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Campionat d’Espanya Individual Sub-8
Els catalans marx
en sense medalles
marxen
El canari R
aul Pèrez supera el murcià Ginés Pérez en l'últim moment
Raul
Els més petits han participat en la competició sub-8, celebrada a
Salobreña, sense obtenir cap èxit remarcable per als escacs catalans. El canari Raul Pérez i el murcià Ginés Pérez s'han disputat a la
darrera ronda la medalla d'or de la competició, amb el triomf del
canari.

L

Redacció

a representació catalana no
ha obtingut els premis d’altres anys, i ha marxat de
Salobreña amb les mans buides de
medalles però amb una bona experiència per als més menuts.
El canari Raul Pérez ha aprofitat la derrota a l’última ronda del
murcià Ginés Pérez, qui semblava
tenir-ho tot de cara, després de guanyar les 8 primeres partides. Però
la darrera ronda, el murcià i el canari s’han enfrontat en la partida
decisiva, i la sort ha afavorit Raul,
que també ha guanyat Ginés en el
desempat.
En noies, la navarresa Marta
Roldán s’ha endut la medalla d’or,
acabant amb 5,5 punts, seguida de
d’extremenya Sara González i
l’andalusa Edouard Iatchkova.
L'única catalana en aquest grup
sub-8, ha estat la Laia Las Heras
que ha quedat lluny de les medalles.
Arnau Castillo, el millor català, s’ha vist sorprès a la primera
ronda però després ha encadenat 5
victòries consecutives. En acabar
la ronda 6 encara tenia bones possibilitats d’optar a medalla, però
unes taules en una posició guanyada a la penúltima ronda, així com
el desànim de perdre opcions a

Representants catalans sub-8, amb David Moya i Cristina Bosch, entrenador i delegada,
respectivament, a dalt, Arnau Castillo, Laia Las Heras i Bernat Romero enmig, i Bernat
Pou, Àlex Rodríguez, Dani Álvarez, Artur Ciuret i Nico Jiménez, a baix.

medalla, va condicionar una derrota a la darrera ronda, quedant finalment 15è. Bon paper de Daniel
Álvarez, Artur Ciret, Àlex

Rodríguez i Nico Jiménez, empatats a 5.Aquest darrer, número u
dels catalans, hagués pogut fer més
bon paper de no perdre a la ronda 1.

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
15.
...
20.

Pérez, Raul
Pérez, Ginés
Reyes, Sebastián
Gracia, José
Castro, Eduardo
Llena, David
Sánchez, Jesús
Garrido, Álex
Enguita, Hugo
Santos, Mario

CAN
MUR
MAD
VAL
AST
AND
AND
AND
ARA
MAD

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

Castillo, Arnau

CAT 5,5

Álvarez, Daniel

CAT 5

4

...
25. Jiménez, Nicolàs
...
29. Ciuret, Artur
...
31. Rodríguez, Àlex
...
56. Romero, Bernat
...
59. Pou, Bernat
...
89. Las Heras, Laia
fins a 110 jugadors.

CAT 5
CAT 5
CAT 5
CAT 4
CAT 4
CAT 3

Campionat d’Espanya Individual Sub-10
Víctor Àlvarez frega el bronze
Bon paper dels representants catalans a la competició individual
sub-10, jugada a la localitat granadina de Salobreña durant els
primers dies de juliol. Han participat 14 jugadors amb resultats
dispars, on cal destacar el segon lloc en la competició femenina de
la Joana Ros, així com el quart lloc absolut de Daniel Àlvarez.
Redacció

A

la localitat granadina de
Salobreña s’ha disputat la
competició individual sub10, amb la participació de 14 representants catalans: Artur W. Harutian, Àlex Maria, Llibert Céspedes, Joana Ros, Sergi Riu, Gorka
Parra, Pol Moncunill, Sergi Prats,
Aleix Mallol, Laura Povill, Jaume
Foix, Nagore Martínez i els germans Daniel Àlvarez i Víctor Àlvarez.
Les partides s’han disputat a
l’hotel Best Western, en horaris variables, uns dies al matí i altres,
matí i tarda, entre els dies 1 i 6 de
juliol.
Víctor Àlvarez ha acabat com
el català més ben classificat. Ha
ocupat el quart lloc, invicte i empatat amb el tercer classificat, l’andalús Lance Henderson. Amb mig
punt més han acabat Daniel Sanz,
segon, i Jonas Prado, campió.
Joana Ros ha estat la segona representant millor classificada. Amb
6,5 punts, els mateixos que la medalla d’or femenina, l’aragonesa
Maria Eizaguerri, ha tingut un inici de torneig més fluix, cedint unes
taules a la primera ronda i una derrota a la quarta, amb jugadors que
han quedat per sota. Tres victòries
consecutives l’han catapultat als
primers taulers, però l’aragonesa

Local de joc de la competició sub 10, a l'hotel Best Western de Salobreña.

sempre l’ha superat en el desempat. En qualsevol cas, la jugadora
catalana continua recollint medalles a nivell nacional.
Llibert Céspedes i Àlex Maria,
amb 6 punts, han quedat més enrera. Céspedes, 18è, ha fet un molt
bon inici, però dues derrotes con-

secutives li han restat possibilitats
al final. Àlex Maria, 28è, ha fet un
torneig molt irregular, jugant a ràfegues: 2 victòries, 3 derrotes i un
molt bon final, amb 4 victòries seguides, però anar amb 2 de 5 penalitza els desempats, i ha acabat
l’últim dels jugadors amb 6 punts.

Classificació final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
...
18
...
28
...
37

Prado, Jonás
Sanz, Daniel
Henderson, Lance
Àlvarez, Víctor
Cubells, Pablo
Gómez, Martín
Gil, Alejandro
Eizaguerri, Maria
Soto, Miguel
Gómez, Jesús

AST
MAD
AND
CAT
VAL
GAL
VAL
ARA
MAD
AND

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

Ros, Joana

CAT 6,5

Céspedes, Llibert

CAT 6

Maria, Àlex

CAT 6

Riu, Sergi

CAT 5,5

5

...
56 Harutian, William
...
73 Àlvarez, Daniel
...
80 Parra, Gorka
...
83 Foix, Jaume
...
87 Prats, Sergi
...
92 Mallol, Aleix
...
109 Moncunill, Pol
110 Povill, Laura
...
136 Martínez, Nagore
fins a 143 jugadors.

