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Campionats territorials de Catalunya
Antoni Gual, Víctor Lillo, Albert Ramón i
Carles Moreno s'imposen en cada delegació
Durant els mesos de tardor s'han disputat els campionats de les 4
delegacions catalanes. Antoni Gual, Víctor Lillo, Albert Ramón i
Carles Moreno s'han imposat en les seves respectives delegacions
i participaran a la fase final que se jugarà el proper mes de maig,
juntament amb Santiago Beltran, com a subcampió de la delegació de Barcelona.
tran, però dues victòries a les darreres rondes, combinat amb la derrota de Beltran a la ronda final contra Enrique Fernández va deixar al
de l’Escola d’Escacs amb un punt
d’avantatge, al final. Santiago Beltran, amb millor desempat, va ocupar la segona plaça per a jugar la
final. La competició va tenir lloc
al local del Foment i el de la FCE
(al carrer St. Adrià 20).
El grup B es va dividir en tres
zones:
A la zona del Barcelonès,
Ferran Gurri, del CE Canet, va fer
un spring a les darreres rondes que
el va permetre empatar i millor en
el desempat particular contra
Ismael Molano (CE Vall del Tenes)
i Bernat Montoro (Foment), tots

Redacció

D

urant els mesos d’octubre,
novembre i part de desembre del 2012 s’han disputat els campionats individual territorials de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona. Aquests campionats classifiquen per a la Final
Absoluta de Catalunya, el Campionat Femení de Catalunya i la Final de Veterans.

Delegació de Barcelona

En el grup A de Barcelona, la disputa per al primer lloc va ser entre
Gual i Beltran. Antoni Gual va fer
un torneig molt seriós, tot i que va
perdre a la 7a ronda davant de Bel-

Classificació final grup A Barcelona
1. Gual, Antoni
Escola E. Bcn
2. Beltran, Santiago
Sitges
3. Fernández, Enrique
Sitges
4. Garrido, Daniel
Foment
5. Arias, Guillermo Barcelona Uga
6. Vidarte, Arturo
Montcada
7. Capellades, Marc
Peona i Peó
8. Chalmeta, Ramon
Sant Boi
9. Vehí, Víctor M.
Escola E. Bcn
10. Ventura, Màxim
Vila Olímpica
fins a 46 jugadors.

7,5
6,5
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5
5

Antoni Gual, campió del grup A de la
delegació de Barcelona.

Classificació final grup B Barcelonès
1. Gurri, Ferran
Canet
2. Molano, Ismael
Vall Tenes
3. Montoro, Bernat
Foment
4. Bollero, Alfonso Cerdanyola M.
5. Gilabert, Raul
Barcelona Uga
6. Escudero, Albert
Ideal Clave
7. Pascual, Carles
Sant Martí
8. Ayza, Antoni
Barcelona Uga
9. Daimiel, Eleuterio
Lira
10. Serra, Agustí
Comtal
fins a 71 jugadors.
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7
7
7
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5,5

Classificació final grup B Baix Llobregat
1. Chuturkov, Kostov
Cornellà
2. Avramov, Plamen
Cornellà
3. Ros, Jaume
Colònia Güell
4. Rodríguez, Fernando Esplugues
5. Tabares, Yorky
Cornellà
6. Miquel, Josep
Gavà
7. Alquezar, Marc
Cornellà
8. Romero, Mario
Esplugues
9. Vega, Lluís
Pallejà
10. Ros, Ramon
Colònia Güell
fins a 46 jugadors.

8
7
7
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
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Classificació final grup B Osona
1. Simon, Jaume Taradell-Centelles
2. Fabre, Miquel Taradell-Centelles
3. Canadell, Samuel
Tona-Crema
4. Torras, Xavier Taradell-Centelles
5. Omella, Marco A.
Calldetenes
6. Roca, Josep
Taradell-Centelles
7. Zaiats, Vladimir
Calldetenes
8. Recoder, Jordi Taradell-Centelles
9. Montserrat, Àngel
Santpedor
10. Pérez, Sergi
Tona-Crema
fins a 23 jugadors.

6,5
6,5
5
5
5
4,5
4,5
4
4
4

Classificació final Girona
1. Lillo, Víctor
Figueres 7,5
2. Vidal, Àlex
Santa Eugènia 7,5
3. Triadu, Jordi
Olot 7
4. Alejo, Ricardo
Cassà 7
5. Mundet, Jaume
Gerunda 6,5
6. Huici, David
Gerunda 6,5
7. Pinsach, Alexandre
Figueres 6,5
8. Cano, Gerard
Santa Eugènia 6,5
9. Salagran, Guillem
Gerunda 6
10. Ayllon, Joan P.
Tordera 6
fins a 86 jugadors.

Classificació final grup A Lleida
1. Ramon, Albert
2. Barbero, Alejandro
3. Trepat, Joan
4. Martínez, Ivan
5. Monell, David
6. Palau, Albert
7. Gutiérrez, Ferran
8. Arno, Arnau
9. Llavall, Daniel
10. Gensana, Joan
fins a 29 jugadors.

