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Miguel Muñoz guanya el Campionat Absolut de Catalunya
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Campionat Absolut de Catalunya
Miguel Muñoz campió absolut de Catalunya
Miquel Muñoz s’ha proclamat campió absolut de Catalunya després
de guanyar la final al gran mestre Marc Narciso. Les dues partides
a ritme tradicional van acabar en taules i en el desempat, a
partides d’escacs actius, Muñoz va guanyar Narciso amb les peces
blanques i va empatar amb les negres.
Redacció

M

iguel Muñoz d’origen
peruà, acaba d’obtenir la
nacionalitat i bandera
espanyola, després de més de 10
anys de viure a Catalunya.
El nou campió de Catalunya va
derrotar a la primera ronda Erik
Martínez, i a la segona ronda es va
imposar a Àlvar Alonso. En semifinals va guanyar Hipòlit Asís i a
la final va eliminar el número u del
rànquing, Marc Narciso. Un camí
gens fàcil, on Miguel Muñoz va
salvar tots els obstacles fins arribar a proclamar-se, molt merescudament, campió absolut de Catalunya. MOLTES FELICITATS.
Marc Narciso s’ha hagut de
conformar amb la segona posició,
que no està gens malament, ja que
el torneig era força anivellat. Per
assolir aquesta segona posició va
derrotar en primera ronda, a la
campiona femenina de Catalunya,
Elisabet Ruiz. En quarts de final
va derrotar Orelvis Pérez en uns
emocionants desempats, i en semifinals va haver de derrotar Joan
Fluvià.
La lluita pel tercer i quart lloc
la va guanyar, amb molt de mèrit,
Hipòlit Asís, que era la primera
vegada que disputava aquest campionat. Tomi, com el coneixen els
seus amics, va derrotar en la dar-

Miguel Muñoz, per primer cop campió de Catalunya absolut.

rera ronda Joan Fluvià. La seva trajectòria per obtenir pòdium va ser
la següent: primera ronda, va guanyar el campió sub-18 de Catalunya, Marc Sánchez, i en segona el
gran mestre, Daniel Alsina.
Joan Fluvià acostuma a tenir
bons resultats en el Campionat
Absolut de Catalunya. Aquest any
va estar a punt d’arribar a la final,
però ha acabat en quarta posició
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després de les seves victòries davant de David Monell i el gran
mestre José Manuel López.
En primera ronda no van haverhi grans sorpreses, van ser eliminats: Elisabet Ruiz davant Marc
Narciso, Jordi Fluvià davant Orelvis Pérez, David Monell davant
Joan Fluvià, Josep Farran, davant
José Manuel López, Joaquim
Lacasta davant Àlvar Alonso, Erik
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Marc Narciso, subcampió de Catalunya.

1/8 de final (12-13 de maig)

Narciso, Marc
Ruiz, Elisabet

2
0

Pérez, Orelvis
Fluvià, Jordi

1 (2)
1 (0)

Fluvià, Joan
Monell, David

2
0

López, Jose M. 2
Farran, Josep
0
Alonso, Àlvar
Lacasta, J.

1½
½

Muñoz, Miguel 1 (2½)
Martínez, Erik 1 (1½)
Asís, Hipólito 1 (2)
Sánchez, Marc 1 (0)
Alsina, Daniel 2
Mundet, Jaume 0

Tomi Asís, tercer classificat.

1/4 de final (14-15 de maig)

Narciso, Marc
Pérez, Orelvis

Semifinal (16-17 de maig)

Final i 3r i 4t lloc (18-19 maig)

1 (3)
1 (1)
Narciso, Marc
Fluvià, Joan

1 (2)
1 (0)
Final

Muñoz, Miguel 1 (1½)
Narciso, Marc 1 (½)

Fluvià, Joan
1 (2½)
López, José M. 1 (1½)

3r i 4t lloc

Fluvià, Joan
Asís, Hipólito

Alonso, Àlvar ½
Muñoz, Miguel 1½
Muñoz, Miguel 1½
Asís, Hipólito ½
Asís, Hipólito
Alsina, Daniel

1½
½
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½
1½
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Finalistes del Campionat Absolut, amb Hipòlit Asís, Miguel Muñoz, Marc Narciso i Joan Fluvià, d'esquerra a dreta.

