¥g5? ¥xe5! 13.dxe5
¥g4! 14.¤d2 £d3! 15.£xg4 ¤xg4
16.0–0–0 ¤xf2 17.¦hg1 ¦xg5 i Ayza
es va rendir. Però vaig recordar
que les blanques podien millorar
la partida i, per tant, calia trobar la
continuació més eficaç.
12.dxe5 £d3!
Només un profund estudi de la
posició pot aclarir si les blanques
es poden salvar. S´amenaça amb
força 13...¥g4
13.£xf6?
Aquesta jugada és perdedora. Són
més resistents 13.h3 ¥e6! 14.¤d2
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13...¥g4! 14.f3
Cap jugada salva el joc, però és la
continuació menys dolenta.
14...exf3 15.gxf3
Pitjor 15.¢f2 £e2+ 16.¢g3 fxg2–+
15...¦f8 16.£h6
Per intentar resistir sense esperança es podia jugar 16.£xf8+
¢xf8 17.¥h6+ ¢e7 18.¤d2
(18.fxg4? £e4+) 18...¥xf3–+
16...0–0–0
Encara és més definitiu 16...¦xf3!
i les blanques estan en xarxa de
mat.
Finalment, Sergi Torres es va rendir.
0-1
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Una miniatura de gran valor teòric [C64]
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Fent memòria de...
Rosa Sensat, les escoles d’estiu i els cursos de didàctica dels escacs
L’article d’avui, que serà el darrer d’aquesta sèrie, el dedicaré a
parlar d’aquests cursos i de la seva temàtica. Tanmateix us
comentaré coses referents a l’ambient que aleshores es vivia a
l’entorn d’aquelles escoles d’estiu i explicaré quines eren les
manifestacions socials i polítiques del moment (no perdem de
vista que estic parlant d’una època de grans canvis).

Enric Oliver

G

airebé mai es comença una
casa pel terrat tot i que de
vegades hi ha alguna excepció. El que jo vaig fer a l’hora
d’iniciar la meva trajectòria professional, que va ser dur a terme cursos de didàctica dels escacs per a
mestres abans de treballar de forma sistemàtica i regular amb alumnes, és una d’aquestes excepcions.
Em refereixo concretament als cursos que durant 9 anys, del 1976 al
1984, vaig realitzar a les escoles
d’estiu de Rosa Sensat.
Quan veiem que quan munten
un circ el primer que fan és aixecar el pal central aplaudim. Per què
ho fem? Doncs perquè ens agrada
comprovar que aquell dia, homes i
dones, sense cap mena de por, comencen la casa pel terrat (comentari extret del relat “El mapa de la
curiositat” del magnífic llibre “La
bicicleta estàtica” de Sergi Pàmies).
De moment començaré explicant qui va ser Rosa Sensat, en què
consistien les escoles d’estiu (de fet
hauria de dir consisteixen perquè
avui encara se n’organitzen tot i
que ara són d’un altre caire) i què

Cartell anunciant l’escola d’estiu de 1983.

és l’Associació de Mestres Rosa
Sensat (abans Escola de Mestres
Rosa Sensat).
Rosa Sensat

Rosa Sensat i Vila (El Masnou,
1873 – Barcelona, 1961) va ser una
mestra que contribuí al desenvolupament de l’escola pública catalana durant el primer terç del segle
XX. Va estudiar magisteri a Barcelona i a la Escuela Central de
Magisterio de Madrid. La seva inquietud per aprendre la va portar a
estudiar posteriorment a l’Institut
Rousseau de Ginebra i a conèixer
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de prop noves propostes pedagògiques en diverses escoles europees.
Desenvolupà una gran tasca divulgadora dels nous corrents educatius i la seva gran capacitat organitzadora la va portar a ser la primera directora de l’Escola del
Bosc, a la secció de nenes, càrrec
que ocupà entre 1914 i 1930.
Al 1921 va rebre l’encàrrec de
dissenyar el pla d’estudis de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Complint les funcions del seu càrrec va establir un
programa força ampli per a les dones obreres i de classe mitjana.
Durant aquells anys la seva activitat es concretà en diversos cursos i
conferències que va dur a terme als
estudis normals de la Mancomunitat i al mateix Institut de la Dona.
També durant aquells anys va escriure articles i llibres.
Des de 1930 fins el 1939 va ser
directora del Grup Escolar Milà i
Fontanals del Patronat Escolar.
Després, amb l’arribada del
franquisme, va haver d’acceptar
una jubilació forçosa. En reconeixement a la seva tasca un col·lectiu
de mestres fundà l’any 1965 l’Escola de Mestres Rosa Sensat.
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En aquest quadre que veieu només en surten 74. El meu curs és el 40421 (IV hora).

