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Ja ens trobem en ple estiu i això comporta dos esdeveniments tradicionals: els Torneigs del Circuit Català d’Oberts Internacionals i els
Campionats d’Espanya d’Edats.

Tenim bones notícies, en el Campionat d’Espanya Autonòmic per
Equips sub-14 i sub-16, celebrats a Pamplona, Catalunya ha aconseguit dues medalles, d’or i bronze respectivament.

en proves

Pel que fa als resultats individuals, cal destacar l’actuació de totes
les nostres jugadores: els 6 de 6 de la Gal·la García-Castany (millor
tercer tauler del campionat al sub-14) i els 4,5 de 5, tant de la Laura

Martín (sub-14) com de l´Andrea Norte (sub-16), així com els 4 de 5
de l´Elisabet Ruiz (sub-16). Per la seva part Marc Sánchez va fer 4,5

de 6 en el primer tauler dels cadets. Cal felicitar els jugadors, entrenadors i delegat que han fet una molt meritòria actuació.

Ja s’han celebrat els campionats d’Espanya individuals per edats

sub-8 i sub-10 i són les noies les que ens estan donant més alegries, la

Joana Ros i l’Andrea Jausàs han aconseguit, als campionats respectiu,
les medalles d’argent femenines. Moltes felicitats a totes dues.
Quant al Circuit, cobrim la informació del Campionat d’Escacs
Actius d’AjedrezND, guanyat pel GM colombià Jaime Alexander
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EDITORIAL

Cuartas, així com el Torneig Internacional de Montcada, que tot just
acaba de finalitzar amb la victòria del GM Salvador del Rio.

La participació dels torneigs de Montcada i Barberà estan batent
records, i això vol dir que, malgrat la crisi, els escacs a Catalunya
estan més vius que mai.
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Or i bronze per a les seleccions catalanes
Les seleccions catalanes infantil i cadet han aconseguit l'or i el
bronze, respectivament, en els campionats d'Espanya jugats a
Pamplona del 27 al 30 de juny. Els jugadors sub-16 igualen el
paper que van fer l'any passat i els sub-14 superen la medalla
d'argent que van aconseguir.
Redacció

L

a selecció de Catalunya es
va proclamar campiona
d’Espanya de seleccions autonòmiques en edat infantil (sub14). La selecció catalana va resultat invicta amb quatre victòries i
dos empats. Catalunya va liderar
la taula de classificació en solitari
per davant de la Comunitat Valenciana i Balears, que van obtenir les
medalles de plata i bronze respectivament.
A la darrera ronda del Campionat d´Espanya per Equips Infantil
i Cadet, tots els jugadors catalans
eren conscients de la importància
que tenia i no van fallar. L´equip
sub-16 va guanyar per un contundent 4-0 a Astúries, però l´empat
entre Madrid i Andalusia els va
desplaçar a la tercera posició.
L’equip infantil de categoria sub14 va guanyar Madrid per 3,5-0,5,
i es va proclamar campió del torneig.
A la categoria cadet va resultar
guanyadora la selecció de Madrid
amb 5,5 punts de 6 possibles, seguida d’Andalusia i en tercer lloc
Catalunya.
Pel que fa als resultats individuals cal destacar l’actuació de totes les nostres jugadores: els 6 de
6 de la Gal.la Garcia, els 4,5 de 5
tant de la Laura Martin com de

Selecció catalana sub-16, amb Andrea Norte, Elisabet Ruiz, Cristina Vidal, Marc Sánchez,
Ferran González i Marc Balagué, d'esquerra a dreta; en segon terme, David Monell i Jordi
Magem.

