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Campionat de Catalunya Femení
Elisabet Ruiz, amb 15 anys, campiona
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En aquest darrer BUTLLETÍ DIGITAL de la Federació Catalana d’Escacs
del 2011, podeu trobar informació del darrer Campionat de Catalunya
Femení celebrat a l’Hotel Bernat II de Calella. L’Elisabet Ruiz ha estat
la guanyadora amb tot mereixement.
També us oferim informació dels campionats individuals de les quatre delegacions que com és tradicional, es disputen en aquest darrer trimestre de l’any. Miguel Muñoz a Barcelona, Josep Farran a Tarragona,
David Monell a Lleida i Àlex Vidal a Girona han estat els guanyadors.
Els dos útlims campionats de l’any, organitzats per la Federació han
estat el tradicional Torneig David Garcia Ilundain d’Edats i el Campionat d’Espanya d’Escacs Ràpids que enguany ha substituït el Memorial.
El guanyador va ser el gran mestre Ibragim Kramrakulov, encara que el
favorit del públic i revelació del torneig va ser David Ayza, que va obtenir una memorable tercera posició.
El Campionat d’Espanya per a Cecs i Deficients Visuals celebrat a
Benidorm ha estat guanyat novament per un equip Català: l’equip de
Tarragona.
Per acabar, tres col·laboracions dels clubs catalans: El torneig de Platja
d’Aro, el Femení del Guinardó, i els Tancats i Socials de Sant Martí.
Aprofitem per desitjar a tots els nostres lectors Bon Nadal, salut i
éxits escaquistics per al 2012.
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XIV Campionat d’Espanya per Equips per a
Cecs i Deficients Visuals
Tarragona torna a ser campiona d'Espanya
Barcelona aconsegueix el tercer lloc
En el marc incomparable de l’Hotel Deloix, a Benidorm s’ha
celebrat del 13 al 19 de novembre el Campionat d’Espanya per
Equips per a Cecs i Deficients Visuals, amb la presència de 8
equips de 4 jugadors. L’equip de Tarragona s’ha proclamat campió
d’Espanya, i Barcelona ha aconseguit la tercera posició.
Jaume Bosch

L

a representació de Catalunya ha consistit en 2 equips
en 1a divisió, un de
Tarragona, amb els jugadors
Manuel Palacios, Gabriel Draghici, Albert Olivera, Jesús Àngel
Ariste i Francesc Martí, i un de
Barcelona, amb Diego Aguilar,
Ricard Rousse, Manuel Pimienta i
Francesc Bernabé.
Aquesta competició se celebra
cada dos anys, i des de 1999 no hi
ha qui li discuteixi el torneig al
potent equip de Tarragona. I, com
no, aquest any també l’ha conquerit, amb 22 punts, València en segon lloc amb 19’5 i Barcelona en
tercer amb 16.
A més a més del primer lloc de
Tarragona, el jugador Gabriel
Draghici es va endur la copa al
millor segon tauler, amb 5’5 de 6.
Barcelona també va tenir els seus
campions, en el primer tauler Diego Aguilar va guanyar la copa, amb
5 de 7, i en el tercer tauler a Manuel
Pimienta li va correspondre la copa
de millor tauler amb 6 de 7.
Referent a la 2a divisió, també
amb 8 equips de 4 jugadors, Barcelona va presentar un equip amb
el jugadors Manuel Martínez,
Francisco Suárez, Jordi Arcas,
Daniel Barroso i Ainvar Marin.

Matx entre els equips de Barcelona i Tarragona.

Classificació final 1a divisió
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tarragona
València
Barcelona A
Madrid A
País Basc
Castella la Manxa A
Andalusia A
Astúries

4

22
19,5
16
13
13
12
11,5
5

Classificació final 2a divisió
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Castella Lleó
Alacant
Tenerife
Vigo
Barcelona B
Madrid B
Cantàbria
Andalusia B

21
18,5
18,5
12,5
12
11,5
9,5
8,5
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Equip del Tarragona, campió estatal de primera divisió.

Aquesta categoria és molt dura
perquè abaixen els 4 últims equips
i després de no perdre cap partit
fins a la ronda 5, en la sisena es va
perdre amb Castella la Manxa,
campiona del torneig, per 4 a 0.
També vam perdre amb Tenerife,
per 3 a 1, un altre candidat, però
en aquest cas no va ascendir per
que Alacant, que va quedar subcampió, li va treure la plaça, ja que
només ascendeixen 2 equips. Total, que haurem d’anar al zonal a
guanyar-nos novament la plaça per
poder participar en el proper Campionat d’Espanya.

K
k

Aguilar, D.
Palacios, M.

Defensa Francesa [C01]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.exd5
exd5 5.¥d3 ¤c6 6.a3 ¥xc3+
7.bxc3 ¤ge7 8.£f3 ¥e6 9.¦b1 b6
10.¤e2 £d7 11.¤f4 0–0–0 12.0–0
g6 13.¥a6+ ¢b8 14.¤d3 ¤f5
15.¤c5 £e7 16.¥f4 g5 17.¥b5
¤cxd4 18.cxd4 ¤xd4 19.£d3
¤xb5 20.£xb5 gxf4 21.¤a6+ ¢c8
22.¤b4 £c5 23.£xc5 bxc5 24.¤a6
¢d7 25.¦b7 ¦c8 26.¦fb1 ¢d6
27.¦1b5 c6 28.¦xc5 ¦b8 29.¦xd5+
¥xd5 30.¤xb8 c5 31.¦b1 ¦g8
32.g3 f3 33.h3 h5 34.¦d1 ¦xb8
35.c4 ¢c6 36.¦xd5 ¦b1+ 37.¢h2
¦c1 38.¦f5 ¦xc4 39.¦xf3 ¦c1

5

40.¦xf7 c4 41.g4 hxg4 42.hxg4 c3
43.¦f8 ¢d5 44.g5 ¦b1 45.¦c8 ¢d4
46.¦d8+ ¢e4 47.¦e8+ ¢d3
48.¦d8+ ¢e2 49.¦c8 ¢d2

½–½
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Campionat d’Espanya d’Escacs Ràpids
Ibragim Khamrakulov s’imposa en solitari
El gran mestre del Colon de Sabadell Ibragim Kramrakulov s’ha
proclamat campió d’Espanya d’Escacs Actius celebrat el 18 de
desembre a Barcelona, on han participat 150 jugadors. El van
acompanyar al podi el també gran mestre Salvador del Rio i el
català del Barcelona David Ayza.
Redacció

I

bragim Khamrakulov va guanyar el Campionat d’Espanya
d’Escacs Ràpids disputats a
Barcelona el 18 de desembre de
2011. Es tracta d’un jugador nascut el 1982 a l’Uzbekistan, però és
espanyol des de 2007. Ostenta el
títol de GM des de l’any 2006. Va
obtenir 8 punts dels nou possibles
i va demostrar la seva habilitat en
aquests tipus de ritme de joc ràpid
(15 minuts, més 3 segons d’increment).
La segona posició la va obtenir
el GM Salvador del Rio, que totalitzà 7,5 punts. En tercera posició
la gran revelació del torneig, David
Ayza, que va tenir una extraordinària actuació i va finalitzar amb
7,5 punts, empatat amb el segon
classificat i amb possibilitats de
quedar campió fins a la darrera ronda del campionat. També, amb 7,5
punts, va quedar en quarta posició
el jugador de La Rioja Jesús Maria
de la Villa. El segon i tercer jugador catalans van ser Àlvar Alonso
i Daniel Alsina, amb set punts cadascun.
Els campions de trams van ser
Jordi Bover, fins a 1800; Josep
Maynat, de 1800 a 1900; Juan Luís
Velez, de 1901 a 2000; Carlos
Rojano, de 2001 a 2100; Carlos
Sanpedro, de 2101 a 2200; Miquel

Podi de campions, amb David Ayza, Ibragim Kramrakulov i Salvador del Rio, d'esquerra a
dreta, respectivament.

Classificació final
1. Khamrakulov, I
2. del Rio, Salvador G
3. Ayza, David
4. De la Villa, Jesús M.
5. Alonso, Àlvar
6. Andrés, Alberto
7. Alsina, Daniel
8. Mascaró, Pedro
9. Gual, Antonio
10. Cifuentes, Roberto
fins a 150 jugadors.
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8
7,5
7,5
7,5
7
7
7
7
7
6,5

Fernández-Díaz, de 2200 a 2300;
la millor jugadora va ser Mònica
Calzeta, amb sis punts; el millor
veterà va ser Josep Monedero, amb
5 punts; el millor Sub 10 va correspondre a Albert Castillo; i el
millor Sub 12, Àlex Ventura
La participació va ser de 150 jugadors entre els que havien vuit
GM, 15 MI i 12 mestres FIDE.
El torneig va ser organitzat per
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Josep Monedero, campió d'Espanya de ràpides en categoria veterans.

la Federació Catalana d’Escacs i
dirigit per Alejandro Melchor. L’àrbitre principal va ser l’eficient
Mikel Larreategi, que va comandar un equip d’àrbitres catalans

encapçalats per Ricard González.
Van ser àrbitres auxiliars Joan
Carles Vila, Marcel Torrentà i Frederic Corrigüelas. La retransmissió la va realitzar la sempre com-

Mònica Calzeta, campiona d'Espanya de ràpides en categoria femenina.

