FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
DELEGACIÓ DE TARRAGONA DE LA F.C.d’E.

ACTA ‐ Reunió de clubs de la delegació de Tarragona de la Federació
Catalana d’Escacs

A continuació es detallen els assistents a la reunió:
1. Santi Añó (Peó Vuit)
2. Joan Caba (UE Cambrils)
3. Javier Pescador + Jose Pescador (CE l’Hospitalet Infant)
4. Xavier Abarca (CE Amposta)
5. Adrià Pié (Escacs Reus)
6. Josep Solsona (Capablanca)
7. Alex Ventura + Jordi Mas ( Lira Vendrellenca)
8. Josep Capdevila + Francesc Blasco (CE Valls)
9. Gumersind Maseras (Escacs Montblanc)
10. Josep Maria Bondia (Duesaigües)
11. Josep Maria Camell (CN Reus Ploms)
12. Ricard Cifuentes (Reus Deportiu)
13. Carlos Albert Magro (CE Ruy López)
14. Ramon Cruelles (CE la Ràpita)
15. Enoc Altabás (CE Riu Sénia)
16. Joan Amigó ( CE Espluga de Francolí)
17. Josep Molina + Ginés Puente (CE Vila‐seca)
18. Oscar Ferrer (CERAP Riudoms)
19. Ferran Torta (delegat territorial de la FCdE pel Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre)

Hospitalet de l’Infant, dissabte 2 de setembre de 2017 a les 11:00h.
Casal Urbanització HIFRENSA (sala de reunions).
ORDRE DEL DIA:
1. Balanç de la temporada 2017
2. Estat de comptes de la delegació
3. Lliga Catalana a la delegació de Tarragona
4. Propostes per als campionats d’edats de la delegació
5. Proposta campionat femení TGN
6. Proposta custodia material delegació a clubs
7. Torn obert de paraula
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1. Balanç de la temporada 2017

El Delegat obre la reunió donant la benvinguda a tots els assistents, agraint al C.E. Hospitalet
de l’Infant la cessió del seu local per a la celebració d’aquesta. També explica que ha demanat
al Javier Pescador que faci de secretari de la reunió i s’encarregui de la redacció de l’acta. A
continuació exposa els actes organitzats fins a la data per la delegació de Tarragona d’escacs:
La Copa Tarragona, celebrada al Vendrell, va ser un èxit de participació i d’organització. El
delegat felicita a la secció d’escacs de la Lira Vendrellenca per la seva col∙laboració en
l’esdeveniment.
La Lliga Catalana a la demarcació de Tarragona es va desenvolupar correctament i va mostrar
ser un any més la competició que més intensament es viu del calendari. Felicitar al CE Valls pel
seu ascens a primera divisió, així com a l’Escola Escacs Salou per la gran lliga que va dur a
terme i que els va deixar a les portes de la divisió d’honor després de perdre el play off. Molts
ànims de cara a la temporada 2018 a tots dos.
Així mateix, es dóna l’enhorabona al CE Masdenverge i a la UE Cambrils pel seu ascens a
segona divisió. L’any vinent hi haurà 6 equips de la demarcació al grup IV de segona divisió
catalana. Hi ha pendent saber que succeirà amb el CE la Ràpita, que ha manifestat que té
alguna dificultat per composar l’equip de cara a la nova temporada; si malauradament
haguessin de renunciar a la categoria i jugar a una d’inferior la proposta del Delegat a la FCdE
serà que el 9é classificat de la temporada 2017 (en aquest cas la Lira Vendrellenca) ocupés la
seva plaça.
Felicitar a l’Escola Escacs Salou B i al Capablanca pel gran matx de la final de primera provincial
i per l’ascens de tots dos a preferent. Els dos grups de primera categoria van ser molt disputats.
A segona categoria va haver‐hi dos filials a cada grup que per les circumstàncies dels seus clubs
i la joventut dels jugadors que els formaven, no van estar al mateix nivell que la resta d’equips
del seu grup. Aquesta circumstància ja es sabia que podia succeir però el més segur es que
aquesta temporada 2018 es corregirà perquè han ascendit equips de més nivell i al mateix
temps els jugadors més joves que hi participaven han agafat més experiència.
A tercera lamentar que no va ser possible la confecció d’un grup a les Terres de l’Ebre. El més
desitjable es que hi hagi un tercer grup a la zona sud perquè aquesta categoria és
principalment de formació i és la que acaba donant força i estabilitat a la resta de categories.
El Campionat per edats, disputat al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, va ser un èxit de
participació. La tasca de formació dels clubs i el programa d’Escacs a l’Escola està animant a
participar als escacs a molts nens i nenes i les sales se’ns estan quedant, a poc a poc, petites
(principalment al Camp de Tarragona).
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El Campionat de Veterans va ser organitzat per l’Escacs Reus, mantenint la participació de les
temporades passades. És un model que funciona i té bona acceptació general per part de tots.
L’Obert de Tarragona, memorial Calbet, va ser un èxit de participació, sobretot si es té amb
compte la formació de dos grups segons el nivell d’Elo. A més, es van assolir dues normes de
Mestre Català (MC). La bona participació va ser deguda possiblement per l’increment de gent
jove que participa als escacs i també perquè la geografia del torneig es va circumscriure a les
comarques del nord de la província, pel què els desplaçaments més curts van animar en certa
mesura a la participació. El més sincer agraïment als clubs organitzadors de les vuit rondes.
Paral∙lelament al Memorial Calbet es va celebrar l’Obert de les Terres del Sud, que comprenia
les comarques més meridionals més la comarca del Maestrat. El torneig va tenir una excel∙lent
participació, en un grup únic, i es proposa repetir l’experiència per la temporada vinent. El més
sincer agraïment als clubs organitzadors de les set rondes.
Una gran felicitació al CE Duesaigües pel seu 25é aniversari i per l’organització de la Festa dels
escacs tarragonins, amb un dels dinars de la festa més multitudinaris dels darrers anys.
Recentment s’ha dut a terme la quarta edició del Campus de l’Espluga de Francolí que de nou
a aconseguit una bona acollida, cobrint 22 de les 25 places disponibles. Els monitors d’escacs
i/o de lleure han estat Carlos Albert (CE Ruy López), Eduard Moreno (Reus Deportiu) i Josep
Garcia (CE Valls); la Marta Amigó també va col∙laborar. Per l’edició 2016 es van demanar
propostes als clubs dels seus monitors i els que l’any passat van ser descartats (ja s’havien
cobert les places) se’ls ha ofert ser monitor en aquesta edició. Ara mateix, tots els que han
demanat ser monitors al campus i ho han estat (o ho han pogut ser‐ho).
La Lliga per equips sub12 i la Minicopa (dues competicions que es van disputar el darrer
trimestre del 2016) van ser un èxit de participació.
Finalment, recordar que l’Individual Absolut de Tarragona es tornarà a disputar a l’Hospitalet
de l’Infant.
La propera Minicopa, que es juga al desembre, serà a l’Hospitalet de l’Infant. De cara a la
propera temporada, la Copa Tarragona es disputarà a Gandesa i el campionat de veterans es
disputarà a Cambrils. Les dates estan pendents del calendari oficial de la FCdE. La festa dels
escacs tarragonins es celebrarà bé a Reus (el CN Reus Ploms celebra el centenari) o bé a Sant
Carles de la Ràpita.
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2. Estat de comptes de la delegació