Ronda 1
Catalunya

Resultats de la selecció catalana infantil
Ronda 4
3:1
Balears
València
2:2

Ronda 2
Extremadura

1:3

Catalunya

Ronda 3
Catalunya

2:2

Canarias

Selecció catalana infantil
1 Forsberg, Martin
2 Ventura, Maxim
3 Bru, Llatzer
4 Garcia-Castany, Gal·la
5 Martin, Laura
6 Castillo, Marta
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Elo
2083
1987
1983
1970
1886
1571

Ronda 5
Catalunya
Ronda 6
Madrid
1 2 3
0
½
½ 0
1 ½
1 1 1
1 ½
1

Catalunya

3:1

Castella-M

½ :3½

Catalunya

4 5 6
0 1 1
0
0 ½
1 1 1
1 1 1

Pts.
2,5
0,5
2
6
4,5
1

Partides
5
3
4
6
5
1
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Campionat d'Espanya infantil i cadet
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Selecció catalana sub-14, amb Llàtzer Bru, Màxim Ventura, Martin Forsberg, Gal·la García-Castany, Laura Martín i Marta Castillo; en
segon terme estan David Monell i Joan Mellado, entre els nois.

Ronda 1
Catalunya

El campionat es va disputar a
Pamplona, del 27 al 30 de juny de
2011, organitzat per la Federació i
la Comunitat Autònoma navarre-

Resultats de la selecció catalana cadet
Ronda 4
3½: ½
Múrcia
Aragó
½ :3½

Ronda 2
València

1:3

Catalunya

Ronda 5
Catalunya

Ronda 3
Catalunya

2:2

Andalusia

Ronda 6
Astúries

Selecció catalana júnior
1 Sánchez, Marc
2 Balagué, Marc
3 González, Ferran
4 Ruiz, Elisabet
5 Norte, Andrea
6 Vidal, Cristina

Elo
2314
2125
1999
1945
1944
1690

1 2 3
1 1 ½
0 0
1
1 1 ½
1
1
½

1½:2½
0:4
4 5 6
½ ½ 1
1
1 0
½ 1
1 ½ 1
1
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Catalunya
Madrid
Catalunya

Pts.
4,5
1
2
4
4,5
1,5

Partides
6
3
3
5
5
2

sa, la FEDA, i el Consejo Superior
de Deportes. La sala de joc estava
ubicada a l’hotel Iruña Park, una
sala molt àmplia i adequada per
poder realitzar competicions d’escacs. L’únic inconvenient era la
gran distància que separava l’hotel on estava allotjada l’expedició
catalana, l’Hotel Maissonave, de la
sala de joc, uns 25 minuts a peu.
Van actuar com a entrenadors
de les seleccions catalanes, Jordi
Magem i Joan Mellado. El delegat
federatiu va ser David Monell.
Els àrbitres del campionat van
ser: Javier Fernández i José Adrian Navarro, a la categoria infantil,
i Miguel Ramos i Alberto Hevia a
la categoria cadet. Com a directora del torneig va actuar la Nerea
Mauleón.
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l´Andrea Norte, així com i els 4 de
5 de l´Elisabet Ruiz. Per la seva
part Marc Sánchez va fer 4,5 de 6
en el primer tauler dels cadets.
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Campionat d’Espanya sub-10

en proves
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Del dilluns 27 de juny al diumenge 3 de juliol de 2011, es va
celebrar el Campionat d’Espanya d’Escacs Puleva Max sub-10, que
es va disputar a la localitat de Padrón, província d’A Coruña, a
l’hotel Scala. Dels dotze catalans que hi van participar, l'Andrea
Jausàs va fer el millor paper, quedant 9a de la general i
subcampiona en categoria femenina.
Marçal Abadia

D

eu jugadors i dues jugadores formaven part de l’expedició catalana, a més
dels familiars, el delegat federatiu,
Marçal Abadia, i els entrenadors,
Francesc Xavier Farran i Jordi de
la Riva. El dilluns 27 de juny únicament estava destinat a l’arribada dels participants. A l’hora de
sopar finalment es va aconseguir
reunir tota l’expedició i posteriorment es va fer una reunió únicament amb els jugadors.
Quedava tot el campionat per
endavant, nou rondes en total contra oponents de gran nivell.
La primera ronda del torneig,
el dimarts 28 a les 10:00 no va ser

Andrea Jausàs (esquerra) comparteix podi
femení amb la campiona, la gallega Mireya
Represa (centre) i la tercera classificada,
l'andalusa Maider Quintana.