7

petent Carla Marín. Al lliurament
de premis va assistir el president
de la Federació Espanyola, Javier
Ochoa, i de la Federació Catalana, Antoni Ayza.
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LXIX Campionat Femení de Catalunya
Elisabet Ruiz, campiona amb només 15 anys
La jugadora del Vilafranca, Elisabet Ruiz, s’ha proclamat campiona
en solitari del Campionat de Catalunya Femení, competició
celebrada a l’Hotel Bernat II de Calella, del 3 al 6 de desembre de
2011.

Redacció

L

’Elisabet va acabar invicta i
amb un punt d’avantatge a
la darrera ronda del campionat. Va guanyar Andrea Jausàs,
Yolanda Castillo, Laura Martín,
Mireia Terrones, Gal·la GarciaCastany i va fer taules amb Elisabeth Riera. L’any anterior ja va
estar molt a prop de guanyar el
campionat i aquest any s’ha pogut
consagrar com la millor jugadora
de Catalunya amb només 15 anys.
La jugadora del Cirera de Mataró,
Elisabeth Riera, va quedar segona
en solitari amb 4,5 punts i la jugadora de Móra d’Ebre, Mireia Terrones, campiona de Catalunya de
fa dues temporades, va completar
el podi, amb 4 punts.
La primera i segona classificada representaran Catalunya al
Campionat d’Espanya Femení de
l’any 2012.

Elisabet Ruiz, campiona de Catalunya.

Elisabeth Riera, sots-campiona.

El sistema de joc va ser suís a
sis rondes i a un ritme de joc de 90
minuts, més trenta segons d’increment per jugada.
El director del torneig va ser
Joan Antoni Pérez, l’àrbitre prin-

cipal Miguel Ramos, amb el suport
de l’àrbitre auxiliar Beatriu Alfonso i la tècnica en retransmissions,
Eva Zamarreño. La participació va
ser de 21 jugadores, dues més que
l’edició anterior.

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

Ruiz, Elisabet
Vilafranca
Riera, Elizabeth
Cirera
Terrones, Mireia
Móra d’Ebre
Norte, Andrea Cerdanyola Vallès
Garcia-Castany, Gal·la S. Eugènia
López, Diana Ruth
La Passió
Martín, Laura Llinars del Vallès
Castillo, Yolanda
Sant Andreu
Marín, Carla
Peona i Peó
Montoliu, Imma
Vallfogona

5,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cardó, Joana L
Peona i Peó 3
Capellades, Laura
Peona i Peó 3
Martín, Sonia
Olesa 3
Julian, Eva
Vilafranca 3
Jausás, Andrea
EDAMI 2,5
Las, Aixandri Sara Llinars Vallès 2,5
Terrones, Xeènia
Móra d’Ebre 2,5
Vidal, Maria
Santa Eugènia 2,5
Martín, Laura
Olesa 2
Ros, Joana
Colònia Güell 1,5
Clua, Mariona
Vallfogona 1,5
Mireia Terrones, tercera classificada.
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Vols descarregar-te les partides que publiquem?
Fes clic a la icona de la dreta i podràs baixar-te
les partides en format pgn.

Castillo, Y

Ruiz, E
Defensa Siciliana [B34]
1.e4 c5 2.¤f3
Com que no tinc partides de la
meva rival contra el Dragó Accelerat, em vaig repassar el Grand
Prix i la Tancada, que és el que em
falta més per aprendre, així que
2.Cf3 no em va sorprendre perquè no sabia el que em podria jugar.
2...g6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6
5.¤c3 ¥g7 6.¤xc6
Aquesta variant no me la conec,
per tant, a partir d´aquí miro de situar bé les peces i, més endavant,
buscar alguna debilitat.
6...bxc6 7.¥c4 d6
Per evitar l´avanc a e5 al desenvolupar el cavall a f6.
8.0–0 ¤f6 9.£f3 0–0

Vaig considerar 9...¥g4 com una
altra opció però no em va agradar
tant 10.£g3 (10.£d3 0–0 11.f3 ¥c8
(11...¥d7) 12.¥e3 a5 13.¦ab1 i a4
o Cd7 amb un joc calmat. 13...¤d7)
10...£d7 11.f3 ¥e6
10.h3 ¤d7
Buscant una bona casella per al
cavall i amb la idea de pujar el peó
d´a, pressionar la diagonal a1–h8 i
per la columna b.
11.£g3 a5 12.¥g5
Em molesta perquè em toca e7,
però no té perill, per exemple,
traient el cavall a e5 o a b6 seguit
de Dc7.

12...¤b6
12...¤e5 13.¥b3 ¥a6 14.¦fd1 £c7;
12...a4 amb la idea de Ce5 o a3.
13.¥e2 ¥e6 14.¦ad1 a4 15.¢h1
h6 16.¥f4 ¤c4
És més interessant jugar amb
16...Dc7 seguit de 17...Tfb8 per
pressionar per la columna b.
17.b3
Em va molestar perquè no sabia
on portar el cavall, tot i que després vaig veure la casella a3 pressionant c2.
17.¥xc4 ¥xc4 18.¦fe1 £b6
17...axb3 18.axb3 ¤a3 19.¦c1
19.£d3 £a5 20.¥d2 £c5
19...£a5 20.¥d2 ¤b5

21.¥xb5!
21.¤xb5?? £xd2 22.¤c7 £xe2
23.¤xa8 ¦xa8 on la parella d´alfils
és molt més forta que la torre blanca.; 21.¦a1 £xa1 22.¦xa1 ¦xa1+
23.¢h2 ¤d4 Tot i que no m´agrada
canviar la dama per les dues torres, en aquesta posició ho creia
convenient ja que li veia un lleuger
avantatge per part de les negres a
causa de l´activa torre a vuitena,
el fort cavall en el centre i els forts
alfils.
21...cxb5 22.¦cd1
22.£d3 b4 23.¤d5 ¥xd5 24.exd5
¦fc8 25.£e4 (25.¦fe1 ¦c7)
25...¦ab8 26.£xe7 £xd5
22...£c7 23.f4 b4 24.¤d5 ¥xd5
25.exd5 £xc2 26.f5 g5
26...¦a3! 27.fxg6 ¦xb3 Si les blanques recuperen el peó, l´activitat
de peces de les negres és més
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forta.
27.£f3
27.f6 ¥xf6 28.¥xb4 ¦ab8; 27.h4!?
La trobava una mica perillosa i
encara més amb els problemes de
temps. 27...gxh4 28.£xh4 ¦a2
27...¦a3 28.¦f2 ¦xb3

28...£xb3! Sense complicacions i
guanyant un peó net.
29.£h5?!
29.¥xg5 ¦xf3 30.¦xc2 b3 31.¦cd2
hxg5 32.gxf3 ¢h7µ
29...¦b1 30.¦xb1 £xb1+ 31.¢h2
£d3
Amenacant 32...Ae5.
32.h4
32.£f3 ¥e5+ 33.g3 £xf3
(33...£b1) 34.¦xf3 ¦b8 35.¦b3
¢g7 36.¥xb4 ¢f6
32...¥e5+ 33.¢g1 ¥d4

33...£b1+ Més senzilla 34.¦f1
¥d4+
34.¥xg5 ¥xf2+
0–1
E. Ruiz
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Campionat Territorial de Barcelona
Miguel Muñoz supera Joaquim Lacasta en
el desempat
Antoni Serrate i Andreu Blasco s'imposen en els altres grups
Del 2 d’octubre al 27 de novembre s’ha jugat l’edició 2011 del
Campionat Territorial de Barcelona, amb la victòria de Miguel
Muñoz, en el grup A, confirmant el primer lloc del rànquing inicial.
El grup B de Barcelona se l’ha adjudicat amb superioritat Antonio
Serrate, mentre que en el grup de Baix Llobregat ha estat Andreu
Blasco qui s’ha imposat amb claredat.
Redacció
El Mestre Internacional del Club
Escacs Terrassa, Miguel Muñoz es
va proclamar guanyador del grup
A en l’edició d’enguany del Campionat Territorial de Barcelona
2011. Partia com primer del rànquing inicial, i ha fet bons els pronòstics proclamant-se campió.
Empatat a 6,5 punts i segon classificat ha quedat el jugador revelació, Joaquim Lacasta que ha realitzat un magnífic torneig. En tercera posició amb 6 punts i classificat per al Campionat Absolut de
Catalunya, juntament amb Lacasta, ha estat l’actual campió juvenil
de Catalunya, Erik Martinez. Empatats a sis punts trobem a la classificació final, per aquest ordre:
Jordi Comellas, que ha fet un
excel.lent campionat, Victor Vehí,
que enguany no ha assolit l’objectiu de la classificació per al Campionat Absolut de Catalunya, i
Antoni Fernandez Cazorla, que ha
participat per primera vegada en
aquest campionat i ha estat un dels
jugadors destacats.
Al darrera, amb 5,5 punts, trobem tres joves jugadors: Enrique
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Grup de Barcelona