CAT 5
CAT 4,5
CAT 4
CAT 4
CAT 4
CAT 4
CAT 3,5
CAT 3,5
CAT 2
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Plata per a Joana R
os
Ros
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Campionat d’Espanya Individual Sub-12
Bronze per a l'Andrea Jausàs
Juan Plazuelo s'imposa en una competició amb molts representants catalans
Nombrosa representació catalana als campionats estatals sub-12,
jugats a Salobreña (Granada) del 8 al 13 de juliol, amb un 20% del
total de jugadors i un èxit relatiu, consistent en la medalla de bronze
en la competició femenina per a l’Andrea Jausàs. Hèctor Sama, el
millor representant, ha acabat 5è. El madrileny Juan Plazuelo s’ha
imposat en solitari.
Redacció

L

a competició sub-12 en el
campionat estatal ha tingut
una notable participació catalana, consistent en 26 jugadors.
Dels nostres representants cal
destacar primer que tot la medalla
de bronze aconseguida per a la jugadora de l’EDAMI Andrea Jausàs. No és la primera medalla estatal de la catalana, que ja va fer la
plata l’any 2011 quan era sub-10.
Molt bon paper del jugador de La
Lira Hèctor Sama, que ha tingut
opcions de medalla fins al darrer
moment. L’emparellament a la darrera ronda davant de Manuel Pascual, que lluitava per al títol, li va
dificultar l’obtenció d’un millor
resultat. Gerard Ayats, Albert
Castillo, Ferran Solé i la mateixa
Andrea Jausàs va quedar empatats
amb 6 punts.
Victòria del madrileny Juan
Plazuelo, que va guanyar 7 partides i en va empatar dues, acabant
finalment primer en solitari. Les
taules del català Hèctor Sama davant de l’andalús Manuel Muñoz,
li va facilitar el camí al madrileny
cap a la l’or. El valencià Adrián
Galiana, el 30è del rànquing, va
sorprendre a tots amb un gran torneig, assolint el bronze.

Medalla de bronze per a l'Andrea Jausàs, en categoria femenina.

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
14.
...
19.
20.
...
22.
...
38.
...
43.
44.
...
49
...
56
...
58

Plazuelo, Juan
Muñoz, Manuel
Galiana, Adrián
Lianes, Marcos
Sama, Hèctor
Ortín, Ainhoa
Cubas, Angel Luis
Sahuquillo, Alejandro
Villacorta, David
Represa, Mireya

MAD
AND
VAL
MAD
CAT
NAV
CAN
MAD
CTL
GAL

8
7,5
7,5
7
7
7
7
6,5
6,5
6,5

Ayats, Gerard

CAT 6

Castillo, Albert
Solé,n Ferran

CAT 6
CAT 6

Jausàs, Andrea

CAT 6

...
62 López, Sergi

CAT 4,5

...
64 Claramunt, Marcel

CAT 4,5

...
68 Codina, Daniel

CAT 4,5

...
70 Brunet, Pol
71 Martiínez, Sergio

CAT 4,5
CAT 4,5

...
79 Pera, Marc
80 Marzo, Xavier

CAT 4,5
CAT 4,5

...
84 Yang, Shu
85 Pérez, Oliver

CAT 4
CAT 4

...
87 Català, Guillem

CAT 4

...
Martín, Pau

CAT 5

90 Sama, Alejandro

CAT 4

...
Lladós, Jordi
Marcos, Adrià

CAT 5
CAT 5

Toquero Gracia Pau

CAT 5

Guiteras Canal Nil

CAT 5

Mallol, Gerard

CAT 4,5

6

98 Las Heras, Sara
...
101 Martínez, Alejandro
...
120 González, Marti
...
128 Martos, Valentina
fins a 135 jugadors.

CAT 3,5
CAT 3,5
CAT 2,5
CAT 2
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XXI Open Internacional Ciutat de Montcada
El xilè Mauricio Flores s'imposa a Montcada
Amb només 14 anys, PPere
ere Garriga, del Mollet, aconsegueix norma de MI
Amb una participació lleugerament inferior a l’any passat (any de
rècord), es va jugar la XXI edició del Ciutat de Montcada, en un
nou local, a l’Hotel Ciutat deMontcada, amb molt bona acollida per
la majoria de jugadors. Al marge de la victòria del xilè Mauricio
Flores, la notícia han estat les normes de MI aconseguides pels
catalans Erik Martínez així com pel jove jugador del Mollet, Pere
Garriga.
XXI Open Internacional
Ciutat de Montcada
· Del 25 de juny al 3 de juliol
· Categoria: A Sup.
· Participants: 101 (grup A)
· Guanyador: Mauricio Flores
· Àrbitre principal: JM Salvans

Redacció

D

el 25 de juny al 3 de juliol
es va celebrar el XXI
Open Internacional Ciutat
de
Montcada,
que
va a comptar amb 223 participants
en los grups A i B, entre ells 19
GM i 19 MI.
El GM xilè Mauricio Flores es
va adjudicar l’open després de cedir tres taules i guanyar la resta de
partides, entre elles la decisiva penúltima ronda davant del valencià
Alexis Cabrera. Les taules a la darrera ronda contra Evgeny Gleizerov van ser suficients per assegurar la victòria. El jugador de
Mislata, tot i perdre contra el vencedor, guanyaria la darrera partida, assegurant la segona posició,
amb mig punt menys que Flores.
El GM peruà Jorge Cori va veure

Podi de campions, amb Jorge Cori, Alexis
Cabrera i Mauricio Flores, d'esquerra a
dreta.

Pere Garriga, del Mollet, aconsegueix
norma de MI.

reduïdes les seves possibilitats després de perdre a la 5a ronda contra
Isan Reynaldo Ortiz. Un bon final
de competició el va deixar finalment tercer. El rus Vladimir Burmakin, vencedor l’any passat, va
estar molt conservador i va acabar
a un punt del campió, sisè.
El millor jugador local va ser
Jaime Cuartas, 7è, amb 6,5 punts.

Es van fer 4 normes de MI: Erik
Martinez de Montcada, Pere Garriga de Mollet, així com Mhamal
Anurag i Sardana Rishi de l’India.
En el grup B va a quedar 1r Ismael
Molano amb 8 de 9, seguit de Cora
Castellet del PEC i Paloma Juberias de Madrid.