Vols col·laborar?
El Butlletí d’Escacs necessita
reporters. Si tens pensat jugar
algun torneig obert o tancat, pots
fer una crònica per al Butlletí
d’Escacs i enviar-la a
federacio@escacs.cat i si a més
ens envies fotos, millor.
Volem posar-nos al dia i fer arribar la informació actualitzada a
tothom, mitjançant el Butlletí
digital. Ajuda’ns a difondre els
escacs catalans!

gens favorable per a l’expedició
catalana, ja que només es van aconseguir dues victòries i unes taules.
Però únicament era la primera ronda i en quedaven vuit per endavant
i finalment el que compte és com
acaba i no com comença. En el
transcurs del campionat els aparellaments no ens van afavorit gaire
i els resultats tampoc. Només un
únic jugador va aconseguir guanyar les dues primeres partides, en
Sergi López Pajuelo, però després
avançat el campionat els tres jugadors que tenien més opcions eren
l’Albert Castillo Dalmau, el Pau
Martín Pérez i l’Andrea Jausàs
López. El Pau Martín va tenir un
final de torneig poc encertat, fent
només mig punt les tres darreres

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
19.
20.
...
23.
...
29.

Orantes, Francisco
Muñoz, Manuel
Lechuga, Luis Miguel
Represa, Mireya
Soto, Pablo
García, Josep
Acosta, Diego
Vico, Ángel
Jausàs, Andrea
Pérez, Miguel

AND
AND
AND
GAL
MAD
VAL
CAN
AND
CAT
AND

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

Lladós, Jordi
Castillo, Albert

CAT 6
CAT 6

Martín, Pau

CAT 5,5

Mallol, Gerard

CAT 5,5

5

30. Solé, Ferran
...
39. López, Sergi
...
49. Segura, Jorge
...
55. Las Heras, Sara
...
57. Martínez, Sergio
...
59. Mallol, Joan
...
67. Codina, Daniel
...
77. Mallol, Pau
fins a 100 jugadors.

CAT 5,5
CAT 5
GAL 4,5
CAT 4,5
CAT 4,5
CAT 4
CAT 4
CAT 3,5
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Brillant Adrea Jausàs, medalla de plata
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Martín amb una bona partida.
D’aquesta manera va assolir el subcampionat femení, a mig punt de
la primera classificada. L’Andrea
no només va aconseguir una molt
meritòria medalla de plata femenina, sinó que va exhibir un joc
esplèndid. Va quedar com a novena classificada de la general i va

ser la millor puntuació de la delegació catalana. Jordi Lladós, amb
un començament de torneig poc
clar, va fer una remuntada final i
va quedar 19è.
En definitiva, ha estat un torneig dur on els jugadors han hagut
de lluitar de valent la gran majoria
de les partides.

Podis femení i absolut del Campionat d'Espanya sub-10, amb la mascota de l'empresa patrocinadora.

6
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rondes, al contrari que l'Albert
Castillo, que va acabar amb dues
victòries i va acabar finalment amb
6 punts.
El diumenge dia 3 de juliol començà l’última ronda del campionat, on les úniques opcions passaven per mans de l’Andrea Jausàs,
que s’imposà al jugador català Pau

en proves
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Expedició catalana al Campionat d'Espanya sub-10 jugat a A Coruña.
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Joana R
os, medalla de plata femenina
Ros,
El Campionat d’Espanya Puleva Max sub-8 es va celebrar entre els
dies 24 i 26 de juny a la localitat de Padrón, a Galícia. El torneig
constava de 7 rondes i amb un horari atapeït per als participants.
Joana Ros va aconseguir la plata, tot i que va fregar l’or, però una
derrota a la darrera ronda la va deixar en segona posició. En
categoria masculina, Àlex Maria va ser el millor català, quedant 8e.
Cristina Bosch