El grup B de Barcelona el va guanyar amb gran autoritat, el número quatre del rànquing inicial, el
jugador del Centro Aragonés, Antonio Serrate. Va acabar invicte,
amb 8 punts dels 9 possibles. El
van acompanyar en el podi el jugador del Jake, Josep Salazar, segon classificat amb 7 punts, i en
tercera posició Jaume Triquell del
Sant Josep amb 6,5 punts, empatat
amb Jaume Sanfeliu del Tres Peons. Amb 6 punts van quedar:
Mansilla (Tres Peons), Pimienta
(ONCE), Oriol Porta (Ateneu Colon), Gil (Tres Peons) i Moreno
(Canet).
Els locals de joc van ser el Club
Escacs Torrenegra i la ONCE.
Grup del Baix Llobregat

El jugador del Castelldefels,
Andreu Blasco que partia com a
número quatre del rànquing inicial, va assolir la primera posició en
solitari amb un resultat de 8 punts
dels 9 possibles.
La segona posició, també en solitari, va ser per a Fernando
Rodríguez (Esplugues) que va
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Colón, que va perdre per temps una
partida en la qual tenia assegurat
com a mínim l’empat contra Comellas, Marc Capellades, que no
ha pogut igualar la segona posició
de l’any anterior, i al darrere, amb
5 punts, Martin Forsberg, que
aconseguit norma de MC.
.El local de joc va ser el Foment
Martinenc, llevat de la ronda del
dia 20 de novembre que coincidia
amb les eleccions Generals i es va
traslladar a la seu al local del Tres
Peons, que va cedir amablement les
seves instal·lacions per aquesta
darrera jornada.
Joaquin Lacasta, del Martorell, sots-campió
del grup A

Antoni Serrate, de l'Aragonés, campió del
grup B de Barcelona.

completar podi amb David López
del Castelldefels, amb 6 punts
Empatats a sis punts però amb pitjor desempat van quedar respectivament: Lluís Vega, Jaume Ro-

meu, Plamen Abramov i el veterà
Santiago Bonay.
Van cedir els seus locals per a l’organització d’aquest grup el CE
Cornellà i el CE Colònia Güell.

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Grup A
Muñoz, Miguel
Terrassa
Lacasta, Joaquim
Martorell
Martínez, Erik
Sant Martí
Comellas, Jordi
Mataro
Vehí, Víctor M.
Escola E. BCN
Fernández, Antoni
Cerdanyola
Colon, Enrique
Colon Sabadell
Capellades, Marc
Peona i Peo
Forsberg, Martín
Foment
Domínguez, Joan
Jake
Garrido, Daniel
Foment
Fàbregas, Bernat
Mataro
López, Eduard
Escola E. BCN
Romero, Felix
Sant Andreu
Martínez, Manuel At. Barcelonès
Roca, Miquel A.
Sitges
Tarragó, Miquel
Sant Adrià

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grup B Barcelona
Serrate, Antoni
Aragonés
Salazar, Josep
Jake
Triquell, Jaume
St Josep Badal.
Sanfeliu, Jaume
Tres Peons
Mansilla, Lluís
Tres Peons
Pimienta, Manel
Once BCN

8
7
6,5
6,5
6
6
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Porta, Oriol
Ateneu Colon 6
Gil, Robert
Tres Peons 6
Moreno, Josep M.
Canet 6
Canals, Francesc
Once BCN 5,5
Espinosa, Carlos
Sant Martí 5,5
Ventura, Alexandre Vila Olímpica 5,5
Bota, Jordi
Torrenegra 5,5
Ballester, Rocco
Foment 5,5
Daimiel, Eleuterio
Lira 5,5
Ayza, Antoni
Barcelona 5,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Grup B Baix Llobregat
Blasco, Andreu
Castelldefels
Rodríguez, Fernando Esplugues
López, David
Castelldefels
Vega, Lluís
Pallejà
Romeu, Jaume
Colònia Güell
Avramov, Plamen
Cornellà
Bonay, Santiago
Gavà
Alquezar, Marc
Colònia Güell
Romero, Mario
Esplugues
Ros, Jaume
Colònia Güell
Mengual, Antoni
Sant Feliu
Ferre, Esteve
Colònia Güell
Sánchez, Antoni
Sant Feliu

8
6,5
6
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
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Vols descarregar-te les partides que publiquem?
Fes clic a la icona de la dreta i podràs baixar-te
les partides en format pgn.

K
k

Bertrán, J.

Muñoz, M.
Defensa Siciliana [B33]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5
Una defensa bastant usual en el
meu repertori amb negres.
6.¤db5 d6 7.¤d5 ¤xd5 8.exd5
¤b8
Hem arribat a la posició bàsica
d´aquesta variant amb un tipus de
joc molt definit per l´estructura de
peons, que resulta majoria de les
blanques al flanc de dama junt
amb més espai, i majoria de les
negres al flanc rei, la qual cosa es
pot traduir en possibilitats d´atac.
Les partides solen tenir molt contingut tàctic.
9.c4 a6 10.¤c3 ¥e7 11.¥d3
És una jugada natural, però aquí
l´alfil pot quedar exposat en algun
moment. Diversos mestres prefereixen 11.¥e2
11...0–0 12.0–0 f5 13.f3 ¤d7
14.¢h1
Profilaxi, una altra forma de jugar
és 14.¥e3 per respondre a
14...¥g5 amb 15.¥f2
14...¥g5 15.b4 a5 16.a3 axb4
17.¥xg5
Jugada intermèdia
17...£xg5 18.axb4 ¦xa1 19.£xa1
e4!?
Aquest sacrifici de peó és el tipus
de jugada que difícilment faria un
ordinador... objectivament és probable que no sigui el millor però
en els escacs reals cal plantejar
problemes al rival; si 20.fxe4 ¤e5
21.¥e2 f4 i les negres tenen la casella e5.
20.f4
Evitant complicacions.
20...£f6 21.¥e2 g5
Buscant alegria en la posició.
22.g3
Les blanques segueixen el joc
sòlid.
22...gxf4 23.gxf4 ¢f7!
Sortint de la columna g i portant el
rei al centre de cara al final, vista
la solidesa del joc blanc és també

una invitació a lluitar.
24.¤b5 ¢e7

Aquest és un moment crític de la
partida. Les blanques han de decidir si canvien dames o juguen a
intentar refutar el passeig del rei
negre, la jugada més natural seria
24.£a3
buscant
castigar
l´arriscada estratègia de les negres
amb un posterior c5 i controlant
moltes caselles. Cal esmentar que
la jugada 24.£a2 és la que prefereixen els mòduls d´anàlisi ...però
quants escaquistes preferirien
aquesta jugada?
25.£xf6+?! ¤xf6
Ara sense dames i amb el rei negre al centre, l´estratègia negra
queda justificada.
26.¦g1 ¦f7 27.c5
Les blanques intenten per fi quelcom actiu.
27...¤xd5 28.¤xd6
Un altre moment important de la
partida, les blanques juguen a
capturar el peó de b7 però van
haver de jugar a neutralitzar el cavall negre 28.¥c4 ¥e6 29.¤d6 ¦f8
i ara triar entre 30.¦g7 o 30.¥xd5
en ambdós casos no és fàcil entrar en una variant com aquesta,
on si les blanques volen quelcom
han d´arriscar i després tot es pot
decidir en una jugada.
28...¦f8 29.¤xc8+
L´orgullós cavall blanc captura un
alfil que no s´ha mogut en tota la
partida.
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29...¦xc8 30.¦g7+ ¢f6 31.¦xb7
¤xf4 32.¥c4
A aquesta posició aspiraven les
blanques però ara ve el contrajoc.
32...¦d8
I les blanques estan en xarxa de
mat, si 33.¢g1 e3 només ajuda a
les negres.
33.h4 ¦d1+ 34.¢h2 ¦c1 35.¥b5
e3
El peó passat decideix la partida.
36.¦xh7
La millor opció pràctica.
36...e2 37.¥xe2 ¤xe2 38.c6
No és usual que un mestre caigui
en aquests tipus de trampes.
38...¤d4 39.c7 ¤b5 40.¢g3 ¤xc7
41.¦h6+ ¢e5 42.¦h8 ¦c3+
43.¢f2 ¦c4 44.¦c8 ¦f4+ 45.¢g3
¦g4+ 46.¢f3 ¤e6 47.h5 ¦xb4
48.¦a8 ¦b3+ 49.¢f2 ¦h3
0-1
M. Muñoz

K
k

Muñoz, M.