Tàrrega
Lleida
Lleida
Lleida
Geva Cea
Baix Segre
Benavent
Almenar
Tàrrega
Lleida

7,5
7,5
6,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5

Víctor Lillo, del Figueres, campió de Girona.

tres amb 7 punts.
A la zona del Baix Llobregat,
el jugador del Cornellà, Kostov
Chuturkov, no va tenir rival. Va
guanyar totes les partides que va
jugar, llevat de la ronda 7 on no es
va presentar. Plamen Avramov
(Cornellà) i Jaume Ros (Colònia
Güell) va acompanyar-lo en el
podi.
Al grup d’Osona es va jugar
una ronda menys. Jaume Simón i
Miquel Fabre, tots dos del
Taradell-Centelles, van acabar amb
6,5 punts, molt per sobre de la resta. El desempat va afavorir Jaume
Simón.
Delegació de Girona

Classificació final Tarragona
1. Moreno, Carles
Tarragona
2. Buch, Joan
Masdenverge
3. Guasch, Josep M.
Espluga F.
4. Regue, Enric
Escacs Reus
5. Bru, Llatzer
Cerdanyola V.
6. Salvador, JM
Escola E. Salou
7. Negreiro, Benet
Tarragona
8. Salvadó, Ivan
Mora d’Ebre
9. Terrones, Mireia
Mora d’Ebre
10. Kaufmann, David
Tarragona
fins a 66 jugadors.

9
6,5
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

A la delegació de Girona el local
de joc va ser l’hotel NH Hoteles
de Girona. Víctor Lillo, del Figueres, va superar Àlex Vidal, del Sta.
Eugènia, en el desempat (Bucholz), tot i que en el particular la
victòria va ser per a Vidal. Jordi
Triadú (Olot) va ser 3r, Ricardo
Alejo (Cassà) 4t, Jaume Mundet
(Gerunda) 5è i David Huici (Ge-

5

runda) 6è. Per trams d'Elo, els tres
millors de cada tram van ser:
-1700-1800: Iván Rodríguez (Blanes), Víctor Gala (Sta Eugènia) i
Ferran Capallera (Figueres).
-1801-1900: Vasily Radionov (Blanes), Carles Trias (Sta Pau) i Saúl
Domenech (Guixolenc).
-1901-2000: Daniel Molina (Gerunda), Joan Gallart (Sta Eugènia)
i Vladimir Volkov (Fanalenc).
-2001-2100: Eduard Aymerich
(Olot), Fernando Ricardo
(Palafrugell) i Albert Badosa (Sta
Pau).
El millor veterà va ser Pere Mas
(Sta Eugènia) i la millor fèmina,
Laura García (St Gregori). Els premis per edats van ser per a David
Fernández, del Guixolenc (sub-10),
Aleix Torres, del Gerunda (sub-12),
Guillem Salagran, del Gerunda
(sub-14), i Alexandre Pinsach, del
Figueres (sub-16).
Delegació de Lleida

Pel que fa a la delegació de Lleida,
la competició es va jugar al Casal
de l’Ajuntament de Benavent.
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Albert Ramon, del CE Tàrrega, campió de
la delegació de Lleida.

Casal de l'Ajuntament de Benavent, seu de la competició de la territorial de Lleida.

Albert Ramón, del CE Tàrrega, va
superar els tres MF i va acabar empatat amb Alejandro Barbero, també del Lleida. Tots dos van acabar
invictes i van ser molt superiors a
la resta de contrincants. En aquesta delegació hi va haver un grup
B, donada l’alta inscripció, que va
guanyar Norbert Ros, del CE
Tàrrega, empatat a punts amb
Ramon Aloy, del CE Vilabarca. La
Xenia Arnó ha estat la primera
classificada al Femení de Lleida.

cola d’Escacs de Barcelona), Santiago Beltran (Sitges), Albert Ramón (Tàrrega), Víctor Lillo (Figueres) i Carlos Moreno
(Tarragona).
Per altra banda, els campions
territorials de les prèvies de veterans han estat: Lluís Coll, a Barcelona, i Erik Martínez i Joan Gensana a Lleida.
Santiago Beltran, segon classificat del grup
de Barcelona.

Delegació de Tarragona

Finalment, a la delegació de
Tarragona es va jugar al pavelló de
la urbanització Hifrensa, de
l’Hospitalet de l’Infant. El jugador
Carles Moreno (CE Tarragona), va
fer la proesa de guanyar les 9 partides, quedant amb dos punts i mig
d’avantatge sobre els seus perseguidors, entre els que figuraven
Joan Buch (CE Masdenverge) i
Josep Ma Guasch (CE Espluga de
Francolí).
D’aquesta manera, per a la Final Absoluta de Catalunya els classificats han estat: Antoni Gual (Es-

Carles Moreno, del CE Tarragona, campió de la delegació de Tarragona.
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LXX Campionat Femení de Catalunya

La jugadora de La Colmena ha tornat a la competició i ho ha fet de
la millor manera, imposant-se ja des d'un principi i acabant en solitari al capdavant. Baixa participació en aquesta prova, jugada a
la ciutat de Lleida entre els dies 6 i 9 de desembre, i que només ha
comptat amb 11 jugadores.