U

na part de la delegació va
marxar el dijous, dia 23 de
juny, per poder anar amb
temps i tranquil·litat, i així poder
descansar el matí següent. Després
d’estar esperant 4 hores a l’aeroport des de l’hora marcada de la
sortida, l’avió va poder enlairar-se
i així arribar a mitja tarda.
Un cop a l’hotel, varem descansar de la llarga travessia fins l'endamà. Les famílies tenien lliure el
matí següent i algunes van aprofitar per anar a Santiago per fer turisme, ja que no tindrien més
temps per anar-hi atès que el campionat no permetia més descansos.
El torneig va tenir moments surrealistes, ja que a la primera ronda
una animadora va comentar que
l’alcalde de la població faria el “saque de honor” en escacs i alguns
jugadors sub-8 van demanar l’explicació d’aquest terme. L’animadora es va sortir bé, encara que amb
dificultats. Amb tota la parafarnàlia, la primera ronda va començar
20 minuts tard, fent que els nanos
es posessin més nerviosos del que
ja mostraven. Després dels parlaments va parlar l’àrbitre principal,
el Josep Ma Camell, que feia una
xerrada abans de començar cada
ronda. Van haver-hi 7! Un altre
moment, també durant la primera

Joana Ros, la jove promesa dels escacs catalans, es consolida amb un nou èxit, el subcampionat d'Espanya sub-8 femení.

Classificació final
1. Cubells, Pablo
2. Amador, Ismael
3. Blesa, Ignacio
4. Quispe, Gabriel
5. Lázaro, Mario
6. Aledo, David
7. Vizcaino, Javier
8. Maria, Àlex
9. Padilla, David
10. Gómez, Martín
...
15. Ros, Joana (fem.)
...
21. Harutian, William
...
25. De Blois, Natasha (fem.)
...
27. Barrionuevo, Hugo
...
33. Céspedes, Llibert
...
37. Álvarez, Víctor
...
47. Povill, Laura W (fem.)
fins a 68 jugadors.
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VAL
CAN
MUR
MAD
AND
VAL
AND
CAT
GAL
GAL

6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

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

ronda, va ser quan un jugador reclamava a l’àrbitre que la jugadora catalana Joana Ros havia tocat
el peó d’f7 obligant-la a moure’l.
L’àrbitre davant la reclamació va
quedar astorat, ja que davant del
peó hi havia un alfil, la qual cosa
impedia que el peó es mogués, i
no podia capturar cap peça. Una
mica més tard, el jugador va tornar a reclamar que la Joana havia
tocat el mateix peó que abans, que
ara sí es podia moure, i així el noi
guanyava la partida. L’àrbitre, amb
bon criteri, va decidir que no s’havia tocat i la Joana va poder guanyar la partida cinc minuts més
tard.
Altres anècdotes en altres rondes són, per exemple, que un juga-
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Campionat d’Espanya sub-8
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Ronda a ronda

Passant al campionat, a la primera
ronda, els resultats van estar bé,
encara que l’Àlex Maria, no trobant-se bé pel viatge del matí des
de Barcelona, va abandonar la partida tenint un petit avantatge. A la
segona ronda, l’Hugo Barrionuevo, la Joana Ros i el petit del
grup, Llibert Céspedes, duien 2
punts de 2 possibles jugant bé i
sense nervis, aparentment. La resta de catalans també havien pun-

tuat i estaven més animats.
A la tercera ronda la Joana era
l’única catalana que es mantenia
invicte. De noies també, juntament
amb la valenciana Viviana Galván,
jugadora que ja havia demostrat
l’any anterior tenir nivell per lluitar per les medalles.
A la quarta ronda va haver un
doble enfrontament entre catalans,
la Joana Ros contra l’Hugo Barrionuevo, que tenia dos punts, però
per temes d’aparellament pujava a
buscar a la Joana, i la Natasha De
Blois contra l’Àlex Maria. Una errada de l'Hugo la va aprofitar la
Joana per endur-se la victòria.
Mentre, la resta de jugadors catalans seguien puntuant i pujant posicions. El campió de Catalunya,
l’Arthur William Harutian, aconseguia tenir 2 punts de 4 possibles
i seguia lluitant.
La cinquena ronda, la Joana jugava contra el campió canari,
l’Ismael Amador, però va acabar