Martínez davant Miguel Muñoz,
Marc Sánchez davant Hipòlit Asís,
i Jaume Mundet davant Daniel Alsina.
En quarts de final van ser eliminats: Orelvis Pérez davant Marc
Narciso que va haver de jugar les
partides ràpides de desempat, José
Manuel López davant Joan Fluvià,
Àlvar Alonso davant Miguel
Muñoz i Dani Alsina, un dels favorits, davant Hipòlit Asís.
El Campionat es va disputar a
les magnífiques instal·lacions del
nou local federatiu, al recinte de
Fabra i Coats, al districte de Sant
Andreu de Barcelona. El local reunia totes les condicions per a la
importància del campionat, tot i

que van haver-hi dos problemes
puntuals, aliens a l’organització:
l’aire condicionat no es va poder
controlar les dues primeres eliminatòries i va fer calor a la sala de
joc, i durant la final, una inoportuna festa del barri va produir sorolls,
en algun moment molt desagradables. Tot i així, el nou local federatiu s’ha de convertir en un lloc de
referència per disputar algunes
proves del calendari oficial de la
Federació.
El torneig va tenir com àrbitre
principal Carles Otero, com adjunt
Roc Messeguer i com a director del
torneig l’Antoni López. La Carla
Marín va retransmetre el torneig
amb las seva habitual eficiència.
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Miguel Muñoz

Marc Narciso
Defensa Tarrasch [C05]
Estimats Amics, aquest és el meu
primer torneig oficial amb bandera espanyola, i en honor a la veritat amb els anys que porto a Espanya, aquí a Catalunya em sento
a casa, a més a més és el meu
primer triomf a la ciutat comtal. Us
vull comentar que després del meu
esgotament en la partida anterior
amb el MI Tomi Asís (em va permetre passar de ronda) i el desgast del torneig, la meva intenció
per a la següent eliminatòria era
jugar pausat i sòlid, tractant de
sortir amb comoditat a l´obertura
contra el GM Marc Narciso. Jo havia pensat això perquè temia una
preparació del meu respectat ad-

7.0–0 ¤c6 8.¦e1 ¥e7 9.h3 0–0
10.¤b3 ¦d8 11.¥f4 b6 12.£e2 ¥b7
13.¦ad1 ¤b4 14.¥c4 £f5 15.¥e5
¥xf3 16.gxf3 ¤xc2 17.¥d3 £g5+
18.¢h2 ¤xe1 19.¦xe1 £h6 20.¦g1
¤h5 21.£e4 f5 Asilkefeli, M Rodrigues,A /IECG email 2007/
Corr 2008/0–1.
7...£d6 8.0–0 ¤c6 9.¤b3
Novetat, (almenys en la meva base
de partides) però vegem. Jo pensava jugar sòlid per recuperar a d4
i tenir desenvolupament i també
mantenir la iniciativa. 9.¥b5 ¥e7
10.¤c4 ¥d7 Chebotov,A-Kuzenkov, A/Russia 2002/Corr 2008.
9...¥d7 10.¤fxd4
Assegurada la posició, ara es produeixen canvis, cosa que ens porta
a posicions de taules.
10...¤xd4 11.¤xd4 a6
La seguretat de b5, un pla típic de
les negres, però mirant al futur és
bona la jugada. Ara jo vaig pensar
que seria bo acabar el desenvolupament, i veure la possibilitat de
muntar un atac pel centre amb les
meves torres.
12.c3 £c7
Les negres volen també estar sòli-

des i ara apunten el punt c4 deixant
les diagonals lliures per als alfils.
Penso que la posició aquesta
igualada.
13.£e2 ¥d6 14.h3
Ara he de controlar el punt g4. Encara que la posició sembla dinàmica, crec que efectuant canvi de
peces la posició segueix igualada.
Volia comentar que en aquest
moment existia un soroll molt molest a la sala, per descomptat no
del nostre edifici, si no de costat,
cosa que ens desconcentrava una
mica. Fins i tot, per a aquesta, jugada hi havia una cançó (just el
tema de Rocky Balboa) i només
ens faltaven els guants, però la
veritat, amb la poca energia que
ens quedava, no ens donaríem
cap cop...
14...0–0
Les negres asseguren el seu monarca.
15.¥g5 ¥f4
Jo esperava ¤d5, però amb
aquesta jugada se´m presenta la
possibilitat de canvis i poder ara
concentrar-me a millorar la meva
coordinació de peces.
16.¥xf4 £xf4 17.¦fe1 b5