Classificació final
1. Flores, Mauricio
2. Cabrera, Alexis
3. Cori, Jorge
4. Gleizerov, Evgeny
5. Burmakin, Vladimir
6. Nisipeanu, Liviu-Dieter
7. Cuartas, Alexánder
8. Guerra, José Ángel
9. Saptarshi, Roy
10. Ortiz, I. Reynaldo
fins a 101 jugadors al grup A

8

XIL
Mislata
PER
RUS
RUS
ROU
COL
CUB
IND
CUB

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

K
k

Flores, M

Pancevski, F
Defensa Índia de Rei [E62]
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤f3 d6 4.g3
¤f6 5.¥g2 0–0 6.0–0 c6 7.¤c3 £a5
8.h3 £a6
Les negres opten per desviar-se
de la seva variant habitual 8...e5
9.¤d2!?
Surt de les línies habituals. 9.b3 és
la principal segons la teoria.
9...¥e6 10.£b3
Amb idea de recolzar c4 i després

Les blanques creen contacte amb
el camp enemic. Aquesta jugada,
a més a més té la virtut d´anul·lar
els cavalls de f8 i c7.
20...f6
Una variant interessant: 20...b5
21.axb5 cxb5 22.e5 ¦b8? 23.¦xa7
b4 24.¦xc7!+- £xc7 25.¤d5 £a7
26.¤xe7+ ¢h8 27.¤xf7#
21.¤f3 e6!
Les negres reaccionen adequadament.
22.¤h4!
És important mantenir el fort peó
de f5, que limita l´acció dels cavalls i de l´alfil a g7.
22...¦e8
22...gxf5 23.gxf5 exf5 24.exf5 ¥e8
25.¢h1+- L´atac blanc per la columna "g" serà decisiu.
23.£f2 a6 24.¦f1
24.d5!? hagués estat una jugada
forta, en un estil més materialista.
24...£d8 25.¦ad1!?
Preparant la ruptura central.
Vaig ometre 25.d5! que podia seguir amb 25...cxd5 26.exd5 exd5
27.¥xb6 ¥c6 28.£c5 £d7
29.¥xc7+25...exf5 26.gxf5 b5

27.e5 g5
27...fxe5 28.f6 ¥xf6 29.£xf6 £xf6
30.¦xf6± Les blanques han
d´imposar el seu avantatge en
aquest final.
28.e6!
Mantenint l´alfil de g7 fora de joc.
28.¤f3 ¥xf5 29.¤xg5 ¥d3 30.exf6

9

£xf6 Malgrat que les blanques
conserven avantatge, aquesta no
és la millor ruta a la victòria, atès
que les peces negres s´alliberen.
28...¤fxe6!
Una bona reacció de part del negre. Amb 28...gxh4?! 29.d5!+- la
posició negra és desesperada.
29.fxe6
Vaig ometre la rematada 29.d5!
seguida de 29...cxd5 30.¤xd5
gxh4 31.¥b6+29...¥xe6 30.d5!
Sembla l´única jugada per mantenir l´avantatge. Si 30.¤f3? ¤d5÷
les negres obtenen un bloqueig
ideal.
30...¤xd5
30...cxd5 31.axb5! (31.¤f3!?±)
31...axb5 32.¥b6 gxh4 33.¤xb5+; 30...¥xd5 31.¤f5+31.¤xd5 ¥xd5 32.¤f5+Malgrat la igualtat material, la posició blanca és guanyadora a causa de les múltiples debilitats i la
falta de mobilitat negra.
32...¦e6 33.¥xg5! £f8
33...fxg5? 34.¤xg7 ¢xg7 35.¥xd5
cxd5 36.£f7+ ¢h8 37.£xe6+34.¥xd5
34.¤xg7?! £xg7 35.¦xd5 fxg5
36.¦f5+- Encara que les blanques
guanyen, no té sentit canviar l´alfil
dolent de g7.
34...cxd5 35.¥e3 ¦d8 36.¢h1
Planejant la captura de l´alfil a g7
mitjançant la pressió sobre la columna "g".
36...¦d7 37.¦g1 £e8 38.¥h6 £h5
39.¤xg7 £xh3+
39...£xh6? 40.¤f5++40.£h2 £xh2+
40...£f3+ 41.£g2+41.¢xh2 La resta és senzill.
41...¦e2+ 42.¢h3 ¢f7 43.¤f5
bxa4 44.¤d4 ¦e4 45.¦g7+ ¢e8
46.¦g8+ ¢f7 47.¦f8+ ¢e7 48.¦h8
¢d6 49.¦c8 ¦b7 50.¦c6+ ¢d7
51.¦xf6 ¦xb2 52.¦xa6 c3 53.¦g1
¦b7 54.¦xa4 ¢d6 55.¥f8+ ¢e5
56.¤c6+ ¢f4 57.¥h6+ ¢f5
58.¦g5+ ¢e6 59.¦xe4+ dxe4
60.¦c5 ¦b6 61.¥f4 e3 62.¤d4+
1–0
M. Flores
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enfortir el centre amb e2-e4. Interessant 10.d5!?
10...d5!
Les negres reaccionen centralment en el moment just, aconseguint la igualtat.
.
11.e4!?
És una opció interessant. Sense
aquesta jugada les blanques es
troben sense majors ambicions.
No és una bona idea prendre el
peó amb 11.cxd5 per 11...cxd5
12.¤xd5?! ¤xd5 13.¥xd5 ¥xd5
14.£xd5 ¤c6 15.e3 e5!³ El peó de
menys es troba més que compensat. Les negres obtenen la iniciativa; 11.c5 b6 12.cxb6 axb6³
11...dxc4
11...dxe4! 12.d5 ¥f5 13.¤dxe4
¤xe4 14.¤xe4 ¤d7 15.¥e3=
12.£c2©
Les blanques tenen bona compensació pel peó. La posició de la
dama negra a a6 és desfavorable.
12...¤bd7
Les negran necessiten realitzar
b5!? tard o d´hora, per afirmar el
seu peó i obtenir contrajoc basat
en b5-b4. Si 13.¤f3 £c8 14.¤g5
¤a6÷ la posició és poc clara, les
blanques tenen un bon control
central, però les negres ja han
aconseguit reagrupar la seva
dama i poden prendre control de
d3, amb ¤b4-¤d3.
13.¤f3 ¦fd8 14.¤g5 ¤f8 15.¥e3²
El pla realitzat per les negres ha
estat una mica lent, i ara les blanques es troben amb un lleu avantatge dinàmic.
15...¤e8?!
Facilita la feina blanca. Era
necessària15...b5, seguit de 16.f4
£b7 17.f5!?‚ i les blanques conserven la iniciativa.
16.¦fd1 ¥d7?!
16...b5! era l'última oportunitat de
donar suport a c4.
17.a4
La posició negra es torna desagradable. Les blanques dominen
ambdós flancs.
17...b6 18.f4 £c8 19.g4 ¤c7
20.f5!±
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XXXVI Open Internacional de Barberà del V
allès
Vallès
Cristhian Cruz guanya Barberà
Èxits dels representants de l'Índia, amb 3 normes