8

perdent (vegeu foto). L’Àlex seguia mantenint el seu ritme de victòries i es posava amb 4 de 5 possibles. L’Hugo, el Llibert i l’Arthur continuaven pujant posicions
i es ficaven amb 3 punts. El Víctor Álvarez va guanyar una partida que li donava ànims per continuar, ja que després de perdre tres
partides seguides s’havia desanimat. Tot i així, va seguir lluitant i
aconseguint fer punts.
A la sisena ronda, l’Àlex va
guanyar a la valenciana Viviana,
fent que la Joana tingués més possibilitats de guanyar la medalla femenina, però ella no va saber passar de les taules quedant-se amb
4’5 seguida de les seves contraries, la Viviana, l’aragonesa Yaiza
Rupérez, la navarresa Haizea Salvatierra i la madrilenya Carolina
Picazo, que duien 4 punts. La Natasha de Blois desprès de guanyar
la seva partida es posava amb 3
punts, donant possibilitats molt

en proves

dor, després que la seva contrària
li reclamés que havia tocat una
peça, i aquest acceptar que ho havia fet, es va posar a plorar, fent
l’efecte dominó a la seva contraria
que també es va posar a plorar. La
majoria de jugadors, jugaven agenollats a la cadira per arribar millor a tot el tauler, tot i així, al no
arribar a la vuitena fila, molts s’aixecaven per poder plantar la peça
desitjada en l’última fila.

L'Àlex Maria va ser el millor català,
aconseguint la 8a posició.

en proves
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Ismael Amador va acabar derrotant la Joana després d'una partida que semblava taules,
però la posició finalment es va obrir, donant avantatge al jugador canari.
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Delegació dels jugadors catalans al Campionat d'Espanya sub-8 jugat a Padrón (Galícia).

remotes d’entrar al pòdium femení. L’Àlex, amb la seva victòria, es
va posar al capdavant, a un punt
de distància del madrileny Quispe,
que, desprès de guanyar al canari
Amador, havia fet els 6 de 6 possibles. L’Hugo i el Llibert seguien
als capdavanters amb 4 punts i donant bones sensacions en el campionat.
A la darrera ronda, la Joana havia de fer, com a mínim, taules per
aconseguir fer 5 punts i, si alguna
noia l’agafava, desempatar, però
no va poder ser. La Joana no va
jugar al seu nivell i va perdre la
partida, mentre que l’aragonesa
Yaiza Ruipérez va guanyar fàcil-

ment el seu rival i així proclamarse campiona d’Espanya. Amb la
pèrdua de la partida, la Joana aconseguia el segon lloc del podi femení. La Natasha, desprès de guanyar
la partida, es va posar amb 4 punts,
però amb un desempat dolent que
va fer que quedés 6a noia. Destacar la Laura Povill, que tot i fer 3
punts, va jugar bé, tranquil·la i sense aparentar nervis.
Pel que fa la classificació general, l’Àlex va perdre una partida
dura contra el canari Amador, encara que podia haver guanyat el
final. Tot i la derrota, cal felicitar a
l’Àlex pel campionat que va fer i
la 8a posició aconseguida. El ca-
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nari i altres dos jugadors, el valencià Pablo Cubells i el murcià Ignacio Blesa, van quedar empatats a
tots els desempats possibles i l’últim que es va fer va ser el sorteig.
En tres sobres tancats van posar el
nom de cadascú dels empatats i la
mà innocent de la campiona d’Espanya, la Yaiza, va fer que el valencià Cubells fos el nou campió.
Voldria felicitar a tots els esportistes catalans del torneig ja que
van fer una bona participació i van
demostrar tenir ganes de seguir
jugant. També voldria felicitar els
pares per la paciència que van tenir a la sala anterior a la de joc,
esperant els seus fills.