El Delegat facilita als assistents la liquidació provisional del pressupost de la delegació de
Tarragona per l’any 2017 i la definitiva amb la que es va tancar el 2016.
En primer lloc, emfatitza que pressupostàriament la delegació de Tarragona és deficitària, ja
que té 18.900 € de despeses mentre que només hi ha 8.000 € d’ingressos. Respecte el 2016 al
pressupost de la delegació es va incrementar en 1.000 € (mantenint el dèficit de 10.900 €) i
que per al 2018 es negociarà amb el Tresorer de la FCdE per tornar‐ho a incrementar.
A continuació destaca que la denominació del Campus d’Escacs de l’Espluga de Francolí està
mal definida (la partida de “Pla de formació Escacs Base”) ja que s’hauria de dir “Campus ‐
colònies d’escacs”. El matís és rellevant ja que la Federació Catalana d’Escacs en els darrers
anys està agrupant i redefinint tot el pla d’escacs base per tal de millorar‐ne la gestió i els
resultats; d’aquest manera les activitats vindran marcades des de l’Àrea d’escacs base i les
delegacions tindran un paper més secundari. Això obstant, com que el Campus és obert a tots
els nens i nenes de Catalunya (si bé a un cost d’inscripció lleugera i simbòlicament superior)
l’activitat es mantindrà.
Els assistents remarquen que amb les xifres de la liquidació provisional de 2017 el Campus
d’Escacs té un dèficit molt moderat, pel què es veu amb bons ulls la seva celebració;
remarquen que els anys anteriors no havia estat així. El Delegat explica que amb el temps (les
tres darreres edicions que ha organitzat com a Delegat) s’ha anat ajustant la despesa i els
ingressos de l’activitat (pujant moderadament el preu d’inscripció) pel què el desfasament que
hi havia s’ha esmenat.
També es comenta que el campionat Obert Terres del Sud en el àmbit econòmic ha tingut
menys ingressos dels pressupostats. En Ramon Cruelles (CE La Ràpita) demana que el dèficit
que hi ha als oberts de Tarragona dels mesos d’abril – maig (Memorial Calbet i Terres del Sud)
s’equiparin en la mesura del possible. El Delegat explica que era la primera edició de l’Obert
Terres del Sud i va voler ser molt prudent en afectar el Calbet, ja que és un torneig consolidat i
amb molta acceptació a la província, i per aquesta raó no va tocar els premis ni cap aspecte del
Memorial Calbet.
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Per al Terres del Sud, malgrat no estava previst inicialment, es van donar premis en metàl∙lic i
no es va modificar la quota d’inscripció. Per a l’any 2018 la inscripció de l’Obert Terres del Sud
es pujarà 5,00 € i el dèficit pressupostari dels dos oberts es repartirà proporcionalment. El
Gumersind Maseras (Escacs Montblanc) comenta que per experiència el percentatge de
jugadors Tarragona Nord / Terres de l’Ebre és un 70% ‐ 30 %. El Delegat explica que li sembla
un bon criteri de repartiment i ho agafarà com a referència per a la confecció del pressupost
del 2018.
3. Lliga Catalana a la delegació de Tarragona
Es facilita als assistents les classificacions finals als diversos grups de la Lliga Catalana d’escacs
2017 a les categories de la delegació de Tarragona.
3.1. En Josep Solsona (Capablanca) proposa de què s’elimini la jornada de descans per la
festivitat de Carnestoltes o bé que totes les rondes posteriors a la data s’endarrereixin
consecutivament, i no com ara, que la ronda ajornada es desplaci al final del calendari.
El Delegat li explica que desplaçar totes les rondes consecutivament és informàticament
complicadíssim (s’hauria de canviar tot el programari actual). A més, hi ha el problema de les
alineacions (els clubs amb equips a categories catalanes no tenen descans i han d’estudiar bé
els equips perquè no hi hagi coincidències.
Per evitar les sancions derivades de les coincidències, una possibilitat plantejada en alguna
ocasió seria que els jugadors que van jugar la ronda jornada a les categories catalanes podessin
repetir ronda en el partit ajornat, ja que al fi i al cap són dates diferents. En Joan Amigó (CE
Espluga de Francolí) i Enoc Altabás (CE Riu Sénia) demanen que no es dugui a terme aquesta
petició, ja que beneficiaria notablement als equips més forts respecte als equips que no tenen
tants jugadors.
El Delegat proposa votar per si es continua fent descans a les categories de la delegació per la
festivitat de Carnestoltes:
Vots en contra de descansar a Carnestoltes:

7

Abstencions:

3

Vots a favor de descansar i aplaçar la jornada:

8
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D’acord amb les votacions, i sempre d’acord amb les possibilitats que ofereix el calendari de
competicions de la Federació Catalana d’Escacs, durant la Lliga Catalana 2018 es descansarà a
la jornada de Carnestoltes.
Per mirar d’atendre de la millor manera possible la petició del Sr. Solsona, el Delegat mirarà
d’avançar la ronda de Carnestoltes enlloc de desplaçar‐la al final, sempre i quan sigui factible
per calendari.
3.2. En Joan Caba (UE Cambrils) explica que el seu primer filial, al estar enquadrat al grup B
amb els equips de les Terres de l’Ebre, tindrà desplaçaments molt allunyats. El Delegat li
respon que per fer la distribució dels equips en els diferents grups agafa el paràmetre
geogràfic. El Javier Pescador (CE Hospitalet de l’Infant) respon que ells es troben amb la
mateixa situació des de fa anys, però que no són desplaçaments tant llargs. En Gumersind
Maseras explica que als clubs de la de la delegació de Tarragona farien bé en recordar que des
d’Alcanar fins a Santa Coloma de Queralt hi ha 170 km i des d’Alcanar al Vendrell hi ha 140 km;
les distàncies són les que són.
3.3. L’Alex Ventura (Lira Vendrellenca) pregunta per com es decideix el factor local/visitant en
els Play‐offs i si podria determinar‐se segons el quadre de rondes, on hi ha clubs amb una
ronda més a casa i altres amb una ronda més a fora. El Delegat li explica que no són Play‐offs,
sinó que són finals, en les quals s’enfronten els dos equips que han quedat primers als seus
grups respectius (i decideixen qui és el campió provincial) o bé els dos equips penúltims (i es
decideix qui descendeix). El factor local / visitant es decideix per sorteig, i malgrat entén la
seva proposta no la veu factible perquè tots els equips tenen el seu historial de desplaçaments
i alguns anys és més favorable i d’altres o és menys. La manera que dóna menys reclamacions
és la de fer un sorteig.
3.4. En Josep Maria Bondia (CE Duesaigües) proposa que es recuperin els Play‐offs a primera,
segona i tercera categoria, de manera que el primer d’un grup jugui a casa amb el segon de
l’altre grup. Dels vencedors d’aquest matx, que es jugui la final per determinar el campió
provincial.
El Delegat proposa votar per si es fan play‐offs en les categories de primera, segona i tercera
de la delegació de Tarragona:
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Vots en contra de jugar play‐offs:

8

Abstencions:

6

Vots a favor de jugar play‐offs:

4

No es jugaran play‐offs entre primer i segon de cada grup en la Lliga Catalana 2018 a les
categories de primera, segona i tercera de la delegació de Tarragona.
3.5. Diversos representats expliquen que tenen previst fer equips a Tercera o Segona
categoria, i consulten sobre com es distribuiran els grups si hi ha la renúncia del CE La Ràpita a
segona catalana. El Delegat comenta que totes aquestes circumstàncies es valoraran a finals de
novembre quan es formalitzin els inscripcions dels clubs i dels equips.
3.6. En Josep Maria Bondia (CE Duesaigües) demana que s’emfatitzi el compromís dels
jugadors i dels clubs amb el campionat per equips. El seu és un club petit, però cada diumenge
disposen de 6 jugadors per competir. Ara bé, en aquesta temporada s’han trobat en diverses
ocasions que els equips contraris presentaven 5 o 4 jugadors, inclús a casa, fet que perjudica la
competició i a l’equip rival. El Delegat està d’acord amb els seus arguments i confia que en
aquesta temporada els equips de la categoria on juga el CE Duesaigües estaran més assentats
i, en conseqüència, gaudiran d’un major compromís. Dit això, al començament de la
temporada i la confecció dels grups, el Delegat insistirà a tots els clubs en fer els equips el més
ajustats a les seves possibilitats reals.

4. Propostes per als campionats d’edats de la delegació
4.1.‐ La Minicopa + concentració
S’explica que en la propera edició de la Minicopa, que es disputarà a l’Hospitalet de l’Infant, i
aprofitant que la competició es juga el diumenge, es vol fer el dissabte una concentració amb
formació específica.
El Josep Molina (CE Vila‐seca) comenta que els pares hauran de fer dos viatges i que no es fa
cap activitat per als pares ja que ningú pensa mai en ells. Javier Pescador li respon que hi ha
pensat una xerrada per als pares paral∙lelament a la competició del diumenge i que el fet que
els nens puguin estar amb monitors fa que no tinguin de fer dos viatges els pares, a part de
que el Casal té espai per a que els pares es puguin quedar també.

7 de 11
C/ Sant Adrià 20 (Recinte Fabra i Coats)
TELEFON 93 318 59 26 - FAX 93 412 50 97
08030 BARCELONA
e-mail: federacio@escacs.cat

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
DELEGACIÓ DE TARRAGONA DE LA F.C.d’E.

