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Campionat d’Espanya de Seleccions
Autonòmiques Cadet i Infantil
Catalunya fa un doblet històric
Catalunya s’ha proclamat Campiona d’Espanya de Seleccions
Autonòmiques d’Escacs a la categoria cadet i infantil, disputat a
la localitat d’Àvila, del 26 al 29 de juny de 2012, organitzat pel
Consejo Superior de Deportes. És un doblet històric que ningú ha
aconseguit llevat de la selecció catalana.
Enric Garcia

M

’agradaria començar
l’article comentant el
plaer d’haver format
part d’aquesta expedició a Àvila,
amb una potent selecció catalana
que formaven un equip infantil i
un cadet al Campionat d’Espanya
de Comunitats Autònomes. Els jugadors anaven acompanyats també per dos entrenadors GMs de
gran prestigi, com són Amador
Rodríguez i Josep Oms. Finalment
l’èxit amb els dos històrics títols
en un mateix campionat m’ha provocat encara una major satisfacció.
Pensava que, a més de tasques de
suport o administratives, podia
aportar alguna cosa per beneficiar
l’esperit d’equip. Però estava molt
equivocat perquè durant el viatge
en autocar em vaig adonar que
l’equip ja era una pinya. Ells havien compartit repetides experiències anteriorment, com uns entrenaments col·lectius recentment a Llinars, per exemple. A més, la qualitat humana dels expedicionaris estava fóra de dubtes.
Ronda a ronda

Ronda 1
El Campionat començava bé per
a l’equip sub-14. 3 a 1 davant
Múrcia. Àlex Ventura i Daniela

Integrants de l'expedició catalana infantil i cadet, amb entrenadors i delegat.

Categoria infantil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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14.
15.
16.
17.
18.

Catalunya
Castella - La Manxa
Andalusia
Galícia
Extremadura
Comunitat Valenciana
Canàries
Navarra
Múrcia
Astúries
Illes Balears
Aragó
Castella i Lleó
Cantàbria
Madrid
País Basc
La Rioja
Melilla
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Categoria Cadet
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Catalunya
Comunitat Valenciana
Galícia
Castella-La Manxa
Andalusia
Canàries
Aragó
Madrid
Astúries
Extremadura
Múrcia
Navarra
Illes Balears
Castella-Lleó
País Basc
Cantàbria
La Rioja
Melilla
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3
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Ronda 2
L’equip sub-14 va repetir el 3 a 1.
Aquesta vegada davant Comunitat
Valenciana. Pere Garriga i Daniela Velasco guanyaven ràpidament.
Després ho faria la campiona de
Catalunya, Cora Castellet. Aquesta vegada reservàvem a Llàtzer
Bru, que després faria un torneig
excel·lent com veurem.
L’equip sub-16 va patir davant
Illes Balears que va disputar un
matx molt notable. La nostra campiona de Catalunya Elisabet Ruiz
va realitzar un gran atac amb sacrifici, superant uns problemes de
temps agònics i va guanyar. Els
altres tres van fer taules, superant
posicions en ocasions quasi perdudes. Van saber gestionar els nervis
molt bé en els moments difícils.
Vam guanyar 2 ½ - 1 ½ davant un
digne rival.
Ronda 3
L’equip sub-14 torna a guanyar 3
a 1. Pere Garriga guanyava, també
Llàtzer Bru, convertint-se ja en els
dos fixes primers taulers. En aquest
matx va jugar l’alevina Andrea
Jausàs estrenant-se amb victòria,
després de superar positivament
problemes de temps agònics.
El matx de l’equip sub-16 davant el potent equip de Canàries va
ser molt semblant a l’anterior ron-
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Velasco guanyaven. Mentre que
Llàtzer Bru guanyava també de 1r
tauler, ja que el nostre campió de
Catalunya Pere Garriga descansava per a partides més decisives.
L’equip sub-16 començava de
forma contundent, guanyant amb
un 4 a 0 davant Aragó. Carles Díaz,
el campió de Catalunya José Pérez, Gal·la Garcia - Castany i Laura Martín.