en proves

Cuartas, el millor en semiràpides

El desè Open Internacional AjedrezND, enquadrat dintre del
Circuit Català d’oberts internacionals d’Escacs, es va disputar el
dia 18 de juny de 2011 a les instal·lacions del Club Escacs
Barcelona. Un total de 90 participants van omplir les sales del
Club degà dels escacs catalans. El colombià Jaime Alexánder
Cuartas va superar David Lariño en el desempat final i es va alçar
amb el triomf.
X Open Int. AjedrezND

en proves

· 18 de juny de 2011
· categoria: b
· Participants: 90
· Guanyador: Jaime A. Cuartas
· Àrbitre principal: M. Navarro

Redacció

V

a ser un gran encert la utilització de la mítica sala
d’escacs del CE Barcelona, recuperada per a aquesta desena edició del torneig. Amb aquests
deu anys, aquesta és la tercera sèu
on se juga, després del Centre Cívic de la Barceloneta, l'any passat,
i de les Cotxeres de Sants.
La participació de sis grans
mestres, 15 mestres internacionals,
5 mestres FIDE i 4 mestres catalans ens dóna una idea de la força
d'aquest torneig de partides semiràpides. La participació ha minvat
una mica respecte l'edició anterior
(111 jugadors), però encara continua essent bona.
Va resultar guanyador el GM
colombià Jaime Alexánder Cuartas
amb 7,5 punts. En segona posició,
i empatat a punts amb el primer
classificat va quedar David Lariño,
que va encapçalar la classificació
fins a la ronda 6, en la que va per-

El GM colombià Jaime Alexander Cuartas, campió del torneig.

dre contra Cuartas. Tot i el millors
resultats, no va poder superar el
colombià la final. Tots dos jugaClassificació final
1 Cuartas, Jaime A.
2 Lariño, David
3 González, Jorge A
4 González, José
5 Hernández, Holden
6 Pérez, Orelvis
7 Almeida, Omar
8 Panelo Marcelo
9 Muñoz, Miguel
10 Cruz, Cristian
fins a 90 jugadors.
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COL
Mon
COL
MEX
CUB
Ccs
CUB
ARG
PER
PER

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

dors militen actualment a la fila del
CE Montcada.
Va completar el podi, el MI colombià Jorge González amb 7
punts. José González, que partia
com a número 1 del rànquing inicial va quedar en quarta posició.
L’organització va estar a càrrec
dels webmasters d’AjedrezND,
Toni Ayza i David Ayza, i del Club
d’Escacs Barcelona. La direcció
del Torneig va ser d’Àngel Martín
i l’àrbitre principal va ser el Manolo Navarro.

en proves
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X Open Internacional AjedrezND
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Gabriel del Rio campió
Normes de GM per a Cristian Cruz i de MI per al català Erik Martínez, entre d’altres

Finalitzà el XIX Obert Internacional Ciutat de Montcada que es va
disputar del 25 de juny al 3 de juliol de 2011. Va comptar amb la
participació de 43 titulats internacionals i es va batre el rècord de
jugadors, amb 181, 33 més que l’edició anterior. Gabriel del Rio
va quedar campió, empatat amb Matthieu Cornette. Es van
aconseguir diverses normes internacionals.
XIX Obert Internacional
Ciutat de Montcada
· del 25 de juny al 3 de juliol
· categoria: A
· Participants: 181
· Guanyador: Gabriel del Rio
· Àrbitre principal: Cristina Pérez

A

Arturo Vidarte

mb la participació de 10
GM, 15 MI, 8 mestres
FIDE, un mestre nacional
i 2 mestres catalans, no va faltar
qualitat en un torneig on es va batre el rècord de participació, amb
181 jugadors.
En primer lloc va quedar
Gabriel del Rio, empatat a 7 punts
amb el GM francès Matthieu Cornette. El GM del Rio, nacionalitzat espanyol, va néixer a Argentina i és un jugador especialista també en ràpides, ja que fa 5 anys va
quedar campió d’Espanya de la
modalitat.
El tercer lloc va ser per Cristian Cruz amb 6,5 punts, que va ser
líder fins a la vuitena ronda, i va
aconseguir norma i títol de gran
mestre. La derrota a la darrera ronda davant del GM Yuri González
li va fer perdre el campionat, però
no pas la norma. Amb la mateixa
puntuació van quedar altres qua-