Les negres han jugat b5, però no
hi ha major problema, el meu alfil
seguirà apuntant a e6, amb la disposició de la meva torre a e1 i la
dama a e2. Qualsevol error o passivitat de les negres serà molt castigada.
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18.¥b3 ¦fb8 19.¦ad1
Anem a veure, jo tinc força pel
centre, però el meu respectat rival
té tot disposat pel flanc de dama.
Ara s´ha de definir si contínua per
aquest flanc. Movent els seus
peons.
19...a5 20.¤f3 £c7
Reagrupant les seves forces. Aquí
em sentia cansat. Encara que tenia temps, els nervis m´estaven
jugant una mala passada, així que
vaig consumir la meva energia calculant a Ce5.... però crec que no
tinc gaires possibilitats de victòria.
21.¤e5 ¥e8
Aquí em vaig quedar pensant perquè el Marc va jugar ¥e8, jo vaig
pensar que jugaria ¥c6, amb això
em vaig adonar que el meu rival
també estaria content amb les taules, per això vaig jugar sòlid esperant la seva resposta.

22.a3 ¦d8 23.£e3 h6 24.h4 ¦xd1
La partida ha acabat, pels canvis
només s´esperen les taules.
25.¦xd1 ¦d8
Aquí es va proposar la igualtat. Vull
dir-los que a mi em va semblar
correcte, no tenia possibilitats de
millorar la posició, a més a més
estava nerviós i exhaurit. Aquest
any han succeït dues notícies increïbles: que el Real Madrid guanyi
la Lliga i jo quedi campió absolut
de Catalunya. És clar, a mi el que
m´alegra és el segon.
½–½
M. Muñoz
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versari. Al final, ambdós crec que
ens respectàvem molt, la qual cosa
es va notar en el plantejament i final de la partida. Els invito a seguir-me....
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.¥d3
c5 5.exd5 £xd5 6.¤gf3 cxd4
7.¥c4
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XXVIII Campionat de Catalunya de Veterans
El desempat decideix a favor de Bautista
Després d’un ajustadíssim final de torneig, on es va arribar amb
un triple empat, el sorteig va decidir que Joan Bautista havia de
ser el nou campió de Catalunya de Veterans. La competició va
presentar una certa davallada de participació respecte altres anys.
Un dels jugadors absents va ser el campió de l’any passat, Josep
Monedero.
Jaume Bosch

D

e l’11 al 19 de maig s’ha
celebrat a l’Hotel Indalo
Park, de Santa Susanna, el
campionat de Catalunya de Veterans. Aquest any la inscripció ha
estat una mica baixa respecte els
anys anteriors, només 52 participants. Entre les absències hi havia
la del campió de l’any anterior,
Josep Monedero.
A la 1a ronda vam tenir diversos resultats sorpresa, com poden
ser les taules de Cerdans
(Santpedor) contra Anguera (Sant
Andreu), de Solsona (Capablanca)
contra LLuverol (Vilafranca), la

Joan Bautista, del St. Andreu, campió de Catalunya en categoria Veterans.

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

Bautista, Joan
Garriga, Josep
Simon, Emili
Tejero, Fermin
Coll, Lluis
Buxade, Guillermo
Marchador, Jordi
Sanz, Fernando
Coll, Joan
Lluverol, Salvador
Franquet, Joan
Mas, Pere
Tarrus, Narcis
Regue, Enric
Anguera, Jaime
Navarro, Antoni
Duran, Juan

San
Mal
Ter
Con
Ctn
Bug
Jak
Jak
Gpv
Vif
Tpe
Seg
Ger
Reu
San
Rub
Reu

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

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Basas, Josep
Tey, Jose
Nicolau, Manel
Lazaro, Angel
Garcia, Josep
Montell, Alberto
Dominguez, Juan
Sanchez, Emilio
Capelles, Ramon
Cornudella, Josep
Michavila, Rafael
Perez, Joan Manel
Grau, Isidre
Borras, Teodoro
Valls, Josep
Boqueras, Pere
Bayarri, Eduard

Ctn
Tpe
Ger
Fom
Lir
Arg
Jak
Les
Avi
Arg
Les
Onc
Cas
Pin
Cll
Arg
Arg
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5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Idoate, Ricardo
Garustovich, Nicolas
Palle, Carles
Mengual, Antoni
Cerdans, Ferran
Ruiz, Adelito
Arias, Jose
Gorgues, Jose Maria
Morales, Ramon
Castan, Alejandro
Solsona, Josep
Pascual, Antonio
Trafi, Joaquin
Munoz, Francisco
Tort, Juan Jose
Febrero, Lluis
Vilageliu, Josep M
Artigas, Ramir