Carla Marín

L

’hotel Real de la ciutat de
Lleida ha estat la seu d’una
nova edició del Campionat
de Catalunya Femení, i ja en van
70! Malauradament, aquest any
destaca per la baixa participació,
amb tant sols 11 jugadores. Segurament, la no proximitat a la ciutat
de Barcelona i la coincidència amb
un dia laborable i amb un altre torneig significatiu en aquestes dates
com és el Bali, són les causes principals d’aquesta davallada. No obstant, un Campionat de Catalunya
no s’hauria de veure tant afectat per
aquests temes, sinó que hauria de
ser una cita esperada per les jugadores catalanes. Caldrà doncs fer
una profunda autocrítica sobre el
torneig i buscar millores per convertir aquest campionat en una cita
anual.
El campionat es va disputar
amb molta tranquil·litat juntament
amb el tancat per a norma de MI
organitzat per la delegació de
Lleida de la Federació Catalana
d’Escacs. Després del rebuig d’última hora de l’hotel Sansi, on inicialment s’havia de jugar la com-

Sala de joc del Campionat Femení de Catalunya, a l'hotel Real de Lleida.

petició, el torneig es va traslladar
a l’Hotel Real, jugant-se la primera ronda al Club d’escacs Lleida,
Classificació final
1. Alfonso, Beatriz
2. Riera, Elizabeth
3. Ruiz, Elisabet
4. Martín, Sònia
5. Terrones, Mireia
6. Castillo, Yolanda
7. Marín, Carla
8. Ros, Joana
9. Arno, Xènia
10. Martín, Laura
11. Palau, Vinyet

La Colmena
Cirera
Vilafranca
Olesa
Móra d’Ebre
Sant Andreu
Peona i Peó
Colònia Güell
Almenar
Olesa
Alcoletge
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5
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3
2,5
2
1

que molt gentilment va oferir tota
la seva col·laboració i al qual volem aprofitar aquestes línies per
agrair-li-ho.
Una llàstima també el fet de ser
un nombre imparell de jugadores,
que obligava a més de la meitat de
les participants a descansar en algun moment. D’aquesta manera,
només es disputaven cinc partides
en cada ronda. La primera va deixar una única sorpresa, les taules
de la 3a del rànquing i subcampiona de l’edició anterior, Elisabeth
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Beatriz Alfonso torna després de 16 anys i
guanya el campionat
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Taula amb les 10 jugadores que competien a cada ronda, ja que una sempre descansava. Beatriz Alfonso, la campiona, a l'esquerra de tot.

Riera, davant la jugadora sub-18
d’Olesa, Sònia Martín. L’Elisabeth
va guanyar un peó força ràpid, però
la jugadora d‘Olesa no es va rendir i va lluitar per acabar aconseguint les taules després d’un disputat final. Interessant també el
matx al primer taulell entre les dues
últimes campiones d’aquest torneig, Elisabet Ruiz i Carla Marín.
La primera es va endur còmodament la victòria després d’un seguit d’imprecisions de les negres i
una errada final pels problemes de
temps.
La segona ronda, ja a l’Hotel
Real, va deixar una sola jugadora
amb tots els punts possibles, ja que
més de la meitat de partides acabaren en taules. Només Beatriz
Alfonso aconseguia sumar els dos
punts sencers, havent superat a les
dues úniques jugadores lleidatanes,
Xènia Arnó i Vinyet Palau. Victòria també per a Elisabeth Riera que
es refeia de les taules de primera
ronda. Empat en la resta d’enfron-

taments, tot i que amb partides molt
disputades. Sònia Martín tornava
a puntuar amb una de les candidates al títol, Mireia Terrones. I destaquen també les taules de la jove
Joana Ros davant Xènia Arnó, tot
i que amb un parell de jugades precises en el final es podria haver
endut el punt sencer.
La primera jornada doble tancava confirmant Beatriz Alfonso
com a líder. Tot i entrar en un final
inferior davant Elisabeth Riera, les
imprecisions d’aquesta en els destrets de temps, li van permetre endur-se el punt sencer. La còmoda
victòria d’Elisabet Ruiz davant
Laura Martín la deixava com a
única perseguidora a tant sols mig
punt. Les noves taules entre Yolanda Castillo i Mireia Terrones i la
victòria de Sònia Martín davant
Xènia Arnó les situaven amb 2
punts dels 3 possibles, a l’espera
de que la líder punxés.
La tercera jornada s’obria amb
un duel clau a la primera taula en-
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tre Beatriz Alfonso i Elisabet Ruiz.
Bona partida de la jugadora de Vilafranca que va poder arribar a un
final amb lleugera avantatge. L’experiència de la jugadora de La Colmena va ser clau per poder salvar
les taules que li permetien mantenir el liderat. Primera derrota de
Sonia Martín, davant Yolanda
Castillo, que permetia a aquesta
darrera sumar 3 punts i situar-se
només a mig de la primera classificada. El matx al primer taulell en
la pròxima ronda estava garantit.
Tercer empat consecutiu per Mireia Terrones, aquest cop davant
Elisabeth Riera. La igualada posició a la que es va arribar després
de l’italiana proposada per la jugadora del Cirera de Mataró no va
donar masses opcions a la lluita.
Les dues jugadores se situaven
encara amb opcions, però a l’espera del que passés als primer taulell. Destaca també en aquesta ronda la partida entre Joana Ros i Carla Marín. La jove jugadora va apro-

de l’escassa participació). Quarta
posició per a Sònia Martín que va
derrotar còmodament Joana Ros i
que confirmava un bon torneig. I
tancava les premiades Mireia Terrones malgrat la derrota de l’última ronda. Yolanda Castillo, Carla
Marín, Joana Ros, Xènia Arnó,
Laura Martín i Vinyet Palau completaven en aquest ordre la classificació final.
Així es tancava una edició més
d’aquest campionat en hores baixes. Destacar com és habitual el
bon ambient que es respira en
aquest torneig. La rivalitat i lluita
en les partides contrasta admirablement amb les converses animades
dels àpats i les estones lliures. Esperem poder parlar de més participació en els pròxims anys i sobretot que les jugadores gaudeixin disputant una prova oficial com
aquesta.