En Gumersind Maseras (Escacs Montblanc) comenta que els dies 9 i 10 de desembre com a
proposta de dates poden ser problemàtiques pel pont de la Immaculada, per aquest motiu es
decideix que, si es factible, l’activitat es canviï als dies 2 i 3 de desembre.

Al final de l’acta es presenta la proposta amb les esmenes realitzades a la reunió de clubs.

4.2.‐ Proposta competició única sub14, sub16 i sub18
El Delegat proposa agrupar totes els jugadors sub14 de la delegació (Tarragona Nord i Terres
de l’Ebre) en únic grup juntament. Competirien amb sub16 i sub18 en les dates 11,18 i 25
novembre de 2017 a Salou.
El Santi Añó (Peó Vuit) comenta que les dates coincideixen en cap de setmana dissabte el
d’edats i diumenge l’individual absolut de Tarragona. El Delegat li explica que la competició es
jugarà pel matí, de manera que els jugadors que també participin a l’Individual disposaran del
dissabte tarda per descansar. Amb el sistema actual la coincidència és amb la Lliga Catalana,
que a més de perjudicar als jugadors (doblen ronda dissabte i diumenge) perjudica també als
clubs i als seus equips. El Santi Añó també pregunta si pot apuntar a nois sub10 en aquesta
competició sub14 o superior. El Delegat explica que no depèn d’ell i que malgrat li semblaria
una bona idea, s’ha de complir el reglament d’escacs base per a les competicions d’edats. Farà
la consulta.
En Ramon Cruelles (CE la Ràpita) remarca que fer aquesta competició a Salou implica fer molts
quilòmetres als jugadors de Sant Carles de la Ràpita. El Delegat li explica que només es
desplaçaran els sub14 (jugadors de 12 i 13 anys) i què el desplaçament no és tant i tant llunyà.
A més, s’aconseguiran altres beneficis logístics per a les altres categories d’edats inferiors.
També li manifesta el seu compromís d’organitzar aquest torneig, com la Minicopa, en una
localitat cèntrica de la província (Vila‐seca, Salou, Cambrils, Hospitalet de l’Infant, ...) El Joan
Amigó (CE Espluga de Francolí) comenta que es pot fer a l’Ametlla de Mar inclús, i recorda que
el seu club que també està a una punta de la província es desplaça sempre a competir sigui o
sigui el local de joc.
Vots en contra de la proposta:

1

Abstencions:

4

Vots a favor de la proposta:

13

Al final de l’acta es presenta la proposta amb les esmenes realitzades a la reunió de clubs.
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5. Proposta campionat femení TGN
El Delegat proposa, a petició de l’àrea d’escacs femenins de la FCdE, dur a terme una activitat
per a les jugadores d’escacs de la delegació.

En Ginés Puente (CE Vila‐seca) explica que és molt important fer activitats per reforçar el paper
de la dona en el món dels escacs. Ell ha fet un màster sobre la matèria i té una visió força
àmplia de la mateixa. En els escacs no té sentit la divisió per gènere i no creu que donar places
específiques a les nenes per a les finals catalanes d’edats sigui una bona idea. El Delegat li
explica que les places estan donades perquè sempre hi hagi una nena de cada territori a la final
d’edats, sempre i quan hagi fet el 50% dels punts com a mínim. El que no es dóna és un trofeu
a la millor jugadora. A més, el Ginés Puente (CE Vila‐seca) proposa fer una competició més
important que la proposada només per noies i d’1 o 2 dies inclús. El Delegat explica que és la
primera edició i si hi ha bona acollida es plantejaran ampliar o millorar el format.

El Francesc Blasco (CE Valls) demana de no limitar l’edat de les participants (es proposa fins
sub16) perquè és bo que les nenes més joves tinguin referents. El Gumersind Maseras (Escacs
Montblanc) comenta tampoc hi ha tantes dones jugant a escacs a la província i no val la pena
la limitació. S’acorda esmenar la proposta perquè no estigui limitada l’edat de les participants.

Enoc Altabás (CE Riu Sénia) comenta d’aprofitar per ajuntar a totes les jugadores femenines
possibles amb el motiu de l’esdeveniment de donar el nom de “Pepita Ferrer” a una plaça.

Oscar Ferrer (CERAP Riudoms) pregunta si es podria fer campionat mixte, com el que es fa a
Barcelona. El Delegat explica que aquest torneig que comenta té molt bona acceptació però
que des de la delegació no pot organitzar‐lo per falta de mitjans humans i logístics. Si algun
club pren la iniciativa tindran tot el suport de la delegació.

Alex Ventura (Lira Vendrellenca) comenta que al seu club tenen moltes nenes i ja fan
iniciatives per escacs femenins. De fet, estan amb contacte amb la responsable d’aquesta àrea
de la FCdE per dur a terme alguna activitat.

Gumersind Maseras (Escacs Montblanc) proposa, a més del torneig, fer unes simultànies o
xerrada.

Al final de l’acta es presenta la proposta amb les esmenes realitzades a la reunió de clubs.
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6. Proposta custodia material delegació a clubs

El Delegat exposa la proposta de deixar el pis que la delegació de al carrer Rius i Taulet de
Tarragona i repartir el material en dues seus, una al nord i l’altra al sud de la província, per tal
que sigui més fàcil la gestió del mateix. L’import que ara mateix es paga pel lloguer del despatx
es repartiria entre els clubs. Així mateix, el Delegat remarca que ha estat autoritzat per la Junta
Directiva de la FCdE a fer‐ho així sempre i quan sigui per un procés de licitació.

El Ginés Puente (CE Vila‐seca) comenta que ells tenen espai per emmagatzemar l’arxiu en
paper de la delegació. El Delegat els ho agraeix i mirarà de visitar el local per veure les
possibilitats.