Èxit dels jugadors de la representació índia a Barberà, amb 3 normes internacionals, i èxit organitzatiu, amb una participació sensiblement superior a l'any passat, sobretot al grup C. Cristhian Cruz
s'imposa amb autoritat a l'open vallesà, i el representant local, Marc
Narciso, aconsegueix pujar al podi.
XXXVI Open Int. de
Barberà del Vallès
· Del 4 al 12 de juliol
· Categoria: A Sup.
· Participants: 83 (grup A)
· Guanyador: Cristhian Cruz
· Àrbitre principal: Miguel Ramos

Carla Marin

C

risthian Cruz es proclama
campió de la XXXVI edició de l’open Internacional
de Barberà del Vallès amb 7,5
punts dels 9 possibles. Les taules
contra l’indi Gagare eren suficients
per fer-se amb la victòria i li donaven al segon la norma de GM. Més
disputades van ser les altres partides en la lluita pel podi. Victòries
de Reynaldo Ortiz i Marc Narciso
davant Mauricio Flores i Sergey
Ivanov, que els van permetre situar-se en segon i tercer lloc amb 7
punts, respectivament. Quarta posició per el jove Gagare i cinquena
per la també índia Tania Sachdev,
que va superar ahir en una intensa
partida –l’última en acabar– al GM
Hovik Hayrapetyan.
Destaquen també en aquest
grup les normes obtingudes, totes
per a la delegació índia! De GM
per a Shardul Gagare, que ha fir-

Podi del torneig, amb Marc Narciso, Cristhian Cruz i Isan Reynaldo Ortiz, tercer, primer i
segon respectivament, d'esquerra a dreta.

Classificació final
1. Cruz, Cristhian
PER
2. Ortiz, I. Reynaldo
CUB
3. Narciso, Marc
Barberà
4. Gagare, Shardul
IND
5. Tania, Sachdev
IND
6. Narayanan, Srinath
IND
7. Ivanov, Sergey
RUS
8. Flores, Mauricio
XIL
9. Grigoryan, Karen H.
ARM
10. López, J. Manuel SCC Sabadell
fins a 83 jugadors.
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7,5
7
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6

mat un molt bon torneig, de MI per
als seu compatriota Thakur Akash
i de WIM per a la també índia N.
Raghavi.
Al grup B, Francesc Nieto firma taules amb Jordi del Amo i
s’adjudica el torneig. En segona
posició acaba José València, que
després de fer un molt bon torneig
només ha sumat mig punt en les
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La sala principal de joc de la Torre de'n Gorgs, espai habitual de competició de l'Open de Barberà.

últimes dues rondes. Tercera posició d’aquest grup per Jordi del
Amo que també ha passat bona part
del torneig en les primeres posicions.
Finalment, al grup C, triomf de
Francesc Garnica tot i la derrota
d’ahir davant Joan Tortosa, qui
aconseguia així la segona posició.
Els dos jugadors han acabat empatats amb 7,5 punts però el bon
inici de torneig del primer li ha

permès alçar-se amb la victòria.
Tercera posició per a Ivan Cano
que va fer taules amb Adria Torras
–un dels altres aspirants al podi– i
acaba el torneig amb 7 punts i sense cap derrota.
Acaba així un cop més aquest
tradicional open d’estiu. El lliurament de premis, presidida pel regidor d’esports de l’ajuntament de
Barberà, posa el punt i final a
aquesta XXXVI edició del torneig

vallesà.
Per acabar, felicitar a tots els
jugadors premiats, no només els
aquí esmentats sinó també aquells
que han guanyat els seus respectius trams o han aconseguit altres
premis. I felicitar també tots els
participants pel gran nivell de joc
que s’ha vist durant tot el torneig i
el bon ambient que s’hi respirava.
Moltes gràcies a tots per la vostra
participació i fins l’any que ve!

Es va haver d'habilitar altres espais de la Torre de'n Gorgs per encabir els nombrosos participants del torneig.

11
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XV Open Internacional Escacs Torredembarra
Miguel Muñoz guanya per segon cop
El GM d’origen peruà ha superat en el desempat el colombià Jorge González
El GM Miguel Muñoz ha estat el vencedor del XV Open Internacional d’Escacs de Torredembarra, que ha finalitzat aquest diumenge
14 de juliol al Pavelló Municipal Sant Jordi. Muñoz ha superat en
el desempat el MI colombià Jorge González, que ha estat segon.
El podi l’ha completat el MI argentí Marcelo Panelo.
XV Open Internacional
Escacs Torredembarra
· Del 6 al 14 de juliol
· Categoria: C
· Participants: 96
· Guanyador: Miguel Muñoz
· Àrbitre principal: JM Camell

Jordi Salvat

A

quest ha estat un dels
oberts torrencs més competits que es recorda i fins
a l’últim moment no s’ha sabut el
guanyador. Marcelo Panelo, dominador des de la ronda 5 del torneig,
va arribar a la penúltima ronda líder en solitari, però va perdre la
seva partida contra Miguel Muñoz
i va permetre que Jorge González
es situés primer classificat i com a
únic jugador amb 7 punts. En la
tanda definitiva, González no ha
pogut passar de les taules contra el
GM ucraïnià Ruslam Pogorelov i
Panelo empatava també amb l’aragonès Adrian Villuendas. En canvi, Muñoz ha derrotat el lleidatà
Joan Trepat i ha igualat a 7,5 González i l’ha acabat superant en el
desempat. D'aquesta manera, el jugador peruà guanya, per segon any,
l'open torrenc, després d'aconseguir-ho l'any 2004.