Forsberg, M.
Obertura Espanyola [C70]
En la setena ronda em preocupava la partida contra aquesta promesa dels escacs catalans a qui
tinc gran respecte, per a mi era
important guanyar aquesta ronda
i per això vaig intentar que la partida no s´allargués gaire.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6
4.¥a4 ¤ge7
Aquesta antiga variant de
l´obertura Ruy López té reputació
de sòlida.
5.c3 d6 6.d4
Un canvi no forçat, un concepte
important en els escacs. Aquí se
sacrifica el centre sense compensació. Un joc natural de l´obertura
seria 6...¥d7 7.0-0 Cg6 8.¦e1 ¥e7
9.¤bd2 0-0
6...exd4?! 7.cxd4 b5
Massa moviments de peons a
l´obertura però ja les blanques estan millor.
8.¥b3 g6?
Era imprescindible atendre
l´amenaça 9.¤g5 ara sí que era

K
k

Bernat Montoro

Segura Vila
Obertura Escocesa [C44]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4
4.c3!?
La línia més aguda de l´Ober tura
Escocesa. A principi del segle XX
la va instaurar el Dr. Goering i el
campió del món Alekhine la va

emprar en algunes de les seves
partides.
4...d5
És perillós acceptar el gambit.
4...dxc3 porta a un joc incert .
5.exd5 £xd5 6.cxd4 ¥g4 7.¥e2
La continuació més sòlida i lògica.
Es molt interessant: 7.¤c3 ¥xf3
8.¤xd5 ¥xd1 9.¤xc7+ ¢d7
10.¤xa8 ¥h5 La posició és complexe i si les negres poden capturar el cavall obtindran avantatge,
però no és gens clar.
7...¥b4+
També és possible 7....0–0–0, però
el bàndol blanc compta amb millors possibilitats ofensives. 8.¤c3
És feble. 8.¥d2 per 8...¥xf3 9.¥xf3
£e6+ i la posició del negre és preferible.
8...¥xf3 9.¥xf3 £c4

Moment clau, on tots dos adversaris tenen les seves opcions.
10.¥xc6+
S´ha de considerar 10.£b3 £xb3
11.axb3 ¤ge7! 12.0–0 a6 13.¦a4
¥d6 Ljubojevic-Ree. Amsterdam
1972
10...bxc6
És inferior 10...£xc6 11.0–0 ¤e7
12.d5 amb iniciativa.
11.£e2+
Les blanques canvien les dames
confiant en la millor estructura dels
seus peons.
11...£xe2+ 12.¢xe2 ¤f6
Junt amb aquesta jugada vaig
considerar 12..¤e7!?, 12..0–0–0 i
també 12..f5, però per atacar el rei

13

blanc em va semblar millor. La feblesa de la meva posició són els
peons doblats.
13.¥e3
Jo, que amb blanques jugo el
gambit Escocès, en la present posició centralitzo el rei 13.¢d3!?,
superior a la jugada de Bernat
Montoro; tot i això el moviment
d´alfil és correcte.
13...0–0 14.¦ac1 ¦fe8
Segueixo fidel al meu pla: atacar
el rei contrari al centre.
15.¤a4
Aquest salt no sembla gens criticable. Fa evident la feblesa dels
peons negres.
15...¦e6!?
Possiblement sigui millor 15...
¦ad8 que no vaig calcular amb
prou profunditat, però quan tens un
pla estudiat costa molt de canviarlo.
16.¦c4?
Aquest lògic moviment de torre,
que aparentment guanya un temps
per doblar les torres a la columna
c, és un error que em permet
aconseguir una ferma iniciativa.
Crea mes problemes 16.¤c5 ¥xc5
17.¦xc5 ¤d5 18.¦hc1 ¦b8 19.b3
amb lleuger avantatge de les blanques. El greu problema de Montoro és la manca de temps. Va arribar més de mitja hora tard i ara
només li resten 5 minuts de rellotge.
16...¤d5 17.¦hc1
Es un xic millor: 17.a3 ¥d6 18.¦xc6
¦ae8 19.¤c5 ¦6e7 20.g3 ¤xe3
amb iniciativa.
17...¦ae8 18.¦xc6 ¥d6 19.h3??
El temps passa factura. La posició
es pot considerar amb petit avantatge del bàndol negre, molt difícil
de materialitzar si les blanques no
es trobessin amb tantes dificultats
de rellotge.
19...¤xe3 20.fxe3 ¦xe3+
21.¢f1??
Clàssic error en posició desesperada.
21...¥g3
0–1
Joan Segura
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necessari un moviment de peó
8...h6 fins i tot 8...¤a5 movent una
mateixa peça dos cops a
l´obertura.
9.¤g5!
Fort i natural.
9...d5 10.exd5 ¤xd5 11.0–0 ¥e6
Acabat d´ara les negres perceben
el perill encara que ja sembla tard.
Semblava normal jugar 11...¥e7
però llavors 12.¤f7 aquesta jugada recorda variants de l´ober tura
Italiana 12...¢f7 13. ¤c3! ¥e6
14.¤d5 ¥d5 15. £f3 (15...¢e6
16.¦e1) 15...¢g7 16.¥d5 guanyant.
12.¦e1 £d6?
Aquest error només precipita el
desenllaç. Si 12...£d7 13.¥d5! £d5
14.¤c3 amb l´amenaça d5
14...£d4 15.£f3 £d7 i aquí les
blanques tenen tant avantatge de
desenvolupament que poden triar
diversos camins per guanyar.
13.¤e4
Ara aquesta jugada és més forta
que 13.¥d5 La tempesta arriba per
f6.
13...£d7 14.¥xd5
Guanyant peça i partida.
14...0–0–0 15.¥xe6 £xe6 16.¤ec3
£f5 17.¥e3 ¥g7 18.¤e2 h5
19.¤bc3 h4 20.£b1 £d7 21.£e4
f5 22.£f3 ¢b8 23.¦ac1 ¤b4
24.¥g5 1-0
Afortunadament vaig complir el
meu objectiu i vaig desitjar al meu
rival èxit per a la resta del torneig,
perquè sincerament crec que té
grans qualitats i estic segur que
d´aquí poc temps serà un mestre
més en els nostres escacs.
M. Muñoz
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Campionat Territorial Individual de Tarragona
Josep Farran revalida el títol
Vicenç Esplugas i Xavier Galimany completen el podi
Josep Ferran s’ha tornat a proclamar campió de la Delegació de
Tarragona després de vèncer en la decisiva partida contra Vicenç
Esplugas. Amb aquest, ja són tres anys consecutius de domini dels
germans Farran. Mireia Aledo, també del Tarragona, ha guanyat
en el grupB.
Jordi Salvat

J

osep Farran va haver d’esperar a la darrera ronda per guanyar el Campionat Territorial
Individual de Tarragona 2011.
Farran partia com a número u del
rànquing inicial i es va mantenir
en el primer tauler fins a la ronda
cinquena. Després de tres victòries inicials va cedir taules contra
Sergi Panella i va caure derrotat
contra Francisco Fernández
Fuentes. El tarragoní va reaccionar i va imposar-se en les darreres
quatre rondes, inclosa la final, que
el va enfrontar al llavors líder,
Vicenç Esplugas (Santa Coloma de
Queralt), en la reedició del duel de
l’any passat. El resultat li va ser
favorable a Farran que va acabar
amb 7,5 punts, revalidant el títol.
El jugador tarragoní ha guanyat
quatre dels darrers cinc campionats
territorials (2007, 2009, 2010 i
2011).
Esplugas, segon cap de sèrie, es
va haver de conformar amb el sotscampionat després de tornar a ensopegar en la darrera ronda amb
Farran. Dues taules -contra Joan
Buch i Fracisco Fernández
Fuentes- i la derrota final el van
apartar del primer lloc. El podi el
va completar un sorprenent Xavier

Josep Farran, campió del Territorial de
Tarragona.

Galimany (Torredembarra), també
amb 7 punts, que sortia com a número 17 del rànquing inicial i que
no va poder jugar la primera ronda. Galimany va acabar el torneig

Classificació final Grup A
1. Farran, Josep
2. Esplugas, Vicenc
3. Galimany, Xavier
4. Fernández, Fco Javier
5. Bultó, Ramon
6. Pujol, Eduard
7. Romero, Antonio
8. Regue, Enric
9. Rodríguez, Aaron
10. Panella, Sergi
fins a 83 jugadors.
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Tar
Scq
Trb
Rdp
Tar
Trb
Vsc
Reu
Rap
Peo

invicte, cedint només dues taules,
les més decisives en la penúltima
ronda, contra Fernández Fuentes.
El jugador reusenc va ser capaç de
puntuar contra els tres primers
classificats i va acabar quart, amb
el millor desempat dels jugadors
amb 6,5 punts.
Destaca també el cinquè lloc
del sub 18 del CE Tarragona,
Ramon Bultó, que va derrotar en
la darrera ronda l’experimentat
Vicenç Ordobas.
En el grup B, es va imposar la
tarragonina Mireia Aledo, amb 7,5
punts, empatada a punts amb Sergi
Mascarell (Masdenverge). Tots dos
jugadors van fer taules entre ells
en la penúltima ronda. Marc Canela (Santa Coloma de Queralt) va
acabar tercer, invicte, després de
cedir quatre taules i va ser l’únic
amb 7 punts.