K
k

Una mica precipitat.
13.¤c4 e4 14.¤e1 ¤c6
Ara sembla més correcta per d7.
15.f4 d5 16. ¤e5 ¤xe5 17.dxe5
£e6 18.¥g4 f5 19. ¥e2 ¥c6
Per molestar, si ¤c2 ¥a4
20.£b3 £d7 21.a4 ¢h8 22.¤c2
¥c5 23.¦fd1 g5
La meva rival començava a tenir
problemes de temps.
24.¤d4 ¥b7 25.¥b5 £e7 26.£c2
¦ac8 27.£f2 a6 28.¥e2 ¥xd4
Millor 28.¥f1
29.exd4 ¦c2
Les negres tenen avantatge.
30.b3 gxf4 31.¦e1 £g5 32.¢h1
¦8c8 33.£f1 ¦8c3 34.¦ac1 f3
35.gxf3 ¦xc1

Arno, X.

Alfonso, B.
Obertura Trompowsky [A46]
Aquesta era la pr imera partida
desprès de 16 anys sense jugar el
Campionat de Catalunya Femení.
Llavors estaba embarassada i vaig
guanyar el torneig. Molts nervis i
una mica de precipitació durant
tota la competició, però contenta
de tornar a jugar-la, tot i que el fet
de jugar matí i tarda és molt dur i
no estic gens acostumada. Hi ha
hagut un bon ambient, llàstima que
fóssim poques jugadores i sort
d´estar també amb els jugadors del
tancat, dinàvem i sopavem junts i
va estar força bé.
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥g5 c5 4.c3
h6 5.¥h4 cxd4 6.¥xf6 £xf6
7.cxd4 b6 8.e3 ¥b7 9.¥e2 ¥e7
10.0-0 0-0 11.a3 d6
Millor ¤c6 i jugar les torres per c8
i d8.
12.¤bd2 e5

9

Si 35.¦xc2 fxg2+ i les negres están millor.
36.f4 ¦xe1
En els problemes de temps no havia previst 36.f4. La meva rival la
va trobar sobre la marxa, tenia
36...¦f3 quedant millor tambè.
37.£xe1 £xf4 38.£xc3 £f2
Ara no val 39.£c7 per £e1+
39.£c1 f4! 40.£f1 £xf1 41.¥xf1
f3 42.¢g1 e3 43.¥h3 a5 44.¥d7
¢g7 45.¢f1 ¥a6+ 46.¥b5 ¥c8
47.¢e1 ¢g6
Com ella no podia pensar, vaig
decidir que aprofitaria que jo sí que
podía fer servir el meu rei, tot i que
f2 guanya més rápid.
48.¥d3+ ¢g5 49.¥b5 ¥f5 50.¥a6
¢f4 51.¥b5 ¢e4
0-1
B. Alfonso
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fitar molt bé l’error estratègic de
la segona per arribar a una posició
amb molta avantatge que no va
saber rematar. Després d’errors per
les dues parts, les jugadores es van
acabar repartint el punt, segurament el resultat més just.
Penúltima ronda i nova batalla
acabada en taules al primer taulell.
Beatriz Alfonso es situava amb uns
privilegiats 4,5 de 5 després de liderar tota la prova. Les taules en
l’última ronda li garantirien la victòria. Dura lluita també al segon
tauler entre dues jugadores que
saben què és alçar el títol en aquest
campionat. La jugadora del Móra
d’Ebre, Mireia Terrones, s’enduia
finalment el punt sencer i es disputaria el torneig en l’última ronda. Una victòria li permetria arravatar el títol a la fins aleshores líder, amb permís de Yolanda
Castillo que sumant el punt en l’última ronda aspirava també al primer lloc. Les victòries de Sònia
Martín i Elisabeth Riera les situaven amb 3 punts i opcions de podi.
Última jornada matutina i nova
victòria per a Beatriz Alfonso que
es proclamava així campiona de
Catalunya 2012. Aquest cop els
destrets de temps van passar factura a la Mireia Terrones que va
acabar penjant-se una peça. Vibrant partida en la disputa del segon lloc entre Elisabeth Riera i
Yolanda Castillo. Intens final de
partida amb poc temps per les dues
bandes i molta activitat de peces.
La qualitat aconseguida per la jugadora del Sant Andreu no va ser
suficient per frenar l’atac de les
blanques que es van acabar enduent la partida i la segona plaça de
la classificació. Tercer lloc per
Elisabet Ruiz que va descansar en
l’última ronda (un dels problemes
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Campionat de Catalunya d’escacs actius d’edats
Memorial David Garcia Ilundain
300 participants a Cotx
eres de Sants
Cotxeres
Enguany, el Memorial Garcia Ilundain, convertit en el campionat de
Catalunya d'escacs actius d'edats, ha tingut una participació clarament superior a la de l'any passat, amb 300 jugadors. Albert Ezquerro, Ferran Cervelló, Gerard Ayats, Marcel Claramunt i Llibert
Céspedes, s'han proclamat campions de les diferents categories per
edats.