Podi del torneig, amb Jorge González, Marcelo Panelo i Miguel Muñoz

Llatzer Bru, novè a la general,
ha estat el millor del tram d’Elo de
2000 a 2149 punts; Víctor Villar,
15è amb 6 punts, ha estat el primer de 1850 a 1999 punts d’Elo;
José Maria Bernad, 25è amb 5,5,
Classificació final
1. Muñoz, Miguel
2. González, Jorge A.
3. Panelo Marcelo
4. Pogorelov Ruslan
5. Barbero, Alejandro
6. Villuendas, Adrián
7. Graells Ricardo
8. Simon, Emili
9. Bru, Llatzer
10. Farran, Francesc X.
fins a 96 jugadors.
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Cerdanyola
COL
ARG
UCR
Lleida
ESP
SUI
Terrassa
Cerdanyola
Tarragona

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

primer de 1700 a 1850 i Sergi Burniol, 48è amb 4,5, el millor de 1699
punts o menys. Albert Girona, 72è
amb 3,5 ha estat el millor júnior i
Fanny Cabanillas, 28a amb 5
punts, el millor jugador/a local.
El quinzè Open Internacional
d’Escacs de Torredembarra, inclòs
en el Circuit Català d’Oberts Internacionals 2013, ha comptat amb
96 participants de set països diferents i s’ha disputat del 7 al 14 de
juliol al Pavelló Municipal Sant
Jordi de Torredembarra. És l’únic
torneig de les seves característiques que es disputa a la demarcació tarragonina.

Cuatre pàgines de la seva vida
Joaquim Travesset

D

os anys abans d’estar
constituïda la Sociedad
Española de Problemistas
de Ajedrez, SEPA, Argüelles ja
havia obtingut bastants premis
d’importància, la qual cosa va
motivar que una iniciativa del Club
Ajedrez Ibèria, amb el patrocini de
la Federació Catalana d’Escacs i la
revista Els Escacs a Catalunya, li
organitzessin un merescut
homenatge, que es va celebrar el
21 d’octubre de 1933 a l’Hotel
Marina, com queda constància en
la fotografia que veurem més
endavant.
En el dit homenatge, segons
resen les cròniques, José Mandil,
pel Club Ibèria, li va fer lliurament
d’una medalla d’argent. Francisco
Novejarque li va dedicar un bell
problema i Francesc Armengol, un
article que va ser llegit i després
publicat a la revista l’Opinió.
Argüelles havia començat el
seu camí problemístic sis o set anys
abans, més o menys el 1926, de la
mà del seu mestre José Paluzie i
Lucena. Es va anar formant i
perfeccionant en l’estudi de les
obres
clàssiques,
però
especialment, per l’anàlisi
minuciosa de l’escola Good
Companion. Les seves obres,
segons els entesos, pertanyen a
l’estil dels grans problemistes
anglesos i americans. Estil que
imperava en aquells anys i que tant
va fer progressar l’estratègia de la
composició.
Fins
al
moment
de
l’homenatge, Argüelles havia

Argüelles, el llorejat problemista internacional.

compost aproximadament un
centenar de problemes. Alguns
d’ells van participar en diversos
concursos: La Nau, El Diluvi, Die
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Schwalbe, Budapest Chess Club,
Falkirk Herald, British Chess
Problem,
amb
resultats
esperançadors: 3 primers premis,
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Antonio FernandezArgüelles i Ferrer (1901-2000)
Fernandez-Argüelles
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En la fotografia podem veure, a més a més d’Argüelles i la seva esposa, a Valentín Marín, al Dr. Esteve Puig i Puig, F. Novejarque, J.Sunyer,
F.Armengol, Santasusagna (president de la FCE) i José Mandil, entre d’altres..

2 segons, 3 tercers i 1 quart, amb
distints esments honorífics i
recomanats, competint amb
problemistes de tot el món.
D’aquí va sorgir la idea de
traduir tots aquests èxits en un
merescut homenatge on, a part de
les personalitats que ja hem citat,
es van bolcar totes les entitats
federades catalanes i tota la Junta
Directiva de la Federació, així com
representants dels club d’escacs
Ruy López-Tívoli, Comtal, Círcol
Gracienc d’Escacs, així com els
seus amics Folch i Mandil, del CE
Ibèria, per citar-ne alguns.
I les persones que no van poder
acudir, com va ser el cas del Dr.
Ramón Rey Ardid, Antonio
Garrigosa Ceniceros, Julio Peris,
Cuñat, Sánchez Pérez, Henrique
Mantero, de Lisboa, etc., van
enviar les seves adhesions
corresponents.
A uns i altres, Argüelles, va
agrair l’acte i va prometre
perseverar en la seva tasca perquè

el Problema fora reconegut com ell
pretenia que havia de ser-ho.
Un dels esments especials que
va fer Argüelles va ser cap al
cronista de Las Noticias, A.G.
Castellá, que el 1926 va despertar
el microbi del problema que
dormia en ell. Va ser aquest qui li
va publicar el primer problema.
Una miniatura en tres jugades que,
desgraciadament com va indicar
Argüelles, tenia doble solució, però
que va ser corregit immediatament.
I també per al cronista de La Veu,
VF Bort-Barbosa, que va ser qui li
va aproximar a José Paluzie, sense
oblidar per un moment els savis
consells que sempre havia rebut de
Valentín Martín i del doctor
Esteban Puig i Puig.
També per als Escacs a
Catalunya, que li havia permès
realitzar un treball de propaganda
del problema i que, combinat amb
els intercanvis amb altres revistes
estrangeres, va aconseguir
eixamplar i ampliar els corrents
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estratègics d’aquells anys.
I, finalment, va reconèixer que
havia estat major l’homenatge que
el mèrit.
En agraïment a tots ells,
Argüelles va compondre un
problema, mat en dues jugades,
que em permeto anotar
seguidament...
Argüelles, Antonio F.

Juguen blanques i fan mat en
dues jugades.

1...¤d4 2.¦xb4#
1...¤e7 2.¦xb4#
2.¤ec7#
Dedicat a Antonio F. Argüelles, 1933.

Ventura, J. (Vilanova)

Dedicat als seus amics que van contribuir
al seu homenatge l’any 1933.