Integrants dels equips
Sub 14
Pere Garriga Cazorla, Llàtzer
Bru Rullo, Alex Ventura Bolet,
Cora Castellet Menchón, Andrea
Jausàs López, Daniela Velasco
Rebezón.
Sub 16
Carles Díaz Camallonga, Carlos
Rojano Alfonso, José Pérez
Cabas, Elisabet Ruiz Font, Gal·la Garcia – Castany Musellas,
Laura Martín Pérez.
Entrenadors
Cadet: Amador Rodríguez.
Infantil: Josep Oms.
Delegat: Enric Garcia
Les noies llueixen la copa i les medalles.

da 2. A mig matx semblava que
perdíem però van saber superar posicions difícils. Guanyava aquesta
vegada Carlos Rojano. I els altres
van fer tres taules. Guanyàvem
també 2 ½ - 1 ½ com la ronda 2.
Descans de tarda
Vam aprofitar per anar al centre d’Àvila. Encara no ho havíem
fet, ja que l’hotel es trobava una
mica lluny i fins aleshores no ens
va resultar pràctic. Ens vam desconnectar una mica d’escacs, comprant alguna cosa o simplement
veient aparadors i prenent algun
refresc.
Després, als entrenadors, encara els hi va donar temps a preparar
la següent partida la mateixa tarda. De moment anàvem bé. El sub14 guanyava; al sub-16 li costava,
però també ho feia.
Ronda 4
Aquesta va ser la nostra millor ronda per als dos equips. Aquí vam

5

començar a creure en possibilitats
de victòria final o en un meritori
doblet. L’equip sub-14 guanya 3½
a ½ davant Castilla la Manxa. Pere
Garriga guanya una espectacular
partida, on amb peó de menys activa les peces magistralment per
atacar al rei contrari. Llàtzer i Andrea Jausàs també guanyaven amb
notables partides.
L’equip sub-16 després de patir dues rondes, guanyava més còmode 3½ a ½ davant Andalusia.
Carles Díaz feia taules al primer
tauler davant un fort adversari.
Guanyaven Gal·la Garcia – Castany, José Pérez i Laura Martín.
Agafàvem tots plegats cert optimisme davant el que encara quedava.
Ronda 5
Ens donava la sensació pels rivals
que ens tocaven, que aquesta podia resultar la ronda important i
decisiva.
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El sub-14 jugava contra Andalusia
que estava realitzant un notable
torneig. Vam tornar a guanyar 3 a
1. Amb victòries de Daniela Velasco, Llàtzer Bru i finalment Cora
Castellet després d’un interessant
final. Teníem el campionat molt a
prop però calia rematar-ho.
El sub-16 jugava contra la Comunitat Valenciana, segurament el
nostre principal adversari. Havien
realitat un irregular torneig pel
potent equip que tenien amb tres
empats. Però contra nosaltres van
jugar brillantment i ens van guanyar 2 ½ a 1 ½. Laura Martín guanyava en el 4t tauler. Canàries semblava que guanyava Andalusia i
aquí pensàvem que marxava el liderat i el títol, però en arribar a
l’hotel ens fan saber que havien
empatat i que encara érem líders,
això ens va donar molta moral per
preparar les partides durant la nit.
Aspiràvem als dos títols i depeníem de nosaltres.
Ronda 6
El sub-14 va tenir el matx més
complicat davant Galícia. Ens ho
van posar difícil. Daniela Velasco
guanyava de forma notable i empatava el matx, però Llatzer Bru
estava pitjor i Cora Castellet millor però quedava molta partida. Si
no fèiem 2 a 2 depeníem d’altres,
per això des de fóra vam patir una
mica. Però finalment Llatzer fa taules i Cora Castellet guanyava.
Érem campions. Segons classificats Castilla – La Manxa i tercers
Andalusia.
Els sub-16 depenia d’ells mateixos i va resultar interessant i
emocionant fins al final. Elisabet
Ruiz va guanyar una partida posicional, deixant el marcador en 2 a
1 desfavorable contra Castilla la

La selecció catalana infantil, a l'esquerra, defensant la samarreta.