Redacció

C

om cada any, el segon dissabte de desembre, enguany
era dia 15, es va organitzar
el Memorial David Garcia Ilundain
d’escacs de base, amb la novetat
que aquest any s’havia convertit,
al mateix temps, en Campionat de
Catalunya d’escacs actius d’edats.
Es jugava a un total de 8 rondes al
ritme de 15 minuts per jugador més
15 segons per jugada durant tota la
partida.
La participació va ser superior
a la de l’any anterior, gairebé 300
esportistes de totes les edats, on es
jugava separat per 5 categories, des
de la sub-8 a la sub-20, que enquadra les edats esmentades fins als 20
anys. Els esportistes, acompanyants i delegats van venir de tota
la geografia catalana esdevenint un
èxit de participació. Feia molt de
goig veure l’Auditori de Cotxeres
ple de taulers, peces d’escacs i canalla.
L’organització del torneig va
anar a càrrec del seu director Jordi
Capellades i van actuar com àrbitres Roger Rodriguez, com a principal, Daniel Leiro, com adjunt,
Toni Viñas, Gumersind Maseras,
Ramon Casassas, Jordi Lladó, Roger Cervelló i Sergio de las Heras

Podi sub-20, amb Ferran González, Andrea Norte, David Kaufmann i Albert Ezquerro,
d'esquerra a dreta.

Classificació final sub-20 i sub-16
1. Ezquerro, Albert
Peona i Peó 6,5
2. Kaufmann, David
Tarragona 6,5
3. Rojano, Carlos
La Colmena 6
4. González, Ferran
Sant Andreu 6
5. Garcia-Castany, Gal.la SCC Sab. 6
6. Diaz, Carles
SCC Sabadell 5,5
7. Toste, Alexandre
Figueres 5,5
8. Martin, Laura
Llinars 5,5
9. Pozanco, Marc
Cerdanyola 5,5
10. Pérez, José
Balaguer 5,5
fins a 75 jugadors.
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Classificació final sub-14
1. Cervelló, Ferran
Peona i Peó
2. Garriga, Pere
Mollet
3. Garcia, Daniel
Cerdanyola
4. Bru, Llatzer
Cerdanyola
5. Ventura, Alexandre Vila Olímpica
6. Salagran, Guillem
Gerunda
7. Hernández, Carlos
La Colmena
8. Martínez, Xavier Vila Olímpica
9. Prujà, Edu
Gerunda
10. Jané, Jordi
Cardona
fins a 38 jugadors.

7
6,5
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5

Competició per equips

En el torneig per equips els guanyadors van ser de la categoria
sub-8 el Peona i Peó, a la categoria sub-10 el Cerdanyola del Vallès,
a la categoria sub-12 el Peona i
Peó, a la sub-14 el Cerdanyola del
Vallès i a la sub-20 el SCC
Sabadell.
Classificació final per equips

Podi sub-16, amb Carles Díaz, Gal·la Garcia-Castany i Carlos Rojano.

Sub-16 i Sub-20
1. SCC Sabadell
2. Cerdanyola
3. Sant Andreu

16,5
16,5
16

Sub-14
1. Cerdanyola
2. Peona i Peó
3. Gerunda

16
15,5
14

Sub-12
1. Peona i Peó
2. Llinars
3. Vilafranca

18
17,5
15

Sub-10
1. Cerdanyola
2. Vilafranca
3. Figueres

14
13
13

Sub-8
1. Peona i Peó
2. Tres Peons
3. Cerdanyola

16
14,5
13,5

Podi sub14, amb Cora Castellet, Daniel Garcia, Pere Garriga i Ferran Cervelló.

Classificació final sub-12
1. Ayats, Gerard
Llinars
2. Martínez, Carlos
Peona i Peó
3. Valle, Marc
Vilafranca
4. Riu, Daniel
Edami
5. Pulido, Manuel
La Colmena
6. Martín, Pau
Llinars
7. Povill, Xavier
Peona i Peó
8. Porta, Guillem
Ateneu Colon
9. Lorenzo, Rubén Les Franqueses
10. Bover, Pol
Vila Olímpica
fins a 70 jugadors.

7
7
6,5
6
6
6
6
6
6
5,5

Classificació final sub-10
1. Claramunt, Marcel Ateneu Colon
2. Sama, Hèctor
La Lira
3. López, Sergi
Montmeló
4. Ros, Joana
Colònia Güell
5. Cano, Eduard
Ateneu Colon
6. Masdemont, Guillem
Joviat
7. Sarrate, Jordi
Les Franqueses
8. Álvarez, Víctor
Foment
9. Yang, Shu
Edami
10. Riu, Sergi
Edami
fins a 60 jugadors.
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6,5
6,5
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5

Classificació final
1. Céspedes, Llibert
Tres Peons
2. Martínez, Nagore
Tres Peons
3. Prats, Sergi
Llinars
4. Jiménez, Nicolás
Peona i Peó
5. Castillo, Arnau
Vila Olímpica
6. Foix, Jaume
Vallfogona
7. Insa, Jan
Peona i Peó
8. Riera, Joaquim
Calldetenes
9. Pueyo, Pau
Colònia Güell
10. Turner, Andy
Peona i Peó
fins a 42 jugadors.

8
6,5
6
6
6
6
5
5
5
5
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com àrbitres auxiliars. No van tenir cap incident remarcable.
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Podi sub12, amb Andrea Jausàs, Marc Valle, Carlos Martínez i Gerad Ayats, d'esquerra a dreta.

Podi sub10, amb Sergi López, Joana Ros, Hèctor Sama i Marcel Claramunt, d'esquerra a dreta.