Podi de guanyadors, amb Cornette Matthieu, Gabriel del Rio i Cristian Cruz al centre, amb
copes, acompanyats per la resta de jugadors premiats.

tre jugadors: Bacallao, Peralta,
Cuenca i Y. González.
També van fer norma de mestre internacional els cubans Arian
González i Héctor Delgado, així
com l’actual campió de Catalunya
juvenil Erik Martínez i el francès
Classificació final
1. Del Rio, Gabriel
Sestao Nat.
2. Cornette, Matthieu
FRA
3. Cruz, Cristhian
PER
4. Bacallao, Yusnel
CUB
5. Peralta, Fernando
ARG
6. Cuenca, José Fernando Granada
7. González, Yuri
CUB
8. Muñoz, Miguel
PER
9. González, Arian
CUB
10. Hernández, Holden
CUB
fins a 66 jugadors.

11

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

Michael Massoni (amb només 4,5
punts de 9!).
Cal destacar l’esportivitat i lluita en totes les partides per part dels
mestres durant tot el torneig.
En el grup B va guanyar Aitor
Ortiz amb 8 punts. En segon i tercer lloc van quedar Pere Garriga i
Jesús Ligero, que van liderar gran
part del torneig.
A la cloenda van estar presents
el regidor d’Esports, Marc Rodriguez, la regidora de l’Area Interna, Carmen Porro, així com els
nostres patrocinadors locals,
Vicent Pedro, Jaume Ramon de
Lafarge i Àlex Tarzan, de Pastisseria Alextarzan.
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en proves

XIX Obert Internacional Ciutat de Montcada
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Marc Capellades s'imposa a Sant Adrià

Entre l’1 de maig i el 19 de juny es va jugar el VII Obert Ciutat de
Sant Adrià, que ha vist enguany incrementada la seva
participació. Marc Capellades ha estat el vencedor. El jugador del
Peona i Peó ha aprofitat l’edició en què Alfred Rosich, campió de
les darreres edicions, no s’ha inscrit, i ha fet un torneig molt
regular on no ha perdut cap partida.
Redacció

en proves

E

l torneig es va celebrar el
diumenges al matí a ronda
setmanal entre l’1 de maig
i el 19 de juny de 2011, organitzat
pel C.E. Sant Adrià. Després de
vuit rondes disputades va guanyar
de forma molt merescuda el jugador del Peona i Peó Marc Capellades Subirana, amb 6,5 punts, cinc
partides guanyades i tres taules.
Xavier Ávila, que partia com a
número un, va perdre les seves
opcions després de la inesperada
derrota a la cinquena ronda contra
Joan Xanco. Així i tot, el MC del
Montmeló va acabar empatat a
punts amb Capellades, però amb
pitjor desempat.
Amb sis punts van quedar un
seguit de jugadors tots amb la mateixa puntuació: Josep Guevara,
Bernat Fábregas i Màxim Ventura.
Excel·lent paper el d’aquest darrer
jugador, que va estar lluitant entre
els més forts tot i ser un sub-14 i
havent faltat dues rondes, de manera que va guanyar totes les partides que va jugar.
El format de ronda setmanal no
afavoreix la participació de jugadors tiutlats internacionals, enguany absents, però això dóna opcions als jugadors catalans a fer un
bon paper. De totes formes, amb

El jove Marc Capellades s'ha imposat en l'Obert de Sant Adrià.

Classificació final
1. Capellades, Marc
2. Ávila, Javier
3. Guevara, Josep
4. Fàbregas, Bernat
5. Ventura, Màxim
6. Ruiz, Francesc Xavier
7. Echarri, Miguel
8. Villares, Luis
9. Xanco, Joan
10. Fernández-Díaz, Miguel
fins a 65 jugadors.
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Pip
Mtm
Pin
Mat
Cvo
Cir
Mar
Nin
Com
Sma