Les escoles d’estiu

La primera escola d’estiu es celebrà l’any 1914 i fou creada per iniciativa d’Eladi Homs i de la Mancomunitat de Catalunya. Es continuà celebrant fins el 1923. L’any
següent, però, fou suspesa per la
Dictadura de Primo de Rivera i no
reprengué les seves activitats fins
el 1930.
Durant el breu període democràtic de la II República, comprés
entre els anys 1931 i 1935, s’encarrega d’organitzar l’escola d’estiu al Patronat de l’Escola Normal
de la Generalitat.
És aleshores que a tot Espanya
es construeixen moltes escoles i es
renoven radicalment les orientacions pedagògiques i la formació
dels mestres. Però la Guerra Civil

i la victòria d’una dictadura militar trunca en sec tot aquest procés
modernitzador.
No és fins el 1965 que, de forma gairebé clandestina, es crea a
Barcelona l’Escola de Mestres de
Rosa Sensat. La màxima responsable d’aquesta iniciativa fou Marta Mata que, recolzada per una colla de mestres amb experiència i
amb ganes de treballar, es va imposar uns objectius: recuperar la
memòria històrica, dignificar la
professió i iniciar una decidida
defensa per una escola pública, democràtica i catalana.
La primera escola d’estiu
d’aquesta nova etapa es va celebrar
el juliol de 1966. Una primera escola d’estiu que posà en contacte a
molts mestres de Catalunya, Valèn-
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cia i Balears i que en certa manera
reproduí el model de les escoles
d’estiu de la Mancomunitat dels
anys 1914-1923. Aquell mateix
any, concretament el mes d’octubre, aquell col·lectiu inicià també
els anomenats cursos de tarda, que
es duien a terme durant els nous
mesos del curs escolar, i que es fomentaven especialment en l’estreta relació entre la teoria i la pràctica i en la reflexió concreta del treball fet a l’aula.
Mica en mica les escoles d’estiu van anar agafant cos. Cada cop
hi havia més cursos i cada cop hi
havia més mestres que s’inscrivien a aquests cursos. L’any 1971
l’escola d’estiu ja anuncia els seus
cursos amb un llibret i l’any 1974
el col·lectiu Rosa Sensat impulsa
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la creació d’una revista: Perspectiva escolar. Una revista de prestigi que avui encara es continua publicant. L’any següent es publica
la declaració “Per una Nova Escola Pública” que entre moltes
coses deia: la nova escola pública
ha de ser una escola accessible,
propera, gratuïta, oberta a nens de
tota procedència social, integradora, respectuosa... S’intuïa el final
de la dictadura i el retorn de la democràcia. De tot plegat el panorama educatiu n’havia de sortir beneficiat.
L’escola d’estiu de 1976 va ser
molt especial. I ho va ser per dues
raons. La primera perquè va ser
l’any que jo vaig realitzar el meu
primer curs, del qual més endavant
en parlaré, i la segona perquè
aquell estiu tot era diferent. Es vivien moments d’il·lusió i esperança ja que feia poc més de mig any
que el dictador havia mort i les
coses havien canviat una mica:
aquells dies tothom estirava els
braços perquè amb les mans volia
agafar la llibertat.
A aquella escola d’estiu i a les
dels anys següents els migdies eren
una festa. Es van organitzar molts
concerts i moltes activitats. Encara recordo l’emotiu concert de Lluís Llach (envoltat de grisos) cantant “Campanades a mort” i el bonic espectacle “En Pere sense por”,
representat per la companyia
“Putxinel·lis Claca”, de Joan Baixas i Teresa Calafell.
També es van organitzar uns
quants debats polítics i es van muntar paradetes on s’hi podien trobar
llibres que fins aleshores havien
estat mig amagats o prohibits.
De cursos n’hi havia per triar i
remenar. Cada mestre podia inscriure’s a un màxim de quatre: dos