Alex Ventura (Lira Vendrellenca) proposa de no fer dos llocs sinó tres per tal de tenir més ben
repartit el material i més a l’abast de tots els clubs. El seu club es podria fer càrrec de 30 jocs.

Es parla d’un repartiment de 30 jocs a “Tarragona Nord”, 30 jocs a “Tarragona Centre” i 30 jocs
a “Terres de l’Ebre”. Hi ha un consens favorable a la proposta.

En vista de l’acceptació de la proposta, el Delegat preparà la proposta de licitació
properament.

7. Torn obert de paraula

7.1. Javier Pescador (CE l’Hospitalet de l’Infant) comenta que alguns jugadors han demanat
que al circuit de ràpides hi hagi també un premi per trams d’Elo o per edats, ja que ara només
hi ha premis únicament per als jugadors que lluiten pels primers llocs. En aquest sentit, Ramon
Cruelles (CE la Ràpita) comenta que ells el que fan és fer un sorteig d’alguns premis per a la
resta de jugadors per incentivar la participació. El Delegat explica que el problema amb el
circuit es que no pot gestionar‐ho com es degut, que ha agafat molt de volum i no pot portar‐
ho al detall que correspondria. S’estudiarà la possibilitat de donar algun trofeu per tram d’Elo.
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7.2. El Delegat Territorial comenta que l’any vinent ja portarà 4 anys a la delegació i que per al
correcte funcionament de la mateixa seria convenient que fos rellevat. La seva professió i
altres temes personals no li permeten seguir al capdavant de la delegació amb el mateix nivell
de compromís que ha dut fins ara. No voldria desvincular‐se de la delegació ni la FCdE i sí dur a
terme altres tasques que són igualment importants per al nostre territori, com ara la
recuperació d’antics clubs inactius o la formació de nous.
Per aquesta raó, seria necessari que altres companys assumissin determinades tasques perquè
així s’alliberaria de part de la feina que implica la delegació. En aquest sentit, els temes
organitzatius del per edats de Camp de Tarragona recauran en Francesc Blasco (CE Valls).

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13:00 h. De tot el que s’ha parlat és formula
la següent acta, la qual es notificarà als assistents a la reunió primer i a la resta de clubs de la
delegació després.
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DOCUMENTACIÓ REUNIÓ I
PROPOSTES TEMPORADA 2018
Reunió de clubs de la delegació de Tarragona
de la Federació Catalana d’Escacs

Hospitalet de l’Infant, 2 de setembre de 2017

NOTA.‐ Les propostes que s’adjunten a continuació s’han esmenat segons
els acords subscrits durant la reunió de clubs.

Concepte
11. Delegació de Tarragona
Local, oficina i serveis
Competicions generals
Copa Tarragona
Festa de Tarragona
Campionat Territorial de Tarragona Individual Absolut
Memorial Calbet
Campionat de Ràpides Individuals de Tarragona
Circuit de ràpides d'estiu
Escacs de base
Campionat de Tarragona Individual d'Edats
Campionat de Tarragona per equips d'Edats
Campionat Sub12 Promoció
Altres competicions d'escacs base
Pla de formació Escacs de Base
Escacs Femenins
Campionat Femení de Tarragona
Veterans
Campionat de Veterans de Tarragona
Despeses de representació
Varis
20.190,69 €
855,83 €
1.111,46 €
931,69 €
3.008,80 €
3.942,69 €
199,70 €
101,85 €
1.725,45 €
0,00 €
509,41 €
689,72 €
4.512,57 €
0,00 €
780,40 €
1.805,37 €
15,75 €

550,00 €
1.100,00 €
2.700,00 €
4.200,00 €
300,00 €
300,00 €
2.000,00 €
400,00 €
150,00 €
400,00 €
3.000,00 €
0,00 €
800,00 €
1.100,00 €
200,00 €

gastat

17.900,00 €
700,00 €

pressupostat

pertentatge
actuació
112,80%

200,00 €

0,00 €

600,00 €
100,00 €
150,00 €
100,00 €
1.000,00 €

550,00 €
500,00 €
1.800,00 €
2.000,00 €
0,00 €

7.000,00 €

pressupostat

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2016

280,00 €

0,00 €

865,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.820,00 €

1.390,00 €
255,00 €
1.912,00 €
2.395,25 €
0,00 €
0,00 €

10.917,25 €

ingressat

pertentatge
actuació
155,96%
1.626,56

11. Delegació de Tarragona
Local, oficina i serveis
Competicions generals
Copa Tarragona
Festa de Tarragona
Campionat Territorial de Tarragona Individual Absolut
Memorial Calbet
Obert Terres del Sur
Campionat de Ràpides Individuals de Tarragona
Circuit de ràpides d'estiu
Escacs de base
Campionat de Tarragona Individual d'Edats
Campionat de Tarragona per equips d'Edats
Campionat Sub12 Promoció
Altres competicions d'escacs base
Campus-colònies d'escacs
Despessa activitat
Sous i Salaris Tècnics
Seguretat social Tècnics
Escacs Femenins
Campionat Femení de Tarragona
Veterans
Campionat de Veterans de Tarragona
Despeses de representació
Varis

Concepte
15.562,27 €
469,77 €
742,05 €
675,75 €
121,00 €
3.965,20 €
1.800,83 €
361,62 €
101,64 €
2.319,46 €
0,00 €
0,00 €
200,00 €
3.538,62 €
2.485,80 €
750,00 €
302,82 €
0,00 €
628,40 €
637,93 €
0,00 €

550,00 €
1.100,00 €
2.700,00 €
4.200,00 €
1.000,00 €
300,00 €
300,00 €
2.000,00 €
400,00 €
150,00 €
400,00 €
3.000,00 €