6,5
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5
5

en proves
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VII Obert Ciutat de Sant Adrià

la participació de 9 MC, aquesta
edició encara ha tingut un bon nivell.
Clubs col·laboradors
La FCE ofereix espai gratuïts per a
publicitat per a aquells clubs que
col·laborin amb el Butlletí d'Escacs
digital, enviant les seves cròniques,
fotos o partides comentades

en proves

en proves

en proves

Abel Segura

L

’Escola va obrir les portes
per primera vegada el 26-51986 per iniciar el primer
curs d’escacs.
L’Escola es va posar en marxa
per omplir un buit que hi havia a
la ciutat de Barcelona per la falta
d’una escola que ensenyés a jugar
als escacs. Més endavant, l’Escola es va convertir en club per anomenar-se finalment “Club Escola
d’Escacs de Barcelona” i, com diuen els estatuts, per portar a terme
dues vessants: Escola i Club.

Aquestes són algunes de les
dades de l’Escola d’Escacs de Barcelona:
- Treballa amb 27 escoles.
- Al voltant de 800 alumnes han
passat per l’Escola.
- Organització de 2 torneigs escolars anuals, un individual amb més
o menys 200 participants, i un
altre per escoles.
-Un equip a Divisió d’Honor, la
màxima dels escacs catalans.
-Campions de 2a divisió estatal
l’any 2010 (a finals d’agost
d'aquest any jugarem el Campionat de 1a divisió).

13

L’Escola porta el nom de Barcelona, i això no deixa de ser una
marca i referent mundial. D’altra
banda, sense l’Escola d’Escacs de
Barcelona moltes iniciatives docents en aquesta direcció no haguessin existit mai. L’Escola va
obrir el camí als demés.
Actes de celebració del 25è aniversari:
- Dos campionats escolars.
- Quadrangular per equips de l’Hotel Majèstic el día 30 d’abril de
2011.
- Sopar de germanor a Can Soteras el 20 de maig de 2011.
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Escola d’Escacs de Barcelona, 25è aniversari

E

l passat 7 de juny, i en una
tarda plujosa, el GM Marc
Narciso va passar unes hores jugant a escacs amb nens i nenes ingressats a l’Hospital de Sant
Joan De Déu.
Aquesta activitat va ser organitzada per l’Equip de Voluntaris de
l’Hospital amb la col·laboració de
la Federació Catalana d’Escacs.
El Servei de Voluntaris de Sant
Joan de Déu es va crear l’any 1973.
Té com a finalitat donar un servei
assistencial complementari als
nens i nenes ingressats a l’Hospital. Fan companyia als ingressats i
les seves famílies, i organitzen tallers i activitats de lleure. En

aquests moments l’equip compta
amb uns tres-cents voluntaris, els
quals destinen unes hores a la setmana per a fer aquesta tasca solidària i altruista. En paraules de la
seva coordinadora, “intentem que
els nens tinguin un record el menys
traumàtic possible del seu pas per
l’hospital, i que durant la seva estada trobin a faltar quantes menys
coses millor del seu entorn habitual”.
Vaig tenir el plaer d’acompanyar el Marc Narciso aquell dia.
No em puc estar de dir que el Marc
va estar molt afable i pedagògic
amb els nens i nenes amb els que
va jugar, i en tot moment es va sentir molt còmode.
Primer va jugar unes simultà-
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Jordi Parayre

nies amb 6 pacients a la sala de jocs
del centre, havent d’ensenyar o recordar en algun cas el moviment
de les peces. Posteriorment va jugar amb algun nen ingressat a la
planta d’oncologia, col·locant el
tauler en el propi llit del malalt.
La FCE va regalar alguns llibres
d’iniciació als escacs signats pel
Marc i dos jocs d’escacs. Crec poder afirmar que el campió de
Catalunya es va endur un bon record d’aquella tarda. Moltes gràcies Marc! L’Hospital també va
quedar molt agraït amb ell i la FCE.
Més enllà del servei als clubs i
als jugadors federats, també es important que la FCE participi en tasques solidàries i al mateix temps
de difusió del nostre esport.

en proves
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El campió de Catalunya a St Joan de Déu
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VII Circuit Català d'Oberts Internacionals d'Escacs 2011

en proves
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