Les
Vro
Clf
Sfe
Sap
Paf
Atb
And
Lle
Snl
Cap
Tpe
Cor
Les
Con
Com
Cat
Les

4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2
2
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Foto de família, amb els diferents premiats i premiades, en el local de l'Hotel Indalo Park.

victòria de Morales (Lleida) sobre
Vilageliu (Catalunya) i la de
Castan (Sanllehy) sobre Bassas
(Catalònia)
A la 2a ronda destaca sobretot
les taules de Garcia i Riera (La
Lira) contra Simón (Terrassa), o les
de Coll Solà (Gran Penya
Vilanova) contra Bautista (Sant
Andreu), i sobretot la victòria de
Cornudella (Aragonès), el jugador
més veterà del torneig, contra el
més jove, Ramir Artigas (L’Espiga de les Corts).
A la 3a ronda començaven a
jugar entre ells els jugadors que
aspiraven al títol de campió, com
pot ser les taules entre Garriga
(Malgrat), el jugador número 1 del
rànquing, contra el 5è Lluís Coll
(Catalònia). Destacar de nou a
Garcia i Riera (La Lira) que va fer
taules contra Anguera (Sant
Andreu).
A la ronda següent, trobem la
victòria de Simón (Terrassa) sobre
Marchador (Jake) i destaquem la

taules de Buxadé (Barcelona
UGA) contra Garriga (Malgrat),
Anguera (Sant Andreu) contra
Montell (Aragonès) amb poca lluita.
A la 5a ronda es van enfrontar
el que anava líder fins llavors,
Emili Simón, contra en Garriga que
desprès d’11 jugades ho van deixar en taules permetent que a la finalització de la ronda, hi hagués 5
jugadors amb 4 punts.
En la 6a ronda l’enfrontament
en els primers taulers entre Simon
contra Buxadé que va acabar en
taules i la victòria de Bautista contra Regué (Reu) va fer que només
hi haguessin dos nous líders.
Es va arribar a la 9a ronda amb
3 jugadors amb 6 punts, Garriga,
Bautista i Simón, i si guanyaven
les seves respectives partides ens
trobaríem amb un triple empat.
Efectivament, els tres no van decebre i van ficar més emoció al torneig. Es va haver d’anar al desempat per conèixer el campió del tor-
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neig i, finalment, i desprès de fer
el sorteig, Bautista va ser el campió, seguit de Garriga i Simón.
Paral·lelament a aquest torneig,
les dones dels jugadors poden inscriure’s al torneig de parxís. Enguany hi va haver 8 parelles i, després d’una dura lluita, van quedar
campiones les senyores Segura i
Faure, seguides de les senyores
Buisan i Garcia.
Així mateix, també s’organitza
un campionat de partides ràpides
on aquest any es van inscriure 10
jugadors. El campió després de diversos desempats va ser en Lluís
Coll, seguit de Fermín Tejero. El
premi del tram va ser per al jugador del Congrés Juan José Tort.
Finalment m’agradaria destacar
el pastís que l’Hotel Indalo ens va
oferir en el dinar de cloenda i la predisposició en tot moment d’ajudar.
Amb aquestes condicions, i és el
que demana la majoria de jugadors,
el proper any es pot repetir a les
mateixes instal·lacions.
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XIV Open Internacional Vila de Salou
Ale
xis Cabrera, primer líder del Circuit
Alexis
El IX Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2012 s’ha
estrenat, com cada any, amb la disputa del torneig de Salou. La
competició, jugada del 3 a l’11 de maig, ha donat com a
guanyador el jugador valencià Alexis Cabrera. Amb un mà a mà
amb Fedorchuk, Alexis ha estat més ambiciós i ha pogut superar
l’ucraïnès. La participació ha estat similar a la d’altres ocasions.

XIV Open Internacional
Vila de Salou
· del 3 a l'11 de maig de 2012
· categoria: C
· Participants: 63
· Guanyador: Alexis Cabrera
· Àrbitre principal: JM Camell

Redacció

E

l gran mestre cubà, resident
a València des de fa 11 anys,
Alexis Cabrera, s’ha proclamat vencedor de la XIV edició del
torneig de Salou. Tot i perdre a la
quarta ronda amb Fedorchuk, el
valencià va acabar imposant-se
gràcies al seu joc més agressiu que
li va permetre endur-se els darrers
punts del torneig. Per altra banda,
l’ucraïnès Sergey Fedorchuk, resident a Extremadura, no va saber
rematar el torneig quan ho tenia tot
de cara. Va cedir moltes taules,
després de la victòria davant de
Cabrera, i va anar perdent avantatge, fins que a la ronda decisiva,
unes altres taules contra Ibarra li
van treure opcions a la victòria.
El rus Vladimir Burmakin i
l’andalús J. Carlos Ibarra van acabar invictes, però amb moltes taules i a un punt del vencedor. Van
acabar 3r i 4t, respectivament.