0,00 €
800,00 €
1.100,00 €
200,00 €

gastat

18.900,00 €
700,00 €

pressupostat
82,34%

pertentatge
actuació

200,00 €

0,00 €

600,00 €
100,00 €
150,00 €
100,00 €
1.000,00 €

550,00 €
500,00 €
1.800,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €

8.000,00 €

pressupostat

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2017

300,00 €

0,00 €

935,00 €
0,00 €
0,00 €
390,00 €
3.380,00 €

990,00 €
15,00 €
0,00 €
2.095,00 €
866,00 €
0,00 €
0,00 €

8.971,00 €

ingressat
112,14%

pertentatge
actuació
4.308,73

CLASSIFICACIONS FINALS A LA LLIGA CATALANA 2017
DELS EQUIPS DE LA DELEGACIÓ DE TARRAGONA
PRIMERA DIVISIÓ, GRUP I.‐

PRIMERA CATEGORIA TGN ‐ GRUP I

[2] Escola Escacs Salou

[1] Capablanca ‐ ascens

[5] Reus Deportiu

[2] Espluga de Francolí
[3] Vila‐rodona

SEGONA DIVISIÓ, GRUP IV.‐
[1] Valls ‐ ascens
[2] Tarragona
[3] Peó Vuit
[4] Foment B

[4] Selva del Camp
[5] Valls C
[6] Reus Ploms
[7] Lira Vendrellenca B
[8] Tarragona C ‐ descens

[5] Hospitalet‐Bellvitge
[6] Vila Olímpica

PRIMERA CATEGORIA TGN ‐ GRUP II

[7] La Ràpita

[1] Escola Escacs Salou B ‐ ascens

[8] Amposta

[2] Hospitalet de l'Infant

[9] Lira Vendrellenca ‐ descens

[3] Flix

[10] Escacs Reus ‐ descens

[4] Riu Sénia ‐ Benicarló
[5] Amposta B

PREFERENT TGN:
[1] CE Masdenverge ‐ ascens
[2] Unió d'Escacs Cambrils ‐ ascens
[3] Santa Coloma de Queralt
[4] CE Ruy López
[5] Club Escacs Vila‐seca
[6] Tarragona B
[7] Valls B
[8] Torredembarra
[9] Tortosa ‐ descens
[10] Escacs Calafell ‐ descens

[6] Masdenverge B
[7] Peó Vuit B
[8] L'Ampolla ‐ descens

CLASSIFICACIONS FINALS A LA LLIGA CATALANA 2017
DELS EQUIPS DE LA DELEGACIÓ DE TARRAGONA
SEGONA CATEGORIA TGN ‐ GRUP I

TERCERA CATEGORIA TGN ‐ GRUP I

[1] Escacs Reus B ‐ ascens

[1] La Selva del Camp B ‐ ascens

[2] Constantí

[2] Valls E

[3] Montblanc

[3] Espluga de Francolí B

[4] Bisbal del Penedès

[4] Lira Vendrellenca C

[5] Torredembarra B

[5] Lira Vendrellenca D

[6] Valls D

[6] Lira Vendrellenca E

[7] Escola Escacs Salou D

[7] Lira Vendrellenca F

[8] Escola Escacs Salou C ‐ descens

SEGONA CATEGORIA TGN ‐ GRUP II

TERCERA CATEGORIA TGN ‐ GRUP II

[1] Cambrils B ‐ ascens

[1] Vila‐seca B ‐ ascens

[2] Duesaigües

[2] Reus Deportiu B

[3] Riudoms

[3] Cambrils C

[4] Ruy López

[4] Tarragona D

[5] Gandesa

[5] Escola Escacs Salou E

[6] Jesús Catalonia

[6] Escacs Reus C

[7] Riu Sénia B

[7] Escacs Reus D

[8] Riu Sénia C ‐ descens

PREVISIÓ DELS GRUPS DE LA LLIGA CATALANA 2018
A LA DELEGACIÓ DE TARRAGONA
PRIMERA DIVISIÓ, GRUP I.‐

PRIMERA CATEGORIA TGN ‐ GRUP I

[‐] Escola Escacs Salou

[1] Escacs Calafell

[‐] Reus Deportiu

[2] Espluga de Francolí

[‐] Valls

[3] Vila‐rodona
[4] Selva del Camp

SEGONA DIVISIÓ, GRUP IV.‐
[‐] Tarragona
[‐] Peó Vuit
[‐] La Ràpita

[5] Valls C
[6] Reus Ploms
[7] Lira Vendrellenca B
[8] Escacs Reus B

[‐] Amposta
[‐] Masdenverge

PRIMERA CATEGORIA TGN ‐ GRUP II

[‐] Cambrils

[1] Tortosa

[‐] equip de la delegació de Barcelona

[2] Hospitalet de l'Infant

[‐] equip de la delegació de Barcelona

[3] Flix

[‐] equip de la delegació de Barcelona

[4] Riu Sénia ‐ Benicarló

[‐] equip de la delegació de Barcelona

[5] Amposta B
[6] Masdenverge B

PREFERENT TGN:
[1] Lira Vendrellenca
[2] Escacs Reus
[3] Santa Coloma de Queralt
[4] CE Ruy López
[5] Club Escacs Vila‐seca
[6] Tarragona B
[7] Valls B
[8] Torredembarra
[9] Escola Escacs Salou B
[10] Capablanca

[7] Peó Vuit B
[8] Cambrils B

PREVISIÓ DELS GRUPS DE LA LLIGA CATALANA 2018
A LA DELEGACIÓ DE TARRAGONA
SEGONA CATEGORIA TGN ‐ GRUP I

TERCERA CATEGORIA TGN ‐ GRUP I (*)