Classificació final Grup B
7,5
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
5,5

1. Aledo, Mireia
2. Mascarell, Sergi
3. Martínez, Marc
4. Vila, Cristina
5. Carrete, Jordi
6. Cabo, Javier
7. Aguilar, Manel
8. Sanz, Joaquin
9. López, Joaquin
10. Aledo, Ginés
fins a 91 jugadors.

Tar
Msd
Scq
Scq
Sel
Nrp
Lam
Msd
Rdp
Tar

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

Campionat Individual Absolut de Lleida

El jugador del GEVA-CEA David Monell s’ha proclamat campió de la
Delegació de Lleida després d’acabar invicte en l’edició 2011 del
Campionat Individual Absolut de Lleida. El jugador andorrà ha
superat Albert Ramon, amb qui ha mantingut una lluita frec a frec.
En el grup B, Gerard Orrit s’ha mostrat incontestable, fent 8 punts
de 9 partides.

Redacció

D

el 9 d’octubre al 27 de no
vembre s’ha disputat, a
l’IES Ronda de Lleida, el
Campionat Individual Absolut de
Lleida, amb una participació similar a la de l’any anterior.
David Monell, que ja va quedar tercer en l’edició 2010, ha
aconseguit la victòria, gràcies a una
competició molt regular on no ha
perdut cap partida i només al final
ha baixat el ritme, ja que les dues
darreres taules han estat suficients
per quedar primer en solitari. El jugador andorrà ha guanyat la plaça
per participar en el Campionat de
Catalunya Absolut 2012.
El jugador del CE Tàrrega,
Albert Ramon, campió l’any passat, ha sofert les conseqüències
d’una derrota davant Daniel Llavall, i tot i la remuntada en les darreres rondes, no ha pogut igualar
la puntuació de l’andorrà. Per altra banda, Daniel Llavall, també
del Tàrrega, amb dues derrotes, ha
pogut superar el número un del torneig, l’únic titulat internacional,
Joan Trepat, del Lleida, i ocupar la
tercera posició del podi.
Molt meritori el paper de
Gerard Orrit, sub 16, en el segon
grup, que no ha tingut oposició i

David Monell, campió de Lleida.

Albert Ramon, sots-campió.

ha guanyat amb un punt i mig
d’avantatge sobre un grup de jugadors que s’han disputat les altres
places del podi. El jugador del
Balaguer, tot i la seva victòria unes
rondes abans del final, ha guanyat

les seves dues darreres partides. El
jugador del CE Bellpuig, Zurab
Semionovich, ha estat el beneficiat en el desempat i ha quedat segon, seguit de Josep Pagès, del
mateix club.

Classificació final grup A
1. Monell, David
2. Ramon, Albert
3. Llavall, Daniel
4. Trepat, Joan
5. Gensana, Joan
6. Gutiérrez, Ferran
7. Codina, José
8. Campos, Israel
9. Pérez, José
10. Vallverdú, Òscar
fins a 28 jugadors.
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Geva Cea
Tàrrega
Tàrrega
Lleida
Lleida
Benavent
Lleida
Tàrrega
Balaguer
Lleida

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

Classificació final
1. Orrit, Gerard
Balaguer
2. Semionovich, Zurab
Bellpuig
3. Pagès, Josep
Bellpuig
4. Aloy, Ramon
Vilabarca
5. Fortuny, Jordi
Balaguer
6. Fàbrega, Sergi
Vallfogona
7. Ferrer, Jordi
Balaguer
8. Montoliu, Imma
Vallfogona
9. Fumas, Eudald
Balaguer
10. Casas, Pau
Balaguer
fins a 70 jugadors.

8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6
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L’andorrà David Monell guanyador
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Campionat Provincial Absolut de Girona
Clara victòria del sub 18 Àle
x Vidal
Àlex
El Campionat Provincial Absolut de Girona ha estat guanyat amb
gran superioritat pel sub 18 del Santa Eugènia Àlex Vidal, amb 8
de 9. Jaume Mundet i David Huici han completat el podi. La
competició, jugada a grup únic, ha experimentat una davallada en
la seva participació, amb un 20% menys que l’any passat.

Redacció

D

el 9 d’octubre a l’11 de de
sembre s’ha disputat l’edició 2011 del Campionat
Provincial Absolut de Girona. La
competició s’ha jugat a grup únic,
en el local del Centre Cívic Can
Ninetes, de Girona. La Delegació
Territorial de Girona, juntament
amb el CE Santa Eugènia, han estat els encarregats de l'organització del torneig. Jordi Vidal ha estat el director i Carlos Salgado l'ha
arbitrat.
Àlex Vidal ha jugat un torneig
impecable, cedint només dues taules i guanyant la resta de partides,
cosa que li ha permès acabar amb
8 punts sobre 9. El jugador del Santa Eugènia, en edat sub 18, ja va
donar mostres en l’edició 2010 de
les seves possibilitats, quedant només a un punt del campió. Amb la
victòria d’enguany, Vidal ocuparà
la plaça per participar l’any vinent
en el Campionat de Catalunya Absolut.
Jaume Mundet, del Gerunda, ha
perdut tota possibilitat després de
la derrota davant de Víctor Lillo,
3 rondes abans del final, donant en
safata el triomf al jugador del Santa Eugènia. Meritori el tercer lloc
del, també, jugador del Gerunda,

El jove Àlex Vidal, campió absolut de Girona.

David Huici, que va acabar amb 7
punts, tot i no presentar-se a la segona ronda. Així i tot, va estar afortunat al final, ja que els contrincants de les dues darreres rondes
Classificació final
1. Vidal, Àlex
Santa Eugènia 8
2. Mundet, Jaume
Gerunda 7,5
3. Huici, David
Gerunda 7
4. Lillo, Víctor
Figueres 6,5
5. Triadu, Jordi
Olot 6,5
6. Cano, Gerard
Santa Eugènia 6,5
7. Castrillon, Javier
Gerunda 6
8. Salagran, Guillem
Gerunda 6
9. Alejo, Ricardo
Cassà 6
10. Pinsach, Alexandre
Figueres 6
fins a 83 jugadors.
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van faltar a la cita.
Víctor Lillo, l’únic titulat internacional i número un del rànking,
es va haver de conformar amb el
quart lloc després de no presentarse a jugar la darrera ronda. El jugador del Figueres, que va ser derrotat pel campió a la ronda 7, no
acaba de trobar el bon camí, després del títol aconseguit dos anys
enrera.
Poc afortunat també el número
dos del torneig, Emili Colls, del CE
Figueres, que després de perdre
tres partides va faltar a la darrera
ronda.

Festival David Garcia Ilundain 2011
i Trofeu Adjutori Mas

El Torneig Memorial David Garcia Ilundain-Trofeu Adjutori Mas es
va disputar el dia 17 de desembre de 2011, a vuit rondes, en
sessions de matí i tarda, segon la modalitat d’escacs actius.
Carles Díaz, Pere Garriga, Àlex Ventura, Albert Castillo i Sergi Riu
van ser els vencedors en les diferents categories d'edats.
Redacció

E

l passat 17 de desembre es
va disputar el Festival
David Garcia Ilundain i
Trofeu Adjutori Mas. El torneig es
divideix en diferents categories per
edats, entre sub 8 i sub 20. La competició es va desenvolupar amb
normalitat, sense cap incident remarcable, i va acabar sobre l’horari previst.
Jordi Capellades va ser el director del torneig, igual que les darreres edicions. L’arbitratge va anar a
càrrec de Daniel Leiro, com a principal, Ricard González com adjunt
i com auxiliars, Jordi Chalmeta,
Ramon Cassassas, Beatriz Alfonso, Imma Montoliu i Ramon Chalmeta.
La tècnica en retransmissions,
que actuava des del divendres a la
tarda en el Campionat Individual
de CEEB, fins el diumenge en el
Campionat d’Espanya d’Escacs
Ràpids, va ser la Carla Marín..

Categoria sub 20

A la categoria sub 20 va resultat
guanyador Carles Díaz, de la Societat Coral de Sabadell, que té
categoria sub 16 amb 7,5, seguit
d’Alejandro Barbero amb 7 punts
i Àlex Vidal del Santa Eugènia,
amb 6,5 punts. La primera noia va
ser l’actual campiona femenina de

Podi sub 20, amb Alejandro Barbero, Elisabet Ruiz, Carles Díaz (campió) i Àlex Vidal,
d'esquerra a dreta.