I va ser així com, gairebé dos anys
més tard, amb l’esforç de tota una
sèrie d’entusiastes escaquistes,
naixia la Sociedad Española de
Problemistas de Ajedrez, SEPA.
Abans de prosseguir, permeteume que inclogui el problema que
F. Novejarque li va dedicar amb
motiu del seu homenatge, així com
un altre de J. Ventura, de Vilanova,
que va ser compost per al mateix
fi.
Novejarque, Francisco

Blanques juguen i fan mat en
dues jugades.
1.¥d5 ¥xh1
1...¤xd6 2.¥xf6#
1...¥xd5 2.£xd5#
1...£xc5 2.¤f7#
1...f4 2.¦h5#
1...£e1 2.¤f7#
1...£d2 2.¤f7#
1...b5 2.¤c6#
1...£a2 2.¤f7#
1...¥e4 2.¤f7#
1...£a1 2.£xa1#
1...b6 2.¤c6#
1...¤e6 2.¤d7#
1...¤g6 2.¤d7#
1...£c3 2.¤d7+
1...¤d7 2.¤xd7#
1...¥f3 2.¤f7#
2.¤f7#
Dedicat a Antonio F. Argüelles, 1933.

Blanques juguen i fan mat en
dues jugades.
1.¤b5! axb3
1...¦xb3 2.¤ec7#
1...¢xb3+ 2.¤ed4#
1...¦4xb5 2.¤c5#
1...¢xb5+ 2.c4#
1...a3 2.¤ec7#
1...¦b8 2.¤ec7#

Al febrer del 2012 i en el blog http:/
/www.ajedrez365.com/2012/02/
sociedad-espanola-problemistasajedrez.html comentava tota una
sèrie de vicissituds que havia
viscut la Sociedad Española de
Problemistas de Ajedrez, i també
el que havia representat, no sols per
als escacs espanyols, sinó per als
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escacs internacionals. En ell vaig
destacar tots aquells homes que
havien fet possible la seva
existència i la possibilitat, que en
l’actualitat i en el futur, una altra
fornada de joves emprenedors,
acompanyats per alguns dels
mestres d’antany, la ressuscitessin.
Si tornem la vista enrere, ens
adonarem, i és evident, que una
sola persona no és suficient per
emprendre una tasca de tanta
altura, com va ser la creació de la
SEPA, el 28 de maig de 1935. En
la foto que segueix veiem l’acta de
constitució de la Sociedad, on
figura com a Secretari, Antonio F.
Argüelles.
El Dr. Esteve Puig i Puig va ser
el primer president; Francisco
Novejarque, el segon i Julio Peris
el tercer. Els podem veure en les
fotografies que segueixen.
A pesar que Argüelles va ser el
quart president de la SEPA, en
substitució de Julio Peris Pardo, a
la mort d’aquest, el 8 d’abril de
1958, sempre va ser, des del primer
a l’últim dia de la seva vida, la saba
perenne que alimentava les arrels
de l’arbre del Problema. I aquesta
va ser la seva constant. Però
Argüelles, per si només, no hagués
pogut amb el pes de la tasca.
Existia un gran equip d’actius col·laboradors que feien rebaixar el seu
pes.
I així va ser que, de totes
aquelles reunions informals que
van celebrar, durant molt temps, i
de forma més o menys freqüent,
al Club Escacs Barcelona, aquells
il·lustres personatges que tant van
fer pels escacs, com podien ser
José Paluzie, Henri Rinck, Ángel i
Francisco Novejarque, Francesc
Armengol, José Mandil, Julius
Sunyer, Joaquín Gil, Valentín
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1.¥c1 £xf7
1...¦xh2 2.¤d2#
1...¦h5 2.¤g5#
1...¦xa7 2.¤d2#
1...£xe8 2.fxe8¥#
1...¦xd6 2.¤4xd6#
1...¤d2 2.¤xd2#
1...¦xg3+ 2.¤xg3#
1...¤xc3 2.¤xc3#
2.¤4f6#
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Martín, el propi Argüelles, qui
sempre va considerar Marín com
el més gran problemista espanyol,
Francisco Vivas, Ramón Arbó... i
que van comptar amb posterioritat
amb el suport incondicional
d’altres magnífics compositors,
com podien ser José Mugnos i
Harold M. Lommer. Però també,
de forma indirecta, Ricardo
Guinart Cavallé –un enamorat dels
escacs- es va ocupar, al seu torn,
de fomentar l’interès pel problema,
a través dels seus articles en Els
Escacs a Catalunya, així com en
la premsa, especialment en El
Mundo Deportivo, amb una
contínua exposició magnífica de
tots els esdeveniments escaquístics
que se celebraven a tot el món, i
ja, amb posterioritat, en els
butlletins de la Federació Catalana
d’Escacs on, malgrat els seus anys,
encara continuava amb la mateixa
il·lusió dels seus primers temps. El
mateix que Francisco Armengol,
gran articulista en la revista
l’Opinió i també a recuperar la
història dels escacs, així com en les
tasques de president de la
Federació Catalana d’Escacs, que
va dirigir en el seu moment amb
notable èxit. És de destacar l’edició
del seu llibre El club d’Escacs
Barcelona vist per mi, on reflecteix
tots els moviments d’aquella
època, des de la creació de la
Federació Catalana com la de la
Federación Española.
Més endavant es van sumar
altres joves talents espanyols com
Francisco Salazar, Ernesto Ferrón,
Efrén Petite, Rafael Candela, Juan
García Llamas, Miguel Zabala,
Ramón Folch, Daniel de Irezábal,
Luis Olivella de Pagès...
Però, mentrestant, pel camí,
entre 1936 i 1940, morien Marín,

Acta de constitució de la SEPA.

Paluzie i Puig i, uns anys després,
J. García Marcos, Julio Peris,
Estanislao Puig-Ambrós, Eugenio
Boxó, Juan Zaldo, Henri Rinck i
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Carlos Rodríguez Lafora, deixant
a la SEPA un tant òrfena davant
dels 234 associats que figuraven
l’any 1952. (Problemes núm. 120-
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Dr. Esteve Puig i Puig, 1933.

Francisco Novejarque.

Julio Peris Pardo.