[1] Tarragona C

[1] Valls E

[2] Constantí

[2] Espluga de Francolí B

[3] Montblanc

[3] Lira Vendrellenca C

[4] Bisbal del Penedès

[4] Lira Vendrellenca D

[5] Torredembarra B

[5] Lira Vendrellenca E

[6] Valls D

[6] Lira Vendrellenca F

[7] Vila‐seca B
[8] La Selva del Camp B

SEGONA CATEGORIA TGN ‐ GRUP II
[1] L'Ampolla
[2] Duesaigües
[3] Riudoms
[4] Ruy López
[5] Gandesa
[6] Jesús Catalonia

TERCERA CATEGORIA TGN ‐ GRUP II (*)
[1] Escola Escacs Salou D
[2] Reus Deportiu B
[3] Cambrils C
[4] Tarragona D
[5] Escola Escacs Salou E
[6] Escacs Reus C
[7] Escacs Reus D

[7] Riu Sénia B
[8] Escola Escacs Salou C

TERCERA CATEGORIA TGN ‐ GRUP III (*)
[1] Riu Sénia C
[2] Amposta C
[3] ...

(*) Els grups de tercera són provisionals

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
DELEGACIÓ DE TARRAGONA DE LA F.C.d’E.

Tarragona, 31 d’agost de 2017

Benvolguts, benvolgudes,

La propera edició del campionat per equips d’edats de la delegació de Tarragona, conegut com
la MINICOPA, es celebrarà al complex HIFRENSA de l’Hospitalet de l’Infant el 10 de desembre
de 2017, el mateix lloc on es jugarà (i s’ha anat fent els darrers anys) el campionat individual
absolut de Tarragona.
Aprofitant les bondats d’aquest local (que disposa de menjador i allotjament col∙lectiu) en
aquesta edició volem ampliar les activitats que s’hi duen a terme realitzat una concentració de
jugadors sub10, sub12, sub14 i sub16 el dissabte 9 de desembre per rebre classes de
perfeccionament . Els sub08, donat que són nens molt més petits, preferia esperar en futures
edicions per veure si és factible incorporar‐los a les concentracions (això obstant, és un tema
obert a debat). A més, també es duria a terme un mínim d’una xerrada de temàtica d’escacs
per als pares i mares dels participants.
Segons les informacions que ens han facilitat des d’HIFRENSA, el preu per alumne seria com a
mínim (potser puja una mica ja que no està tot tancat i podria sorgir alguna despesa no
prevista):
Preu per nen

Habitació de 4
(3 nens i 1 monitor)

Habitació de 5
(4 nens i 1 monitor)

Habitació de 6
(5 nens i 1 monitor)

Pensió completa
del dia 9/12/2017
+
Esmorzar + dinar
del dia 10/12/2017

50,00 €

47,00 €

45,00 €

Cada club hauria de tenir 1 monitor / tutor / delegat, amb un màxim de dues habitacions a
càrrec del monitor / tutor / delegat.
Preu per monitor

Habitació de 4
(3 nens i 1 monitor)

Habitació de 5
(4 nens i 1 monitor)

Habitació de 6
(5 nens i 1 monitor)

Pensió completa
del dia 9/12/2017
+
Esmorzar + dinar
del dia 10/12/2017

20,00 €

20,00 €

20,00 €
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La proposta inicial seria la següent:
Dissabte 9 de desembre:
9:30 h ‐ 10:00 h ‐ arribada, amb formació de grups i repartiment d'habitacions
11:00 h ‐ primera classe
13:00 h ‐ dinar (menjador per 90 persones)
16:00 h ‐ segona classe
18:00 h ‐ tercera classe
20:30 h ‐ sopar
21:30 h ‐ campionat provincial de ràpides sub12 i sub16
En finalitzar el torneig, a dormir.
Diumenge 10 de desembre:
10:00 h ‐ celebració 4 primeres rondes de la Minicopa 2017
11:10 h ‐ xerrada de temàtica d’escacs per als pares i mares
13:00 h ‐ 15:00 h – dinar (menjador per 90 persones)
16:15 h ‐ celebració de les 3 rondes restants de la Minicopa 2017
20:00 h ‐ fi de la Minicopa i entrega de premis

No és necessari assistir a les jornades per participar a la Minicopa.
És necessari assistir a les jornades per participar al campionat provincial de ràpides sub12 i
sub16.
Si hi ha algun club que té 1 o 2 nens que vulguin participar però no poden fer equip per falta de
participants, la delegació de Tarragona vetllarà per poder formalitzar un equip federatiu que
els agrupi, tant per la concentració com per a la Minicopa.
El detall del temari de les classes es facilitarà una vegada es tingui el vist‐i‐plau de la FCdE i dels
clubs de la delegació i es puguin contactar als monitors que les impartiran.