els feia al matí i dos a la tarda. He
de dir que els meus cursos preferits eren: “Manipulació de titelles”
a càrrec de Jordi Pujol i Joana Cluselles (grup Marduix), “Danses
arreu del món” a càrrec de Mariona Cortés, “Construcció i enlairament d’estels” a càrrec de Josep
Serra, “Iniciació dels infants al cinema” a càrrec de Miquel Porter
Moix i “Miranius i Miraneies” a
càrrec de Noé Rivas i Toni Giménez (si voleu ampliar informació doneu una ullada al pla general de cursos que trobareu al final
de l’article i que corresponen a
l’escola d’estiu de 1984).
L’Associació de Mestres Rosa Sensat

El 1980 va ser l’any de la restauració definitiva de la Generalitat de
Catalunya. També va ser l’any que
l’Escola de Mestres Rosa Sensat va
canviar de nom i va passar a anomenar-se Associació de Mestres
Rosa Sensat. De totes maneres el
treball d’aquest col·lectiu de mestres va seguir sent el mateix. És a
partir d’aquest any que l’escola
d’estiu és descentralitza (es celebren escoles d’estiu a més de vint
poblacions). Aquesta diversitat
d’ofertes fa que sorgeixin diversos
grups de mestres que, amb esperit
de recerca, es proposen renovar
encara més l’escola: és aleshores
que neixen els “Moviments de Renovació Pedagògica”. Aquell mateix any comença a publicar-se una
nova revista que porta per nom “Infància” i que està dedicada a l’educació de l’infant des del seu naixement fins a l’edat de sis anys.
Avui encara es continuen organitzant escoles d’estiu, tot i que
amb cursos de diferent contingut.
Molts dels cursos que abans he esmentat al parlar de l’escola d’estiu
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de 1976 han anat desapareixent.
Els meus cursos

En començar aquest article ja he
comentat que quan jo em vaig proposar realitzar un curs de didàctica dels escacs a l’escola d’estiu de
Rosa Sensat la meva experiència
amb els nens era més aviat minsa:
uns quants cursets en horari extraescolar, algun en horari lectiu i
poca cosa més. Per això aquell primer curs me’l vaig preparar a fons.
Sabia que em disposava a iniciar
una etapa que podia ser decisiva
per al meu futur professional i era
evident que no podia fracassar. I
no vaig fracassar. Afortunadament
el curs va ser un èxit.
Al curs s’hi van inscriure setze
mestres (un nombre d’inscrits que
s’apropava al màxim permès que
era de vint, sinó recordo malament). D’aquests mestres n’hi havia uns quants que sabien jugar una
mica i n’hi havia uns altres que
gairebé estaven en blanc. Per això,
abans d’entrar de ple en la temàtica del curs, el que primer vaig haver de fer va ser anivellar coneixements. Aquest fet es va repetir a
les quatre escoles d’estiu següents.
Després la cosa va canviar perquè
ja es va demanar que només s’inscrivissin al curs els mestres que tinguessin coneixements bàsics del
joc. Curiosament a alguns dels
mestres que aleshores vaig conèixer me’ls he tornat a trobar al cap
d’uns anys ja que ha coincidit que
o bé treballaven a l’escola on jo
anava a fer cursets d’escacs o bé
eren pares d’algun dels meus alumnes.
Les escoles d’estiu d’aquells
anys es van celebrar a diferents
llocs: Facultats de la Universitat de
Barcelona (Facultat de Filosofia,