Podi d'honor, amb Burmakin, Cabrera i Fedorchuk al centre de la imatge.

Moskalenko, amb un final de
torneig decebedor (1,5 de 5), es va
haver de conformar amb una modesta 17a posició, lluny de les se-

Classificació final
1. Cabrera, Alexis
VAL
2. Fedorchuk, Sergey A
EXT
3. Burmakin, Vladimir
RUS
4. Ibarra, José Carlos
AND
5. Aroshidze, Levan
Banyoles
6. Vehí, Víctor M.
Escola E. BCN
7. Asíis, Hipólito
Barcelona UGA
8. Franco, Alejandro
MAD
9. Pogorelov, Ruslan
St Josep
10. Lariño, David
Escola E. BCN
fins a 63 jugadors.
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7,5
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6

ves possibilitats.
La participació, amb 63 jugadors, va ser pràcticament idèntica
a la de l’any passat, això si, amb
un nivell no tan alt, ja que el nombre de grans mestres va passar de
15 a 6. En qualsevol cas, una quarta part dels participants tenia titulació internacional. A destacar la
participació de representants alemanys i ucraïnesos, que han aportat en total 9 jugadors.
El torneig ha estat dirigit per
Francesc Liñán i arbitrat per Josep
Maria Camell, igual que en anteriors edicions.

Joan J. Trigás

D

issabte passat 19 de maig,
l’Ideal Clavé-Escacs de
Nou Barris, va organitzar
amb motiu de la festa major del
districte, la tradicional Diada d’Escacs a la marquesina de la Via Júlia.
Es tracta d’una Diada on es pretén
difondre els escacs al carrer perquè arribi a la gent i on es realitzen diferents activitats: simultànies tot el dia, torneig infantil, torneig de ràpides per equips, torneig
individual amb el sistema
Masnou…
Aquest any s’ha produït un rècord de participants, tant al matí

com la tarda, amb més de 50 jugadors a cada torneig, sense comptar
el campionat infantil, amb 12 jugadors i els molts participants que
van jugar a les simultànies, a més
dels espectadors.
Les simultànies van ser donades per Alex Darias, al matí, i per
Jordi Gea, a la tarda, que van arribar a jugar amb més de 40 jugadors cadascun.
Al matí es va disputar el campionat per equips, on es van inscriure 14 equips i es va disputar a
un ritme de joc de 5 minuts per jugador. El guanyador indiscutible
va ser l’equip de La Passió, que ja
era campió mancant dues rondes.

La Via Júlia va ser ocupada per taules, taulers i rellotges.
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En segon lloc va quedar el Peona i
Peó B, que es va alçar amb el subcampionat després d’una dura lluita amb el Barcelonès Sud i gràcies
al 2-2 que el seu “germà gran”, el
Peona i Peó A, va aconseguir treure-li a l’última ronda al Barcelonés Sud.
A la tarda es van disputar les
ràpides individuals, amb sistema
Masnou. El campió va ser l’especialista en aquests ritmes, Josué
Expósito.
La festa es va desenvolupar en
un ambient festiu i sense incidències destacables, excepte algun rellotge que semblava que no volia
comptabilitzar el temps.
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Diada d’Escacs de Nou Barris
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IX Circuit Català d'Oberts Internacionals d'Escacs 2012