Una salutació cordial,
Ferran Torta Navarro
Delegat territorial
Federació Catalana d’Escacs
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Tarragona, 31 d’agost de 2017

Benvolguts, benvolgudes,

En les darreres edicions dels campionats per edats a la delegació de Tarragona, tant a les
Terres de l’Ebre com al Camp de Tarragona, han sorgit problemàtiques puntuals pel que fa la
gestió del torneig.
Aquestes problemàtiques provenen d’un aspecte positiu com és l’increment de participació (el
programa d’escacs a l’escola ha incrementat moltíssim els grups de sub10 a sub12) i també
que els esportistes sub14 malgrat competir amb el mateix ritme de joc que en les categories
inferiors sempre acaben molt més tard, fet que deriva a què són jugadors que exhaureixen el
temps del rellotge (aspecte positiu també).
També hi ha una petició general d’un temps ençà d’agrupar els jugadors de les dues zones de
la delegació (Terres de l’Ebre / Camp de Tarragona), ja que aquest fet ajudaria a què pugés el
nivell de la competició i, de retruc, dels participants, ja que l’esforç per assolir la classificació es
duplicaria.
Davant d’aquest conjunt de fets, es proposa:
1. Els sub14 competiran a nivell provincial en un únic grup classificatori
2. A més, jugaran juntament amb els sub16 i sub18
3. Les dates d’aquesta competició seran l’11, 18 i 25 de novembre de 2017, i la
competició es disputarà a Salou, en un local pendent de decidir
Amb aquesta proposta, descongestionem els per edats de sub08 a sub12, que continuaran
sent en dos grups (Terres de l'Ebre / Camp de Tarragona), i de pas els jugadors sub14‐sub16‐
sub18 no doblaran ronda (dissabte + diumenge) quan es juga la Lliga Catalana per Equips.

Una salutació cordial,
Ferran Torta Navarro
Delegat territorial
Federació Catalana d’Escacs
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Tarragona, 31 d’agost de 2017

Benvolguts, benvolgudes,

Per a la propera temporada 2018, i a proposta de la secció d’escacs femenins de la Federació
Catalana d’Escacs, voldria dur a terme una activitat d’escacs femenins en la nostra delegació.
Donat que altres formants anteriors no han gaudit de l’acolliment desitjat, el format que es
planeja és celebrar un actiu de 6 o 7 rondes per a jugadores d’escacs.
Hi hauria una inscripció simbòlica d’entre 3,00 € o 5,00 € per sufragar les despeses.

Una circumstancia a tenir en compte per aquesta primera edició es que si durant el 2018 a
Torreforta (Tarragona) es dóna el nom de “Pepita Ferrer” (gran jugadora d’escacs catalana) a
una plaça o equipament de la ciutat / barri, s’intentaria que aquest torneig es celebrés allí.

Una salutació cordial,

Ferran Torta Navarro
Delegat territorial
Federació Catalana d’Escacs
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Tarragona, 31 d’agost de 2017

Benvolguts, benvolgudes,

De cara a millorar el servei que dóna la Delegació als clubs de província, i de la pròpia gestió
interna, me trobo amb la situació següent:
1. La Delegació té llogat actualment un despatx (±9 m2) i un armari (±3 m2) a unes
oficines gestionades pel servei català de l’esport al Camp de Tarragona. La despesa
real del lloguer són uns 680 € / anuals (a la partida de pressupost diu 800€ però es que
hi ha altres petites despeses que continuaran existint)
2. Aquests espais tenen un ús residual, de magatzem a la pràctica. Entenc que la despesa
d’aquest lloguer, a la vista de l’ús que se li dóna actualment, és totalment
desproporcionada.
3. El tracte que m’ha donat el pel servei català de l’esport al Camp de Tarragona ha estat
dolent, inclús pejoratiu en un moment que ens van obligar a fer el canvi de despatx i
me van insinuar que ens cobrarien dos despatxos si no feia el trasllat en un període
molt curt de temps.
4. És molt important conservar l’arxiu de la delegació (tot el que tenim en format paper).
La veritat es que està molt ordenat i quan he buscat alguna cosa ho he trobat. Enviar‐
ho a Barcelona NO és una opció que ens hem de plantejar.
5. El material d’escacs (peces, escaquers, rellotges, etc.) no para de rodar per la
província, i des de que sóc delegat no ha fet mai cap a l’espai / oficina de la delegació.
Si que ha estat emmagatzemat puntualment al meu despatx professional, ja que per al
seu trasllat me resulta molt més pràctic.
6. Entenc que tenir‐ho al meu despatx no és una solució (ni per mi, ni pels clubs, ni per la
delegació) i molt menys tenir‐ho a les oficines del servei català de l’esport al Camp de
Tarragona perquè no és un lloc àgil per repartir‐ho i gestionar‐ho.

Per la qual cosa (i ja que la Junta Directiva de la FCdE m’ho ha acceptat), proposo:
7. Plantejar l’opció de que el material estigui repartit entre dos/tres llocs de la província,
un a Terres de l’Ebre i l’altre/s al Camp de Tarragona o més al nord. La meva idea, si us
sembla bé, és que si es paga un import per una oficina que no s’utilitza, possiblement
és millor pagar a dos clubs per tenir‐ho al seu local en custodia i que s’encarreguin de
repartir‐ho / deixar‐ho quan un altre club ho necessita.
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8. Per decidir qui s’encarrega d’aquesta tasca faria una licitació perquè els diferents clubs
interessats puguin sol∙licitar fer aquesta gestió del material. No crec que hi hagi molts
interessats, però en cas d’haver‐hi més d’una oferta a la licitació es demanarà justificar
diferents aspectes que es valorarien, com per exemple l’emplaçament geogràfic del
club (com més prop del centre de l’àrea o zona d’influència millor), xarxa de
comunicacions, lloc per aparcar, persones que s’encarregarien de donar el material,
etc.
9. Per a l’arxiu de la documentació en paper es pot conservar a l’armari que hi ha a les
oficines (opció que jo voldria evitar) o bé buscar un lloc alternatiu (tinc alguna
proposta) que compleixi les funcions de magatzem de documents.

Abans de redactar la licitació perquè dos clubs assumeixin la gestió del material m’agradaria
comunicar‐vos‐ho i/o saber el vostre parer. Recordar també, de nou, que aquesta decisió té el
vist‐i‐plau de la Junta Directiva de la FCdE.

Una salutació cordial,

Ferran Torta Navarro
Delegat territorial
Federació Catalana d’Escacs
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