Catalunya, l’Elisabet Ruiz, del
Vilafranca, que va fer 4,5 punts.
Categoria sub 16

Aquesta categoria es juga juntaClassificació final sub 20 i sub 16
1. Díaz, Carles
Scc Sabadell 7,5
2. Barbero, Alejandro
Lleida 7
3. Vidal, Àlex
Santa Eugènia 6,5
4. Colon, Enrique
Scc Sabadell 6
5. Ortega, Marc
Montmeló 5,5
6. Sabria, Pol
Santa Eugènia 5,5
7. Ezquerro, Albert
Peona i Peó 5,5
8. Triadu, Jordi
Olot 5,5
9. Vinardell, Sergi
Olot 5
10. Balagué, Marc
Figueres 5
fins a 61 jugadors.
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ment amb la categoria d’edat més
alta, la sub 20, i és per això que el
mateix campió sub 20 també ho va
ser sub 16, o sigui el Carles Díaz
de la SCC Sabadell es va emportar
Classificació final sub 14
1. Garriga, Pere
Mollet
2. Forsberg, Martín
Foment
3. Pozanco, Marc
Cerd. Vallès
4. Cervelló, Ferran
Peona i Peó
5. Jane, Jordi
Cardona
6. Bru, Llatzer
L’Ampolla
7. Ventura, Màxim
Vila Olímpica
8. Dougas, Néstor
Sant Andreu
9. García, David Cerdanyola Vallès
10. Martín, Laura Llinars del Vallès
fins a 21 jugadors.

6,5
6,5
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
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260 participants a les Cotx
eres de Sants
Cotxeres
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Podi sub 16, amb Andrea Norte, Marc Balagué, Carles Díaz (campió) i Sergi Vinardell, d'esquerra dreta.

els dos trofeus. En segona posició
Sergi Vinardell, de l’Olot, i va
completar el podi Marc Balagué,

del Figueres. La primera noia sub
16 va ser l’Andrea Norte del Cerdanyola del Vallès.

Categoria sub 14

El campió va ser Pere Garriga, del
Mollet, amb 6,5 punts. Empatat a

Podi sub 14, amb Laura Martín, Marc Pozanco, Pere Garriga (campió) i Martin Forsberg, d'esquerra a dreta.

Classificació final sub 12
1. Ventura, Alexandre Vila Olímpica
2. García, Daniel Cerdanyola Vallès
3. Jiménez, Adrián
Cerd. Vallès
4. Martínez, Xavier
Tres Peons
5. Salagran, Guillem
Gerunda
6. Iglesias, Rodrigo
Palafrugell
7. Ros, Jaume
Colònia Güell
8. Iglesias, David
Palafrugell
9. Panadès, Oriol Llinars del Vallès
10. Velasco, Daniela
Peona i Peó
fins a 44 jugadors.

Classificació final sub 10
6,5
6,5
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5
5

1. Castillo, Albert
Vila Olímpica
2. Martín, Pau
Llinars del Vallès
3. Ayats, Gerard Llinars del Vallès
4. Vacas, Gabriel Cedanyola Mataró
5. Martínez, Sergio
Scc Sabadell
6. Jausás, Andrea
Edami
7. Codina, Daniel
Peona i Peó
8. Rodríguez, Bernat Salt i Girona
9. Català, Guillem
Vila Olímpica
10. López, Sergi
Montmeló
fins a 51 jugadors.
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Classificació final sub 8
7,5
7
6,5
6
6
5,5
5,5
5
5
5

1. Riu, Sergi
Edami
2. Barrionuevo, Hugo Cerd. Mataró
3. Harutian A. William
Catalònia
4. Ros, Joana
Colònia Güell
5. Maria, Àlex
Llinars del Vallès
6. Céspedes, Llibert
Tres Peons
7. Álvarez, Víctor
Diagonal Mar
8. Bosch, Marcel
Gerunda
9. Povill, Laura
Peona i Peó
10. Mallol, Aleix
Figueres
fins a 32 jugadors.

7
7
6
6
5
5
5
5
5
5

Categoria sub 12

Podi sub 12, amb Daniela Velasco, Adrián Jiménez, Àlex Ventura (campió) i Daniel Garcia,
d'esquerra dreta.

A la categoria sub 12 el primer
classificat va ser Àlex Ventura, del
Vila Olímpica, amb 6,5 punts.
Empatats a punts van quedar en
segona i tercera posició respectivament Daniel Garcia i Adrian Jiménez, tots dos del Cerdanyola del
Vallès. El premi per a la millor
noia, amb cinc punts, va ser per a
Daniela Velasco, del club Peona i
Peó.
Categoria sub 12

Podi sub 10, amb Andrea Jausàs, Gerard Ayats, Albert Castillo (campió) i Pau Martín,
d'esquerra dreta.

La primera posició, en solitari, va
ser per a l’Albert Castillo, del club
Vila Olímpica. La segona posició,
amb set punts, va ser per al Pau
Martín, del Llinars del Vallès, i el
tercer classificat amb 6,5 punts
Gerard Ayats, també del Llinars. La
primera jugadora va ser Andrea
Jausàs, de l’Escola Edami, que va
fer 5,5 punts i va aconseguir una
meritòria 6a plaça de la classificació general.
Categoria sub 8

Podi sub 8, amb Joana Ros, Arthur W. Harutian, Sergi Riu (campió) i Hugo Barrionuevo.
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El primer classificat va ser Sergi
Riu, de l’Escola Edami, amb 7
punts. Amb la mateixa puntuació
i, en segona posició, Hugo Barrionuevo, del Cerdanyola de Mataró,
i en tercera posició i amb 6 punts
Arthur Wiliam Harutian, del Catalònia. La primera noia de la categoria i 4a classificada a la general,
va ser la Joana Ros, de la Colònia
Güell.
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punts, en segona posició, el número 1 del rànquing Martín Forsberg,
del Foment, i completant el podi i
també amb la mateixa puntuació,
Marc Pozanco, del Cerdanyola del
Vallès. La primera jugadora va ser
Laura Martín del Llinars, que va
fer cinc punts.
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Campionat de Catalunya de Veterans
Fase Prèvia de Barcelona
Jordi Marchador
Marchador,, campió
El Campionat Territorial de Veterans de Barcelona 2011 es va
disputar al Centro Aragonés entre els dies 4 d’octubre i 29 de
novembre. El nombre de participants va batre el rècord, amb 83
jugadors. Jordi Marchador es a adjudicar el triomf, empatat a
punts amb Vilageliu.
Redacció

E

l Campionat Territorial de
Veterans de Barcelona fou
un veritable èxit. A cada jornada es van produir creacions de
qualitat i mèrit i, fins a la darrera
ronda tots els participants van lluitar amb afany de triomf. El guanyador, Jordi Marchador, va assolir la primera posició invicte, amb
7 punts de 8 possibles, i ha estat el
jugador més regular del campionat.
Marchador és un jugador veterà,
nascut a l’any 1947 i milita al CE
Jake des de l’any 1966. Com a directiu, va ser candidat a la presidència de la Federació.
En segona posició, i empatat a
punts, Josep Vilageliu repetint el
resultat de l’any anterior. Set victòries i només una derrota contra
el primer classificat. Aquesta partida la podeu veure en aquest article, comentada pel mateix Jordi
Marchador.
Amb sis punts i en tercera i
quarta posició respectivament van
quedar Fernando Sanz i Antoni
Navarro, que han realitzat un bon
torneig, especialment Sanz, que no
va jugar la segona ronda i va haver
de remuntar guanyant les cinc partides següents.
Lluís Coll, número u del rànquing, no va poder realitzar un bon
orneig i va acabar amb 5 punts,

lluny del que s'esperava.
S’han classificat també per a la
final amb les despeses al 100%:
Isidre Grau, Salvador Lluverol,
Femín Tejero, i Josep Julbe. Els
altres classificats, però al 50% de
les despeses d’hotel, tenim Emilio
Sánchez, Josep García, Cecilio
Domínguez i Joan Coll.
A continuació, Lluis Coll, que
no va poder disputar la darrera ronda, i Albert Montell, dos dels jugadors favorits del campionat, es
van quedar a les portes de la classificació en la posició 13 i 14 respectivament.
Bona organització, gran esportivitat dels participants i, com de
costum, un arbitratge imparcial i
eficaç de Salvador Carranza i
Jaume Bosch.
Cal agrair la cessió desinteressada del local del Centro Aragonés per disputar aquest campionat
Territorial de Barcelona.