1976 – 11ª Escola d’Estiu
Dates: del 5 al 17 de juliol
Lloc: Nova Facultat de Filosofia i escola de Belles Arts St.Jordi, Barcelona
Curs: 5422 – Els escacs com a element
de lògica i creació – Monogràfic – IV
hora
1977 – 12ª Escola d’Estiu
Dates: del 4 al 15 de juliol
Lloc: Universitat Autònoma de Bellaterra
Curs: 5261 – El joc dels escacs: aspectes tècnics i pedagògics – Monogràfic –
II hora
1978 – 13ª Escola d’Estiu
Dates: del 3 al 14 de juliol
Lloc: Universitat Autònoma de Bellaterra
Curs: 5271 – El joc dels escacs: aspectes tècnics i pedagògics – Monogràfic –
II hora
1979 – 14ª Escola d’Estiu
Dates: del 2 al 13 de juliol
Lloc: Universitat Autònoma de Bellaterra
Curs: 5445 – Els escacs a l’escola – Monogràfic – IV hora
1980 – 15ª Escola d’Estiu
Dates: d l’1 a l’11 de juliol
Lloc: Universitat Autònoma de Bellaterra
Curs: 3461 – Didàctica dels escacs: de

Facultat de Ciències de la Informació, etc.) o de la Universitat Autònoma de Bellaterra. Aleshores els
cursos estaven agrupats per seccions: secció I Escola Bressol, secció II Parvulari, secció III Cicle
Inicial i Cicle Mitjà, secció IV Cicle Superior i Monogràfics. Els
meus cursos d’escacs van passar
per diferents seccions: vaig comen-

3r. a 8è. – Primera i segona etapa – IV
hora
1981 – 16ª Escola d’Estiu
Dates: de l’1 al 14 de juliol
Lloc: Facultats de Filosofia, de Ciències de la Informació, etc., Barcelona
Curs: 3471 – Didàctica dels escacs: de
3r. a 8è. – Primera i segona etapa – IV
hora
1982 – 17ª Escola d’Estiu
Aquest any vaig fer dos cursos: un d’iniciació i un altre d’aprofundiment
Dates: de l’1 al 14 de juliol
Lloc: diverses facultats, Barcelona
Cursos: 3372 – Didàctica dels escacs
(iniciació) – secció 3 (8 a 12 anys) – III
hora
3472 – Didàctica dels escacs
(aprofundiment) – IV hora
1983 – 18ª Escola d’Estiu
Dates: del 4 al 15 de juliol
Lloc: diverses facultats, Barcelona
Curs: 3421 – Didàctica dels escacs –
secció 3 (8 a 12 anys) – IV hora
1984 – 19ª Escola d’Estiu
Dates: del 2 al 13 de juliol
Lloc: diverses facultats, Barcelona
Curs: 40421 – Didàctica dels escacs –
secció 3 (8 a 12 anys) – IV hora
Destacar que aquesta vegada s’esmentava que jo era el coordinador de la campanya de la Generalitat.

çar als Monogràfics i vaig continuar a les seccions IV i III. El títol
del curs també va anar canviant
amb el temps.
Al quadre de dades que publiquem més amunt hi trobareu informació de tot plegat: any de celebració de l’escola d’estiu, dates,
lloc, títol del curs i secció corresponent.
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Curs 3461
Didàctica dels escacs
Objectiu
Partint d’un conjunt de temes bàsics
fer un treball pràctic sobre la metodologia a seguir a cadascun d’ells.
Propostes
Establir una programació general per
a una primera fase d’ensenyament
d’escacs. Després adequar aquesta
programació per nivells.
Donar idees per a la realització d’activitats complementàries relacionades
amb els escacs.
A càrrec de: Enric Oliver
Temàtica del curs que vaig realitzar l’estiu
de 1980.

El comiat

La sèrie “fent memòria de...” s’acaba amb l’article d’avui. Han estat
dotze articles que, com vaig dir
en el moment de presentar la sèrie
(Butlletí nº 137, pàg. 76), han servit per parlar de fets i esdeveniments que jo he viscut al llarg de
35 anys. Són vivències que, tal
com ja vaig comentar en un altre
article, no podien quedar guardades per sempre al bagul dels records: s’havien de donar a conèixer.
Espero que els que hagueu llegit els articles opineu el mateix. Si
és així fantàstic i si a més els articles us han agradat encara més fantàstic.
Article dedicat a Maria Josep Udina, amiga i col·laboradora de Marta
Mata.
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Quadre de dades dels meus cursos
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IX Circuit Català d'Oberts Internacionals d'Escacs 2012