121, abril 1952).
En la fotografia de la pàgina
següent veurem una de les portades de la revista Problemes. En ella
es comunica la mort de Puig
Ambrós, soci núm. 5 de la SEPA.
Abans de continuar, fem un parèntesi i vegem alguns dels blogs
que parlen d’Argüelles.
Al Març de 2012, l’actual President de la SEPA, Pedro Cañiza-

res Cuadra, va fer un breu article
sobre els passos d’Antonio F. Argüelles pels recòndits camins dels
escacs, els seus Problemes, la seva
dedicació als mateixos i els seus
èxits.
Aquest article el podeu veure,
fil per randa, en el següent enllaç
que indico a continuació:

Un altre dels blogs on podreu trobar més informació sobre Argüelles és el de la SEPA,

http://www.ajedrezconmaestros.com/
antonio-ferrer-arguelles/

Tornem ara a prendre el fil de
la història que havíem deixat en
punt mort.
També va tenir altres dots d’organitzador. Així, el 1948, organitza un torneig entre els funcionaris

José Paluzie i Lucena.

Ricardo Guinart.

Francisco Armengol.
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http://sàpiga64.blogspot.com.és/
2012_07_01_archive.html

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 45 juliol 2013

Carlos R. Lafora (1966).

E. Puig Ambrós (1960).

Components de l’equip de la Diputació, amb Antonio F. Argüelles.

Henri Rinck (1952).
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de la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de la mateixa ciutat.
En la fotografia de dalt, realitzada
als salons del Club Escacs Barcelona, figura entre els components
de la Diputació.
En la fotografia de sota, del
1954, veiem Argüelles, com a

membre de la Federació Catalana
d’Escacs, fent lliurament al president del Club Escacs Sant Andreu,
Josep Ballbé, del trofeu i diploma
conquerits pel seu club. A la dreta
d’Argüelles figura el president de
la Diputació de Barcelona, Joaquín
Buxó, el Marquès de Castell-Flo-

Argüelles, lliurant els trofeus que s’indiquen en el text.

19

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 45 juliol 2013

El fill major de Julio Peris, a la dreta, rebent del vicepresident de la FEDA, Félix Heras, un
artístic pergamí en memòria del seu pare, amb motiu de l’homenatge al president mort (27/
4/1959).

rite i, més a la dreta, el president
de la Federació Catalana, Joaquín
Muntaner.
El 1957, la FIDE el va anomenar Jutge Internacional, al mateix
temps que José Mandil, Julio Peris, Estanislao Puig Ambrós i Juan
Zaldo. Crec que van ser els primers
nomenaments per a personalitats
espanyoles. Més tard van ser anomenats altres: Lafora (1960),
García Llamas i Salazar (1965),
Petit i Candela (1966) i, recentment, l’amic José Antonio Coello
(2012), si és que no estic equivocat. (De ser cert, li trameto des
d’aquí la meva sincera felicitació.)
O sigui, a més de quaranta anys de
l’última nominació. Podríem pensar que això explicaria una mica el
pou en el qual va semblar estar
sumida Espanya durant els últims
temps, sense cap representació a
nivell mundial. És possible. Però
la veritat podria ser ben diferent.
M’explicaré. Si José Antonio Coello ha arribat a obtenir la dita titulació és a causa del seu treball
tenaç i silenciós durant tots aquests
anys. Els mateixos anys en els
quals Efrén Petit ha estat premiat
en nombrosos torneigs, així com
la feina creativa de Jordi Breu,
Francisco Salazar, Joaquín Pérez
d’Arriaga i de Miguel Zabala, amb
els seus mats en tres jugades, per
citar a alguns dels incansables problemistes. I altres més joves, com
podrien ser Álvaro Albaina, Imanol Zurutuza, o bé el propi Pedro
Cañizares. I altres que, lamentablement, puc oblidar, o bé ignorar per
desconeixement.
Però això no és tot. Hi ha hagut
altres, com Joaquim Crusats,
Ernesto Ferrón, Luis Miguel
Martín, així com Luis Miguel González, aquest últim amb els seus
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Liapunov, Salazar, Svetlana, Argüelles i el gran Gia Nadareishvili, d’esquerra a dreta.

Grevlund, Salazar, Argüelles, Odette, Gutman i Froberg (Benedek, 1976).

estudis, que ja han procurat que la
marca espanyola aparegués en
moltes de les revistes i webs internacionals, amb notables resultats i
guardons, en una ingent tasca que
s’ha pogut realitzar gràcies a l’esforç econòmic de cadascú d’ells.
Uns anys més tard, el 1967, Argüelles va rebre de la Diputació de
Barcelona, la Medalla al Mèrit Esportiu, per la seva dedicació continuada en pro dels escacs. Els seus
treballs havien merescut l’atenció
i admiració de tot el món, aconseguint un total de 17 primers premis fins aquells moments, que ja
figurava com a president de la
SEPA i, a més a més, com a membre de la FEDA.
Els anys 70 va ser quan més
contacte va tenir Espanya amb els
problemistes mundials. I va ser realment Argüelles qui es va ocupar
que això fora així, acudint a les
conferències oficials de la Comissió de la FIDE.
Per a un neòfit com jo, pel que
fa al Problema, és difícil explicar

XIX Conferencia Comissió FIDE (Ribe, Dinamarca del 23 al 29 setembre de 1976). Descans al jardí. Podem veure a: Roycroft, d’esquenes,
Liapunov, Barnes, Grevlund, Bartolovic, Rosolak, Harkola, Benedek, Wertheim, Argüelles, Salazar, Gutman, Svetlana, Velimirovic i
Prokov: la flor i nata de la composició problemística.
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Coello Alonso, J.A.
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els diferents temes que concorren
en el mateix, així com el lèxic que
apliquen els experts. Els entesos
atorguen noms als temes que es
diferencien entre ells. I aquests
noms obeeixen, en la majoria dels
casos, als seus creadors. De la inventiva d’Argüelles va sorgir el
tema que porta el seu nom i la significació del qual es refereix, crec,
a quan una peça és interferida per
una altra del seu mateix color.
(Crec que el propi Argüelles el denominava “la doble intercepció de
la mateixa peça”). En fi, crec que
això ho podria explicar perfectament l’amic Pedro Cañizares, vertader expert en la matèria.
En els anys següents Argüelles
va continuar la seva dedicació, gairebé exclusiva, a mantenir viva la
flama de la revista Problemas, que
es va veure incrementada amb
aportacions d’articles d’autors estrangers.
També José Antonio Coello va
voler dedicar-li un problema. Vegem-lo…

Palau de la Generalitat, lloc on es fa lliurament dels premis als forjadors.