Classificació final
1. Marchador, Jordi
Jak 7
2. Vilageliu, Josep M.
Clb 7
3. Sanz, Fernando
Jak 6
4. Navarro, Antoni
Rub 6
5. Grau, Isidre
Cas 5,5
6. Lluverol, Salvador
Vif 5,5
7. Tejero, Fermín
Con 5,5
8. Julbe, Josep
Fom 5,5
9. Sánchez, Emilio
Les 5,5
10. García, Josep
Lir 5,5
fins a 21 jugadors.
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K
k

Marchador, J

Vilageliu, JM
Obertura Bird [A03]
1.f4
M'agrada de tant en tant jugar
aquesta obertura romàntica.
1...d5 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 4.d4!?
Sembla un bon sistema ´antifianxet´.
4...¤f6 5.¥d3 0-0 6.b4
Seguint una idea d´una partida
d´en Bent Larsen.
6...¥g4 7.h3 ¥xf3 8.£xf3 a5
9.b5 c6 10.a4 c5
No entenc per què no ho va fer
d´un cop.
11.c3 ¤bd7 12.¥a3 ¦c8 13.0-0
£b6 14.¤d2 ¦c7
Les negres preparen el domini de
la columna.
15.¥b1?
Era millor 15.¦ad8, ara les negres
tenen avantatge.
15...¦fc8 16.¤b3 cxd4 17.cxd4
¦c3 18.¤c5 ¤xc5 19.¥xc5 £e6
20.¦e1 ¤d7
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Jordi Marchador, primer en la Prèvia del Campionat de Catalunya de Veterans.

21.f5
Tractant d´aconseguir una reacció
en el flanc de rei.
21...£f6 22.¥a3 £g5 23.¥b2
¦b3
Era interessant 23...¥xd4 24.¥xc3
¦xc3 25.¢h1 ¦xe3 26.¦xe3
£xe3 27.£xe3 ¥xe3
24.¦a2 ¤b6 25.¥a1 ¥h6
Si 25...¤c4 jo pensava continuar
26.¦c2 i ¥a2
26.¦ae2 gxf5?
26...¤c4 27.£xd5
27.¥xf5 e6 28.¥c2!
Guanyant un important temps.
28...¦b4 29.e4 ¡ dxe4 30.¦xe4
f5?
En aquests moments els dos es-

tàvem malament de temps.
S´amenasava ¦g4

31.¦4e2
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Era millor ¦xe6, però ...el temps,
ja se sap.
31...¤d5 32.¥b3 ¦c3 33.¥xc3
¦xb3 34.¦xe6
Guanyava ¥d2
34...¤xc3 35.¦e8 ¥f8 36.¦f1
Guanyava ¦1e3 però el temps és
inexorable...
36...¦b2 37.¦e5 ¥g7 38.¦xf5
¥xd4 39.¢h1 £g6 40.¦f4
Més ràpida era ¦f8, la resta del
´ping-pong´ no mereix comentaris.
40...£d6 41.¦f8 ¢g7 42.£g4
¢h6 43.£h4 ¢g7 44.¦1f7 ¢g6
45.£xh7
1-0
J. Marchador
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I Actiu Femení Mas Guinardó
Sandra Escobar guanya la primera edició
Diumenge 13 de novembre es va disputar el I Actiu Femení Mas
Guinardó, organitzat pels amics del Peona i Peó. La jugadora del
Sant Martí, Sandra Escobar, s'ha imposat en el grup A, després
d'una dura lluita amb Andrea Norte. El grup B no ha tingut color, i
la colombiana Ángela Álvarez ha guanyat totes les partides.
Carla Marín

C

om ja esperàvem, el torneig
va ser acollit amb ganes per
un bon nombre de jugadores. Algunes feia temps que no es
deixaven veure per una sala de joc
i es van animar a recordar la tensió
i emoció de les partides. Altres,
potser encara més nervioses, tot
just feien el seu primer torneig. En
total, 52 participants reals repartides entre els dos grups.
També cal destacar la gran
quantitat de públic que va passar
el matí del diumenge lluitant en les
simultànies contra la MI Ana Madnatze, veient els documentals que
es projectaven, fent alguna partideta amb els escacs gegants mentre el temps ho va permetre, prenent alguna cosa al bar del segon
pis, comprant tot tipus de llibres
d’escacs (alguns, fins i tot, van
poder aconseguir la firma de l’autor!) o simplement gaudint de les
partides que es disputaven a la sala
de joc.
Després dels nervis i petits embolics inicials al grup B, deguts a
la inexperiència d’algunes jugadores, es va viure una jornada d’escacs tranquil·la però emocionant.
El grup B va estar dominat de principi a fi per la jugadora colombiana recent arribada a les nostres ter-

Podi del grup A, amb Elena Casset, Andrea Norte i Sandra Escobar, d'esquerra a dreta.

res, Ángela Álvarez amb uns
contundents 7 de 7. La van acompanyar al podi les dues joves jugadores del nostre club, Natasha de

Classificació final grup A
1. Escobar, Sandra
Sant Martí 6,5
2. Norte, Andrea
Cerdanyola V. 5,5
3. Casset, Elena
Sant Martí 5
4. López, Diana Ruth
La Passió 4,5
5. Riera, Elisabeth
Cirera 4
6. Castellet, Cora
Cerdanyola V. 4
7. Vargas, Ana Maria
Peona i Peó 4
8. Muratet, Alexandra
Banyoles 4
9. Oliva, Judith
Montcada 3,5
10. Marín, Carla
Peona i Peó 3,5
fins a 17 jugadores.
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Blois i Laura Povill, amb 6 i 5
punts, respectivament. Cal destacar la gran temporada d’aquestes
dues jugadores que recentment

Classificació final grup B
1. Álvarez, Ángela
Peona i Peó
2. De Blois, Natasha
Peona i Peó
3. Povill, Laura
Peona i Peó
4. Cardó, Llum
Peona i Peó
5. Andrés, Mercè
Peona i Peó
6. Canal, Eulàlia
Les Franqueses
7. Martínez, Nagore
Tres Peons
8. Panadès, Núria
Llinars
9. Aixandri, Ruth
Llinars
10. Bada, Ariadna
Peona i Peó
fins a 40 jugadores

7
6
5
5
5
5
5
5
4
4

de l’Andrea en mans de la seva
companya de club, Elena Casset,
van donar la victòria final a la jugadora del Sant Martí. L’Andrea
s’adjudicava tot i la derrota la segona posició gràcies al bon inici
de torneig i l’Elena tancava el podi.
Paral·lelament es va disputar també un grup C per a nenes que tot
just comencen a jugar torneigs.
Destaquem aquí la col·laboració de
la nostra gran campiona Berta Pagès, que després de molt de temps
sense passar pel club es va animar
a venir a col·laborar en aquesta diada dels escacs femenins.
Per acabar, la tradicional cloenda dels torneigs del club, amb foto
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d’obsequi per a totes les participants per a que s’enduguin un bon
record del torneig i premis per a
les tres primeres de cada grup.
Des d’aquí només ens queda
agrair la col·laboració a tots els
pares, mares i escaquistes en general que ens heu ajudat a que
aquest torneig fos possible i que
senti precedent per a poder en properes edicions consolidar-lo com
a habitual en l’agenda de moltes
dones escaquistes. Espero que tots
gaudíssiu molt de la jornada i que
tornem a veure’ns tots i molts més
en el pròxim Open Internacional de
Nadal que organitza també el nostre club.
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havien contribuït notablement a la
medalla de plata aconseguida pel
seu equip al recent Campionat de
Catalunya per Equips en la categoria sub 8.
Torneig més igualat al grup A,
amb bones actuacions de Sandra
Escobar del Sant Martí i Andrea
Norte del Cerdanyola, que havent
firmat taules després d’una partida molt lluitada a la quarta ronda i
havent guanyat la resta d’enfrontaments, arribaven a la setena i definitiva ronda amb 5,5 punts cadascuna, avantatjant en més d’un punt
a les perseguidores. Finalment, la
victòria de la Sandra davant la Júlia
Muratet de Banyoles i la derrota
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IV Torneig d’Escacs Actius de Platja d’Aro –
Hotel Costa Brava
Victòria ajustada de P
ol Sabrià
Pol
El campió aprofita les ensopegades d’Àlex Vidal al final del torneig
Acaba de finalitzar la quarta edició del Torneig d’Escacs Actius de
Platja d’Aro – Hotel Costa Brava, amb una participació inferior a
les anteriors edicions, possiblement per la laboralitat del dia 5 de
desembre. El desempat entre els dos jugadors del Santa Eugènia
ha afavorit Pol Sabrià i ha deixat el sots-campionat per a l’Àlex
Vidal, tot i haver guanyat el campió.
Carlos Salgado