Podi sub8, amb Nicolàs Jiménez, Sergi Prats, Nagore Martínez i Llibert Céspedes, d'esquerra a dreta.
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Memorial David Garcia Ilundain Internacional

El Torneig Internacional Memorial Garcia Ilundain es va disputar el
dia 16 de desembre de 2012, a 9 rondes, en sessions de matí i tarda, segons la modalitat d’escacs actius, amb partides de 15 minuts
per jugador i un increment de 5 segons per jugada. Jaime Alexander
Cuartas es va proclamar campió, acabant amb 8 de 9.

U

Redacció

n total de 92 jugadors van
participar el diumenge,
amb una vintena de titulats
internacionals (5 GMs, 7 MIs, 8
MFs i 6 MCs i un MN).
El Gran Mestre Internacional
Jaime Alexander Cuartas, de
l’Unió d’Escacs Montcada, es va
adjudicar el torneig en emportarse, el premi al millor jugador amb
una puntuació total de 8 punts dels
9 possibles. El jugador del mateix
club, el GM Orelvis Pérez, va quedar segon amb 7,5 punts i el tercer
classificat va ser amb 7 punts, el
també GM José Manuel López,
d’un altre club vallesà, el SCC de
Sabadell. Van obtenir també premis en metàl·lic els jugadors: Arián
González (SCC Sabadell), Arturo
Vidarte (Montcada), Jonathan Cruz
(Tres Peons), Miguel Muñoz (Terrassa), i Marc Sánchez (Foment
Martinenc).
Els guardons de premis per
trams d’Elo de cada categoria se’ls
van emportar els següents jugadors: Marc Capellades (Peona i
Peó), David Miguel (Padró), Josep
Ridameya (Tres Peons) i Pau Jover (Peona i Peó).
La millor jugadora va ser la
Laura Martín (Llinars), el millor
veterà Josep Monedero (Aragonés)
i el millor sub-12 Carlos Martínez
(Peona i Peó).

Podi del torneig, amb Orelvis Pérez (2n), Jaime A. Cuartas (1r) i J. Manuel López (3r),
d'esquerra a dreta.

Classificació final
1. Cuartas, Jaime A.
2. Pérez, Orelvis
3. López, J. Manuel
4. González, Arián
5. Vidarte, Arturo
6. Cruz, Jonathan
7. Muñoz, Miguel
8. Sánchez, Marc
9. Lillo, Víctor
10. Capellades, Marc
fins a 92 jugadors.

COL
Montcada
SCC Sabadell
CUB
Montcada
PER
Terrassa
Foment
Figueres
Peona i Peó
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8
7,5
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

No es va produir cap incident
remarcable durant el torneig. La
competició va acabar sobre l’horari previst.
Antoni López va actuar com a
delegat federatiu del Torneig Internacional i l’arbitratge va anar a càrrec de Valerio de la Cruz, com a
principal, i Carles Otero, com adjunt, Beti Alfonso, Jaume Gotés i
Elisa Martínez com auxiliars.
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Cuartas s'imposa en el fort torneig
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Tancat Internacional per a norma de MI a Lleida
Jorge González guanya el tancat
Del 6 al 12 de desembre s'ha disputat, conjuntament amb el Campionat Femení de Catalunya, el torneig Tancat Internacional per a
norma de MI, a Lleida. El MI colombià Jorge González s'ha proclamat campió amb 6,5 punts. Finalment, cap jugador ha assolit la
puntuació per fer norma.
Redacció

E

l MI Jorge González, del CE
Lleida, ha estat el guanyador del Tancat Internacional
disputat a Lleida entre els dies 6 al
12 de desembre de 2012. El jugador va finalitzar el torneig amb 6,5
punts de 9 possibles: cinc victòries, tres taules i una sola derrota.
Curiosament, el MI colombià, que
porta molts anys vivint a Catalunya, va perdre la primera ronda,
contra el jugador Joan Trepat, però
des de la segona va fer un joc molt
segur i sòlid que el va portar a la
victòria final. Van completar el
podi el MF cubà Arián González,
amb 6 punts, en segona posició. El
jugador cubà va tenir a les seves
mans la victòria final, però la derrota a la penúltima ronda davant
de l'últim classificat, Alejandro
Barbero, el va descartar com a
campió. El tercer classificat, amb
5 punts, va ser el MI Guillem
Baches del CE Lleida. Finalment,
cap jugador va assolir norma de
MI, però s’ha aconseguit organitzar un campionat en una Delegació Territorial on no hi ha gaires
oportunitats de jugar un torneig
d’aquestes característiques i això
ja constitueix un èxit esportiu.
El torneig es va disputar a l’Hotel Real de Lleida, dirigit per l’Im-

Imatge de la sala de joc. En primer pla, a l'esquerra, el jugador del Lleida Joan Trepat
s'enfronta al campió del torneig, el colombià Jorge González.

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

González, Jorge A
González, Arian
Baches, Guillermo
Mellado, Juan
José, Daniel
Trepat, Joan
Martínez, Iván
Monell, David
Esplugas, Vicenç
Barbero, Alejandro
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COL
CUB
ESP
AND
AND
ESP
ESP
AND
ESP
ESP

6,5
6
5
4,5
4,5
4
4
4
4
2,5

ma Montoliu i arbitrat, simultàniament amb el Campionat Femení
de Catalunya, per Miguel Ramos i
Manuel Navarro. El torneig, organitzat per iniciativa de David Monell, delegat de Lleida de la Federació Catalana d’Escacs, va comptar amb la col·laboració de Joan
Gensana i del Club d’Escacs
Lleida.