1...¤d6 2.¤xd6#
1...¤c5 2.¤xc5#
1...¦h5 2.¤g5#
1...¥g7 2.¤f6#
1...g2 2.¤g3#
1...c2 2.¤c3#
1...b5 2.¤c5#
1...£b8 2.¤d6#
1...dxe4 2.¦xe4#
1...¤a5 2.¤xg3#
2.¤d2#

El 1995 Antonio F. Argüelles va ser
premiat pel President de la Gene-

ralitat de Catalunya amb la placa
de Forjador de la Història Esportiva de Catalunya, una de les recompenses més apreciades en l’esport català.
Per al lliurament d’aquesta distinció, el Palau de la Generalitat es
vesteix de gala. Familiars, amics,
companys de tasques, etc. s’uneixen per felicitar a tots aquells que
aconsegueixen obtenir-lo.

Blanques juguen i fan mat en
dues jugades.
1.¤xe4 ¦xa2
1...¦h2 2.¤f2#
1...¤d8 2.¤xg3#

Sra. Breu, Manuel Muñoz, A.F. Argüelles, Núria Argüelles i Jordi Breu, el dia de la
cerimònia de Forjador de la Història Esportiva de Catalunya (1995).

21

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 45 juliol 2013

Efrén Petite Fernández i la filla d’Argüelles, Núria F. Argüelles, celebrant l’obtenció del
premi.

En conseqüència, és lògic i
d’agrair, que Argüelles rebés el
suport dels seus col·legues. Les
mostres gràfiques que figuren a
continuació són el fidel exponent
d’una amistat indestructible.
Les cinc fotografies que segueixen a continuació, les vaig rebre
fa bastant temps. Corresponen al
guardó recollit per Antonio
F.Argüelles i em van ser enviades,
des d’Argentina, per l’amic Carlos
Alberto Grassano, un excel·lent
problemista argentí, que sempre
s’ha interessat pel ressorgir de la
SEPA. Possiblement va pensar que
si aquestes còpies arribaven a les
meves mans, podria, en algun moment, utilitzar-les per a la confecció d’alguna ressenya relativa a
algun dels personatges que en elles
apareixen.
Per si desitgeu veure alguns
dels problemes de Carlos
A.Grassano, us passo el següent
enllaç:
http://www.problemistasajedrez.com.ar/
estudios/compositores-argentinos/
carlos-grassano-estudios-distinguidos/

Antonio F. Argüelles i la seva filla.

Argüelles, Sra. Amèrica de Salazar, F. Salazar, Sra. Regina de Petite i Manuel Muñoz, un
altre dels col·laboradors de la revista Problemas, tots ells contents davant de la placa que els
mostra Antonio F. Argüelles.
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Jordi Breu, en el punt més alt de l’illa de
Benidorm, autor de les 4 fotos anteriors.

Retall d’un article de Manuel Muñoz, des de Ginebra, publicat a Problemas, nº 30 d’abril a
juny de 1985.

Fotografia del cartell que encara es pot veure al CE Barcelona UGA, un obsequi de Joaquín
Gil Daniel a l’Àngel Ribera.
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Ell les havia rebut, molt de
temps abans, del seu amic Jordi
Breu, un dels excel·lents col·laboradors de la SEPA i que, com
en altres casos, lamentablement, no
tinc el gust de conèixer, cosa que
seria el meu desig. He de dir que
espero, abans que aquest article
surti a la llum, haver complert amb
el meu desig d’intercanviar algunes paraules amb ell. Per tant, dites fotografies han creuat per dos
cops l’Atlàntic. I suposo que van
ser realitzades pel propi Breu.
Malgrat que podríem qualificar-les com a molt personals, espero que Jordi Breu em disculpi
aquest atreviment de la meva part.
El meu únic objectiu és que tots
coneguem un dels moments culminants en la vida d’Argüelles, en
companyia dels seus amics de sempre.
Així, doncs, des d’aquestes
mateixes línies, el meu agraïment
a Carlos A. Grassano, per haver
confiat l’arxiu gràfic. I també a
Jordi Breu, per haver reflectit uns
instants de la vida d’Antonio i haver permès que aquests siguin coneguts.
Vegem a la dreta una fotografia del que va ser el primer dels emblemes de la SEPA i que tots
aquells que van formar aquelles
reunions primeres al CE Barcelona, podien contemplar de forma
permanent en un dels seus salons
de joc.
Joaquín Gil va ser, durant moltíssims anys, el tresorer de la
SEPA, molt bon jugador de partida viva, entusiasta del problema i
un dels millors i fidels paladins
amb què sempre va comptar Argüelles. Durant molts anys també
va ser president del Club Escacs
Barcelona que, en aquella època,
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Antonio F. Argüelles.

Antonio F. Argüelles.

era el club en el mirall del qual es
miraven tots.
Per acabar aquesta petita ressenya sobre algunes pàgines de la
vida d’Antonio F.Argüelles, el faré
tal com he començat l’article, amb
imatges del guardonat mestre internacional, membre honorari de la
Comissió Permanent de la FIDE
per a la Composició Escaquista i
una de les glòries dels escacs hispans, que veuria amb molt de grat
el ressorgir actual del “seu” SEPA.
I, finalment, perdoneu si la
meva ignorància m’ha induït a cometre algun error.
Quan aquest article ja estava
pràcticament tancat, el nostre amic
José Antonio Coello Alonso em
confirma que en l’últim Congrés
de la FIDE, celebrat al Japó, ha
estat anomenat Jutge Internacional
per a directes en dos i tres jugades.
Des d’aquestes línies el vull felicitar efusivament, així com a Imanol Zurutuza i Joaquim Crusats,
que es van encarregar de realitzar
les gestions oportunes al màxim organisme mundial, amb objecte que
li fora atorgat un títol, que pel seu
quefer de tants anys, havia merescut àmpliament.

José Antonio Coello Alonso, flamant Jutge Internacional.
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Joaquín Gil Daniel (1907/1985).
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Calendari de la Xa edició del Circuit Català 2013

Oberts aspirants
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