b
a
A SUP.
Del 25 de juny al 3
XX OPEN INT. CIUTAT DE MONTCADA
A
de juliol
B
Del 30 de juny al 8
XIV OPEN DE TORREDEMBARRA
B
de juliol
A SUP.
Del 4 al 12 de juliol XXXV OPEN INTERNACIONAL DE BARBERÀ
A SUP.
A
Del 13 al 21 de
XIV OBERT INTERNACIONAL SANT MARTÍ
A SUP.
juliol
A
Del 16 al 24 de
XVII OPEN INT. "CIUTAT DE BALAGUER"
C
juliol
B
Del 20 al 28 de
XXXVIII OPEN INT. "VILA DE SITGES"
A
juliol
A SUP.
Del 21 al 29 de
XXX OPEN INTERNACIONAL D'ANDORRA
A
juliol
a
VIII OPEN DE CERVELLÓ
29 de juliol
a sup.
b
XIII OBERT D'OLOT
29 de juliol
a
A
De l'1 al 9 d'agost XXXVIII OBERT INT. CIUTAT DE BADALONA
A SUP.
C
De l'1 al 9 d'agost XXII OBERT INT. LA POBLA DE LILLET
B
C
Del 9 al 16 d'agost XIII OBERT INT. DE FIGUERES "MIQUEL MAS"
B
a sup.
XII OBERT INT. ACTIUS VILA DE POBLENOU
11-12 d'agost
a
A SUP
XIV OPEN INTERNACIONAL DE SANTS,
Del 17 al 26 d'agost HOSTAFRANCS I LA BORDETA
A SUP.
b
XXXVIII OPEN INT. CIUTAT DE MANRESA
27 d'agost
b
B
Del 30 d'agost al 7
V OBERT INT. "CIUTAT DE SABADELL"
C
de setembre
b
X OBERT INT. "RIBERA D'EBRE-CN ASCÒ"
8 de setembre
a
b
X TORNEIG OBERT VILA DE SANTPEDOR
9 de setembre
b
a
DIADA DE L'11 DE SETEMBRE D'ESCACS ACTIUS
11 de setembre
b
a sup.
XX OPEN INTERNACIONAL ACTIUS
22-23 de setembre VALLFOGONA DE BALAGUER
a sup.

17 de juny

III MEMORIAL JOSEP LORENTE
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Jordi Chalmeta
607472697
Arturo Vidarte
687123114
Jordi Salvat
649 061 984
Víctor Pont
629386528
Pablo Castillo
676204833
Cosme Barrera
615842035
Francesc González
600923277
Oscar de la Riva
00376-347085
Juan Mª Santiago
936840402
Jordi Pagès
626035927
Manel Triquell
677109802
Josep Salvador
630625152
Jordi Serra
699848479
Joan Lorda
659529581
Cotxeres
932918701
Marcel Albets
658935395
Pere Reginaldo
681287254
Josep Terrones
696204203
Josep Mascaró
616477533
Pere Reginaldo
681287254
Imma Montoliu
649952482

cesantboi@hotmail.com
www.cesantboi.cat
openmontcada@hotmail.com
http://unioescacs.montcada.cat
jsalvat20@hotmail.com
escacstorre.litegrup.com
ajedrezbarbera@hotmail.com
www.ajedreznd.com
escacs@cesantmarti.com
www.cesantmarti.com
info@openbalaguer.org
www.openbalaguer.org
chessopensitges@casinoprado.cat
www.casinoprado.cat
open@escacsandorra.com
www.escacsandorra.com
opencervello8@gmail.com
escacscervello.wordpress.com/
escacsolot@escacsolot.cat
www.escacsolot.cat
cesantjosep@gmail.com
www.cesantjosep.com
josepsalvador@gmail.com
www.ajedreznd.com
claudiserra@gmail.com
www.escacsfigueres.com
macesa@eresmas.com
www.ateneucolon.org
toniayza@secretariat.cat
www.cotxeres.org/open/
club@escacscataloniaclub.net
pere@coralcolon.net
www.coralcolon.net
cemora@escacsmora.com
www.escacsmora.com
escacssantpedor@gmail.com
pere@coralcolon.net
www.coralcolon.net
cevallfo@tinet.org
www.vallfogona.com