Torneigs Socials Sant Martí 2012 i IV Tancat MI

Ricard Llerins

A

diferència del que passa a
la majoria de clubs, els torneigs socials al CE Sant
Martí segueixen amb una gran salut. Són torneigs que tenien molta
empenta fa 35 anys, quan només
hi havia dos torneigs l’any vàlids
per a Elo català on podies pujar de
categoria, i per tant la gent s’inventava competicions per poder
jugar la resta de l’any. El socials
tenen l’objectiu per un costat
d’atraure nous jugadors a l’entitat
i per l’altre és una competició interna d’una certa rivalitat. L’únic
problema és que en tenir participants no federats, no valen per a
Elo català.
El dissabte 15 de setembre a la
tarda va tenir lloc el XIV Torneig
Social Actiu Sant Martí a la sala
d’actes del Centre Cívic Sant
Martí. Al torneig van participar 41
jugadors, rècord de la prova. Va
quedar primer el Pau Castillo, empatat amb 5 punts de 6 possibles
amb l’Òscar Ruiz i amb l’Éric
Sáchez.
El XXX Torneig Social Sant
Martí va tenir lloc a la sisena planta del Centre Cívic Sant Martí els
dissabtes a la tarda del 29 de setembre al 17 de novembre. Aquest
torneig el van jugar 56 jugadors,
per la qual cosa va ser un dels socials de lentes amb més inscripció
de la història de l’entitat. El torneig el va guanyar el MC de l'At.
Colón, Raúl Mínguez, amb 7,5
punts de 8 partides, seguit pel jugador del Torrenegra, Lluís Canellas, empatat amb 6,5 punts amb el
local David Vivancos. El millor

Podi del campionat de ràpides, amb Ricard Nadal (millor sub-18), Joaquim Pujal (millor
veterà), Josep Ma. Vázquez, Erik Martínez i José Aranda.

veterà va ser l’Antoni Martín amb
5 punts, i el millor sub-18 va ser el
David Peña, amb 4,5 punts.
Del 29 de setembre al 24 de
novembre vam organitzar a la cinquena planta del Centre Cívic, seu
de l’Escola d’Adults, el IV Torneig
Tancat MI Sant Martí 2012. Ningú va aconseguir la norma de MI
en aquest torneig, mentre que l’àrbitre principal Miquel FernándezDíaz donava una norma d’Àrbitre
Nacional al Pau Castillo i una altre a Ricard Llerins d’Organitzador Internacional. El Marc Sánchez
l’hagués fet si hagués guanyat la
darrera ronda, però va perdre. El
torneig el va guanyar el MI Jonathan Cruz, del Tres Peons, amb 6,5
punts, seguit pel MI Luís A. Rojas
de Mollet, empatat a 6 punts amb
el MF irlandès del Foment Martinenc, Joseph Ryan.
El 24 de novembre a la tarda,
dia del lliurament de premis de tots
els torneigs anteriors i alguns més,
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vam organitzar el XXX Torneig
Social Ràpid Sant Martí 2012. En
ell van participar 67 jugadors, rècord de la prova, entre ells 4 MF i
2 MC. Entre els tres socials van
participar 164 jugadors, cosa mai
vista. El millor sub-18 va ser
Ricard Nadal, de l'Escola E. Barcelona, i el millor veterà Joaquim
Pujal. El torneig el va guanyar el
MF Erik Martínez amb 8,5 punts
de 10 partides, seguit pel Josep
Maria Vázquez amb 8 punts, i pel
Josep Aranda amb 7,5 punts. Al
lliurament de premis van assistir
les conselleres de CiU, Margarita
Planas i Rita Alvar, i els del PSC,
Maria José del Caño i Josep Maria
Barroso. Un cop sortejat un lot de
Nadal entre els socis presents, que
va correspondre a l’Antoni Martín,
va tenir lloc un piscolabis pels assistents. També s’havia de lliurar
la placa d’homenatge pels seus 25
anys a l’entitat al Ramón Ger, però
no va poder venir a buscar-la.
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Jonathan Cruz s'imposa en el tancat
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V Torneig d’Escacs Actius de Platja d’Aro
Hotel Costa Brava
Pol Sabrià repeteix títol
El jugador del Santa Eugènia s'imposa amb 9 de 9
Per segon any consecutiu, el jugador del Santa Eugènia, Pol Sabrià, s'ha imposat en la competició d'escacs actius jugada a Platja
d'Aro entre els dies 6 i 7 de desembre. La participació, que es va
celebrar enmig d'un bon ambient, ha millorat respecte l'any anterior, amb 10 jugadors més.

Jordi Vidal
Finalment el passats dies 6 i 7 de
desembre, com ja ve sent habitual,
doncs estem a la V edició del Campionat d’ Escacs Actius de Platja
d’Aro – Hotel Costa Brava, es va
disputar a l’Hotel que dóna nom i
que té unes vistes i sala de joc privilegiada per la pràctica d’aquest
nostre noble esport-ciència que
tant ens agrada.
La present edició ha estat guanyada, i ja és la segona vegada que
ho assoleix, pel MC Pol Sabrià
amb uns immillorables 9 de 9, seguit pel número 1 del rànquing el
Mestre Internacional Jorge Iglesias
(7,5). En tercer lloc, per millor desempat, ha quedat el Mestre Català
Jaume Mundet (6). Destaquem
també la classificació del 4t, Sergi
Vinardell, de l’Olot, 5è Rafael de
Azua i 6è Joan Carles Navarro (tots
tres amb 6 punts).
També es van lliurar premis als
trams d’Elo 2150-2000, pel propi
Azua, 1999-1850 per en Jordi
Bigas i 1700-1849 per en Manel
Romera. Així mateix, premis per
als sub-10, 12 i 14 i pel millor veterà, femenina i local.
El lliurament de premis va ser
acompanyat d’un petit pica-pica i

El jove jugador del Santa Eugènia, Pol Sabrià, campió del torneig.