C
C
B
VI OPEN D'ACTIVES VILA DE CANOVELLES
13 de maig
b
a sup.
III OBERT INT. D'ESCACS ACTIUS CIUTAT VELLA
20 de maig
a sup.
a
V OPEN INTERNACIONAL MOLLET DEL VALLÈS
27 de maig
b
a
X OBERT D'ESCACS ACTIUS
3 de juny
"VILA DE STA COLOMA DE QUERALT"
a
a
XI OPEN INTERNACINAL AJEDREZND
9-10 de juny
b
b
III MEMORIAL JOSEP LORENTE
17 de juny
a
Del 25 de juny al 3
A SUP.
XX OPEN INT. CIUTAT DE MONTCADA
de juliol
A
Del 30 de juny al 8
B
XIV OPEN DE TORREDEMBARRA
de juliol
B
A SUP.
Del 4 al 12 de juliol XXXV OPEN INTERNACIONAL DE BARBERÀ
A SUP.
Del 13 al 21 de
A
XIV OBERT INTERNACIONAL SANT MARTÍ
juliol
A SUP.
Del 16 al 24 de
A
XVII OPEN INT. "CIUTAT DE BALAGUER"
juliol
C
Del 20 al 28 de
B
XXXVIII OPEN INT. "VILA DE SITGES"
juliol
A
Del 21 al 29 de
A SUP.
XXX OPEN INTERNACIONAL D'ANDORRA
juliol
A
a
VIII OPEN DE CERVELLÓ
29 de juliol
a sup.
b
XIII OBERT D'OLOT
29 de juliol
a
A
XXXVIII OBERT INT. CIUTAT DE BADALONA
De l'1 al 9 d'agost
A SUP.
C
XXII OBERT INT. LA POBLA DE LILLET
De l'1 al 9 d'agost
B
C
De l'9 al 16 d'agost XIII OBERT INT. DE FIGUERES "MIQUEL MAS"
B
a sup.
XII OBERT INT. ACTIUS VILA DE POBLENOU
11-12 d'agost
a
A SUP
XIV OPEN INTERNACIONAL DE SANTS,
Del 17 al 26 d'agost HOSTAFRANCS I LA BORDETA
A SUP.
b
XXXVIII OPEN INT. CIUTAT DE MANRESA
27 d'agost
b
Del 30 d'agost al 7
B
V OBERT INT. "CIUTAT DE SABADELL"
de setembre
C
b
X OBERT INT. "RIBERA D'EBRE-CN ASCÒ"
8 de setembre
a
b
X TORNEIG OBERT VILA DE SANTPEDOR
9 de setembre
b
a
DIADA DE L'11 DE SETEMBRE D'ESCACS ACTIUS
11 de setembre
b
a sup.
XX OPEN INTERNACIONAL ACTIUS
22-23 de setembre VALLFOGONA DE BALAGUER
12 a sup.
Del 3 a l'11 de maig XIV OPEN INTERNACIONAL "VILA DE SALOU"

Francesc Liñan
616094289
Daniel Flores
938493564
Jordi Morcillo
620341266
Francesc Fernandez
647625832
Salvador Barrot
654095338
Laura Gallardo
690321479
Jordi Chalmeta
607472697
Arturo Vidarte
687123114
Jordi Salvat
649 061 984
Víctor Pont
629386528
Pablo Castillo
676204833
Cosme Barrera
615842035
Francesc González
600923277
Oscar de la Riva
00376-347085
Juan Mª Santiago
936840402
Jordi Pagès
626035927
Manel Triquell
677109802
Josep Salvador
630625152
Jordi Serra
699848479
Joan Lorda
659529581
Cotxeres
932918701
Marcel Albets
658935395
Pere Reginaldo
681287254
Josep Terrones
696204203
Josep Mascaró
616477533
Pere Reginaldo
681287254
Imma Montoliu
649952482

escacssalou@hotmail.com
www.sanguli.es
danybeto8@hotmail.com
uscob1@ccoo.cat
cecob.blogspot.com
info@escacsmollet.com
www.escacsmollet.com
scqescacs@terra.es
www.ajedreznd.com
laura.galrib@gmail.com
www.ajedreznd.com
cesantboi@hotmail.com
www.cesantboi.cat
openmontcada@hotmail.com
http://unioescacs.montcada.cat
jsalvat20@hotmail.com
escacstorre.litegrup.com
ajedrezbarbera@hotmail.com
www.ajedreznd.com
escacs@cesantmarti.com
www.cesantmarti.com
info@openbalaguer.org
www.openbalaguer.org
chessopensitges@casinoprado.cat
www.casinoprado.cat
open@escacsandorra.com
www.escacsandorra.com
opencervello8@gmail.com
escacscervello.wordpress.com/
escacsolot@escacsolot.cat
www.escacsolot.cat
cesantjosep@gmail.com
www.cesantjosep.com
josepsalvador@gmail.com
www.ajedreznd.com
claudiserra@gmail.com
www.escacsfigueres.com
macesa@eresmas.com
www.ateneucolon.org
toniayza@secretariat.cat
www.cotxeres.org/open/
club@escacscataloniaclub.net
pere@coralcolon.net
www.coralcolon.net
cemora@escacsmora.com
www.escacsmora.com
escacssantpedor@gmail.com
pere@coralcolon.net
www.coralcolon.net
cevallfo@tinet.org
www.vallfogona.com