Manxa, ja que els nois havien perdut. Amb 2 a 2 podíem ser campions però depeníem del resultat de
Comunitat Valenciana en aquest
cas. Laura Martín va superar molt
bé la pressió i guanyava un difícil
final. 2 a 2. Érem campions també, perquè Canàries perdia contra
la Comunitat Valenciana. Aquests
havien començat amb 3 empats,
però les dues darreres rondes van
jugar de forma excel·lent i van quedar sub-campions darrera nostre
només per desempat. Tercers classificats l’equip de Galícia.
Al lliiurament de premis ens
vam assabentar que Llatzer Bru
amb 4 1/2 de 5 havia guanyat el
premi al millor 2n tauler. Brillant
actuació individual, la seva. Però
tothom va jugar el seu paper en els
dos títols aconseguits i aquest va
ser força destacable: en el joc a les
partides, el treball en les preparacions a l’hotel, com l’esperit
d’equip demostrat entre tots els
integrants.
Com s'han aconseguit dos títols?

Ja hem comentat el treball, bon joc
i esperit d’equip demostrat pels
jugadors representants de Catalunya. Aquest és el motiu principal.
Felicitats a tots ells.
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Però també m’agradaria citar el
treball i dedicació demostrat pels
dos entrenadors assignats. En tot
moment de l’estada, i també durant
l’any, van dedicar les seves hores
a preparar aquest equip, com altres
entrenadors que aquests jugadors
tenen als seus clubs respectius, i
que han jugat el seu important paper.
Igualment, és un títol que ens
representa com a part dels escacs
catalans. I aquí és on altres factors
han intervingut. Les famílies dels
jugadors que han dedicat esforços
importants per l’aprenentatge dels
seus fills. També altres jugadors
catalans amb un nivell cada vegada més alt que no van anar a Àvila,
però ens podien haver representat
dignament. Aquesta sana rivalitat
contribueix a pujar el nivell dels
escacs catalans. M’agradaria igualment comentar els esforços que fa
gent a la FCE o relacionada amb
determinades entitats, de forma altruista per organitzar esdeveniments o estructurar els escacs base.
Finalment, recordar que hi ha clubs
a Catalunya que han progressat des
de l’única pràctica dels escacs seguint un model adult, a estructurar
o organitzar classes i activitats
d’escacs per a joves jugadors.

IX Circuit Català d'Oberts Internacionals d'Escacs 2012

A SUP.
A
B
XIV OPEN DE TORREDEMBARRA
B
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
Del 16 al 24 de
A
XVII OPEN INT. "CIUTAT DE BALAGUER"
juliol
C
B
Del 20 al 28 de
XXXVIII OPEN INT. "VILA DE SITGES"
A
juliol
Del 21 al 29 de
A SUP.
XXX OPEN INTERNACIONAL D'ANDORRA
juliol
A
a
VIII OPEN DE CERVELLÓ
29 de juliol
a sup.
b
XIII OBERT D'OLOT
29 de juliol
a
A
XXXVIII OBERT INT. CIUTAT DE BADALONA
De l'1 al 9 d'agost
A SUP.
C
XXII OBERT INT. LA POBLA DE LILLET
De l'1 al 9 d'agost
B
C
De l'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
XX OPEN INTERNACIONAL ACTIUS
a sup.
22-23 de setembre VALLFOGONA DE BALAGUER
a sup.
XX OPEN INT. CIUTAT DE MONTCADA
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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
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Del 25 de juny al 3
de juliol
Del 30 de juny al 8
de juliol

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