E

l primer favorit al torneig,
el Mestre Internacional
Josep Ma Hernando, ha
quedat 3r classificat, havent perdut el punt sencer amb el sots-campió Àlex Vidal, qui alhora també
havia guanyat al campió Pol Sabrià. L’Àlex havia fet un inici de
torneig espectacular 6 de 6, finalment s’ha relaxat i ha perdut amb
en Jordi Díaz i taules la darrera
amb en Sergi Díaz, és a dir que els
“dies” se li han indigestat.
El campió de tram més alt,
2001-2150, ha estat Gerard Cano,
sisè, amb un meritoris 6 de 9, i taules a la setena amb l’Àlex Vidal,
seguit d’en Jordi Díaz amb 5’5.
El campió de tram de 18512000 ha estat Joaquim Mundet del
Gerunda amb 5 punts i desè classificat absolut, seguit d’en Miguel
Ángel Alejo.
El campió de 1700 a 1850, el
campió ha estat el jugador de l’Olot
Eduard Aymerich, seguit d’en Joan
Manel Cano.
Millor veterà ha estat Miquel
Perolet, del Tres Peons; la millor
femenina, la Cristina Vidal, del
club organitzador Sta. Eugènia; el

El jove campió del Santa Eugènia, Pol Sabrià, en primer pla, a l'esquera.

millor sub 16, Jaume Arroyo, del
Peona i Peó; finalment, el millor
jugador local ha estat Jordi Díaz.
El pica-pica final ha estat novament un èxit, amb l’assistència
del Regidor d’Esports de l’Ajun-

Classificació final
1. Sabrià, Pol
Santa Eugènia
2. Vidal, Àlex
Santa Eugènia
3. Hernando, Jose Maria Montcada
4. Fernández, Didier Santa Eugènia
5. Mundet, Jaume
Gerunda
6. Cano, Gerard
Santa Eugènia
7. Díaz, Jordi
Santa Eugènia
8. Díaz, Sergi
Banyoles
9. Alejo, Ricardo
Cassà
10. Mundet, Joaquim
Gerunda
fins a 29 jugadors.
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7
7
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5

tament de Platja d’Aro, qui ha fet
el lliurament de premis juntament
amb la propietària de l’Hotel col·laborador Costa Brava, Sra. Carme
Hospital.
La gent ha gaudit novament de
les immillorables instal·lacions,
vistes i activitats paral·leles de
l’hotel Costa Brava.
L’any que ve, més i millor, possiblement un torneig de quatre dies,
amb dues rondes diàries amb un
preu promocional per l’estada de
les tres nits, i amb increment de
premis econòmics.
Agraïm la col·laboració de l’àrbitre Carles Salgado i a tots els participants.

Miquel Fernández-Díaz

E

l passat dia 16 de novembre
ens va deixar el superveterà per excel·lència (havia
estat en actiu fins al campionat per
equips de 2010, proper a complir
els 98 anys) al món dels escacs
catalans: Ramon Trias Fernández,
el mestre nacional (havia insistit
molts cops que aquest títol constés a la seva esquela de La Vanguàrdia, com així va ser). Una persona especial per a mi, de qui cal
destacar sobre tot el seu GRAN
AMOR PER ALS ESCACS. Havia estat participant assidu, entre
molts d’altres, dels torneigs oberts
a l’agost de Berga i la Pobla de
Lillet fins als darrers anys quan hi

veia poc i ja no podia conduir cotxe, però ell insistia a anar a la seva
cita estiuenca.
En Trias havia participat ja als
torneigs de la Pobla de Lillet dels
anys 50, així com a d’altres esdeveniments d’aquella època. Va arribar a sortir jugant a escacs al noticiari NODO, que passaven als cinemes. Al llarg de la seva vida va
pertànyer a diversos clubs, entre
ells Barcelona, Lleidatà-Ruy Lòpez, Catalunya de Sants i Jake de
l’Hospitalet, sempre animat del
mateix amor pels escacs i entusiasme, que li va merèixer ser reconegut per la FEDA com a mestre
nacional. Seguia jugant quan ja era
molt veterà fins i tot els torneigs
de veterans i es va convertir en tota
una llegenda.
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Ha mort Ramon T
rias
Trias

Havia arribat a tenir una obertura pròpia que havia inventat ell,
la variant Trias de la Defensa Siciliana, si bé no la busqueu a la majoria dels llibres, ja que no tothom
coneix el secret. Darrerament els
seus resultats, com és lògic, eren
menys brillants que als seus millors
moments, però de vegades el mestre demanava unes taules "per tal
que la meva família no s’amoïni,
si perdo".
L’any 2005 la Federació Catalana d’Escacs li va concedir la insígnia d’or de la Federació per la
seva trajectòria esportiva de tota
una vida com a jugador d’escacs.
Descansi en pau, mestre, que
"persones com vostè seran sempre
un símbol per als enamorats
d’aquest joc nostre"
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Torneigs Socials i T
ancats Sant Martí 2011
Tancats

Podi del Torneig Social de partides lentes, amb Lluís Sánchez Criado, David Vivancos i Jordi Sabater, d'esquerra a dreta.

A

ixí com el CE Sant Martí
organitza diver-sos torneigs per a jugadors federats, també n’organitza alguns
d’oberts al públic en general, com
a forma de captar socis i popularitzar el nostre joc.
D’aquesta manera, una de les
competicions amb més prestigi de
la nostra entitat és el Torneig Social de partides lentes, del qual
aquest any es jugava la XIX edició, amb només un any d’interrupció en què no ens el van deixar organitzar. Els socials eren torneigs
sense premis en metàl·lic, que a

l’actualitat han estat substituïts per
oberts, on quan no hi havia torneigs
organitzats per clubs vàlids per Elo
català i només un o dos els feia la
Federació fa uns 30 anys, quasi tots
els clubs en tenien un. Nosaltres
seguim organitzant els socials de
les tres modalitats, lentes, actius i
ràpides amb un cert èxit de participació.
Així, mentre a la 5a planta del
centre cívic Sant Martí s’ha jugat
els III Torneig Tancat MC i MI
Sant Martí 2011, els dissabtes a la
tarda de l’1 d’octubre al 26 de novembre, a la 6a planta, ha tingut
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lloc al mateix temps el XXIX Torneig Social Sant Martí 2011 de
partides lentes, del 1 d’octubre al
19 de novembre. Aquest darrer torneig va tenir una inscripció de 49
jugadors, dels quals van acabar jugant la darrera ronda 42. El campió va ser el David Vivancos amb
6,5 punts de 8 rondes, empatat amb
el MC Lluís Sánchez Criado, quedant en tercer lloc el Jordi Sabater
Comas amb 6 punts. Altres premis
d’aquest torneig van ser el millor
no federat, per al Roberto Luciano, qui va fer 6 punts, i que jugant
una ronda menys va quedar en sisè
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lloc amb 6 punts, el millor sots-18
va ser David Peña, el millor sots12 l’Arnau Castillo i el millor veterà Josep Gómez.
El XIII Social Actiu Sant Martí
2011 s’havia jugat el dissabte a la
tarda del 17 de setembre, quedant
primer el Norberto Moreno, amb
6 punts de 7 partides, de 26 jugadors participants, seguit pel MF
Òscar Ruiz i pel Pau Castillo, tots
dos empatats amb 5 punts.
Finalment, mentre es jugava la
darrera ronda dels tancats, es va organitzar a la sala d’actes el XXIX
Torneig Social Ràpid Sant Martí
2011. Aquest torneig, amb 48 jugadors participants, el va guanyar
el MF Marc Sánchez, amb 9 punts
de 10 partides, seguit pel seu germà, l’Éric Sánchez, amb 7,5 punts
i pel Norberto Moreno amb 7
punts.
Respecte al Tancat de Mestre
Internacional, el va guanyar el MI
Jonathan Cruz, amb 6,5 punts, seguit pel MC Xavier Àvila, amb 6
punts i pel MF Marc Sánchez, amb
5,5 punts. D’aquesta manera cap
jugador va fer la norma de MI, encara que el Xavier Àvila va estar a
punt.
El Tancat de Mestre Català el
va guanyar l’Iván Alcedes Meza,
qui amb 6,5 punts va fer la seva
primera norma de MC, seguit pel
MC Cristóbal Barranco. amb 6
punts i pel Manel Riera, amb 5
punts.
Els torneigs tancats els va arbitrar el A.I. Miquel Fernández-Díaz
i l’esportivitat va ser la nota destacada de les partides.
Al lliurament de premis, a més
dels premis dels torneigs anteriors,
es van entregar els del V Circuït
Ràpid Sant Martí 2011, classificació de 10 torneigs de ràpides ju-

Vista de la sala de joc del III Tancat St. Martí.

gats durant tot l’any 2011 que va
guanyar el Norberto Moreno amb
62 punts, seguit pel Pau Castillo i
pel MC Lluís Sánchez empatats
amb 56 punts, i del IV Grand Slam
Sant Martí 2011, classificació conjunta que agrupa tres torneigs de
ràpides, dos actius i un de lentes,
entre ells els tres socials, en la que

va quedar primer el Pau Castillo
amb 40 punts, seguit pel Norberto
Moreno amb 36 i pel Lluís Sánchez
amb 30 punts.
Un cop lliurats tots els trofeus
vam fer el sorteig d’un lot de Nadal
entre els socis presents i l’acte va
acabar amb un aperitiu ofert a tots
els assistents.

Josep Maria Vázquez, jugant III Tancat MC 2011.
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