Classificació final
1. Sabrià, Pol
Santa Eugènia
2. Iglesias, Jorge
Sant Josep
3. Mundet, Jaume
Gerunda
4. Vinardell, Sergi
Olot
5. De Azua, Rafael
Palafrugell
6. Navarro, Juan Carles
Martorell
7. Vidal, Àlex
Santa Eugènia
8. Bigas, Jordi
Guixolenc
9. De la Plaza , Jordi
BCN UGA
10. Díaz, Jordi
Cassà
fins a 39 jugadors.
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9
7,5
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5

el primer dia vàrem gaudir d’una
degustació d’un còctel, es a dir que
el bon ambient novament va regnar a la sala de joc. La forma de
fixar els premis econòmics ha estat perfecte per evitar riscos i el
campió es va endur una xifra propera a les edicions anteriors.
Gràcies a tots els col·laboradors, participants i acompanyants, salut i escacs!

II Torneig de Ràpides Escacs Calafell

El passat diumenge 16 de desembre es va celebrar a Calafell la segona edició del torneig de ràpides.
Artur Valls, del CE Reus Ploms,
s’ha imposat en solitari amb 5
punts, seguit de Manuel navarro,
del CE St. Boi, i de Víctor Plasencia, del CE Vendrell Garcia Lorca.
El millor jugador en el tram
1850 - 1999 va ser Adrian Alonso,
de CE Vilafranca; el millor en el
tram 1700 - 1849 va ser José Pablo, del CE Calafell; el campió dels
veterans va ser Manel Gimenes,
també del CE Calafell. La participació va ser de 26 jugadors.

Podi de vencedors de la competició i autoritats.

Vídeo adjuntat pel CE Calafell:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VpqaqMN21b0

info@hotelreallleida.com
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Artur V
alls guanya la competició
Valls
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“Nuevo ensayo de bibliografía española
de ajedrez”
Josep Alió

S

’acaba de publicar el llibre
“Nuevo ensayo de bibliografía española de ajedrez”
(en endavant, NEBEA), els autors
del qual són José A. Garzón, de València, Josep Alió, de Tarragona, i
Miquel Artigas, de Sabadell.
El treball està dedicat al mestre Josep Paluzíe i Lucena (Barcelona, 1860-1938), en el centenari
del seu Primer Ensayo de Bibliografía Española de Ajedrez
(1912).
Després d’una part introductòria, amb completes taules i relacions de les obres que conformen
NEBEA, el llibre arranca al segle
XIII, amb el Libro de los Juegos
d’Alfons X el Savi (acabat a
Sevilla el 1283) i conclou al segle
XX, l’any 1938, amb la 8a. edició
del Primer libro del ajedrecista, de
Josep Paluzíe. S’han assentat 164
obres, de les quals aproximadament una quarta part són manuscrites. En aquesta redacció central
de NEBEA trobem la part més estrictament bibliogràfica: una fitxa
completa de l’obra, amb un estudi
o comentari de la mateixa, i amb
reproducció d’una o vàries imatges originals. Finalment, les notes
al peu conformen una segona part
del llibre titulada Apuntes para la
Historia del Ajedrez Español, on
es presenten les aportacions més
importants de cadascuna de les
obres, una informació més completa sobre els autors, així com una

Miquel Artigas, José A. Garzón i Josep
Alió, autors de l'obra.

notable ampliació de la bibliografia.
NEBEA serà un repertori de
suma utilitat per als bibliòfils, llibreters, col·leccionistes i afeccionats en general a l’hora d’adquirir
o estudiar obres d’escacs. A NEBEA trobaran una precisa descrip-
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ció bibliogràfica de cada obra, una
biografia de cada autor —en molts
casos amb importants novetats—,
així com un detallat estudi tècnic
de cada tractat.
A l’obra hi ha importants aportacions vinculades als dos primers
documents d’escacs moderns: el
poema Scachs d´amor, València,
c.1475 i el cèlebre llibre de
Francesch Vicent, imprès a València el 1495, amb una important troballa que possibilita la futura aparició del llibre. En el fecund segle
XVI són notables les aportacions
relatives als llibres i manuscrits de
Vicent, Lucena, Damiano, Reyna,
Ruy López i Alfonso Cerón, amb
primícies pel que fa tant als exemplars que es conserven de les obres,
com a la pròpia biografia dels autors.
I ja a l’àmbit de Catalunya, en
són protagonistes tots els personatges que, amb els seus treballs, van
ajudar a la difusió i enaltiment dels
escacs. Destaquem l’estudi de totes les traduccions catalanes manuscrites (segles XIV-XV) del Liber de Jacobo de Cessolis. També
es donen a conèixer tractats manuscrits desconeguts de tres catalans
insignes, Josep Tolosa i Carreras,
Josep Paluzíe i Lucena i Esteve
Puig i Puig. Cal consignar que Catalunya és amb diferència el principal focus bibliogràfic espanyol
d’escacs.
Per més informació sobre
l’obra, així com per la seva adquisició, entreu a la pàgina web
www.nebea.es

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 35 Desembre 2012

19

