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Navarra vencedora dels dos matxos contra
la Selecció de Catalunya
Diumenge, 21 de juny, a les 11:00 hores s’han jugat dos matxos contra la
Comunitat de Navarra, un de les categories sub-8 a sub-12 i l’altre de sub-14 a
sub-18. Aquest era l’últim dels matxos contra les Comunitats Autònomes que
hem estat organitzant des del primer que es va disputar, el dia 15 d’abril contra
Balears.

Integrants de les dues Seleccions de Catalunya que han participat contra
Navarra.
En aquesta ocasió la guanyadora ha estat Navarra en els dos torneigs. A la
categoria dels més petits, Navarra ha guanyat per un ajustat 196 a 188, i fins
l’últim moment es podia haver empatat. L’esportista que més ha puntuat ha estat

en Dan Clotet (Catalonia-Joviat), amb 29 punts, seguit de Hugo Uber (CataloniaJoviat) amb 22 punts i tercer, Nicolas Aleksanyan (Peona i peó) amb 20 punts.
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Matx sub-8 a sub-12: https://cutt.ly/muLFIjF

Fotografies d'integrants de l'equip de sub-8 a sub-12

A la categoria de sub-14 a sub-18, Navarra ha guanyat per una àmplia 198 a
107. El primer classificats català ha estat el Marc Garcia (Molins de Rei) amb 18
punts, empatat a punts amb Alex Ramon (Gramenet). El tercer classificat, amb
14 punts, ha estat Eduard Dominguez (Cor de Marina).
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Matx sub-14 a sub-18: https://cutt.ly/SuLFKjx

Més fotografies d'integrants de l'equip de sub-14 a sub-18
Moltes gràcies a tots i totes per la vostra participació en els torneigs d’avui i, a
tots i totes que vàreu participar en algun matx posterior contra les Comunitats.
Fins aquí els torneigs contra Comunitats Autònomes i esperem que tingueu un
bon estiu!.

51

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

“Copa Barcelona-memorial Betty Alfonso”, i
insígnia d’or a títol pòstum, en record de la
Beatriz Alfonso
La Junta Directiva de la Federació ha concedit a Beatriz Alfonso Nogué, a títol pòstum, la insígnia
d’or de la Federació Catalana d’Escacs. Així mateix, a partir de la temporada 2021 la competició
de la “Copa Barcelona” es co-denominarà “Memorial Betty Alfonso”.

Ambdues distincions es donen en reconeixement a la trajectòria i dedicació als escacs de la Betty
Alfonso, tant per estar al capdavant del Club d’Escacs Gramenet (anteriorment ‘La Colmena’),
com per la seva trajectòria com a jugadora, àrbitre, monitora i formadora dins el projecte ‘Escacs
a l’escola’, i referent per a les jugadores d’escacs durant dècades, entre molts altres.
La Federació i el món dels escacs catalans manifesta la gran admiració per la Betty i el seu treball
(pel qual ja va rebre la insígnia de plata l'any 2011), així com el dolor per la seva pèrdua a finals
de l’any passat. Amb aquests reconeixements es vol posar en relleu el seu llegat i fer de manifest
el record inoblidable que ha deixat en tots nosaltres.
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Reconeixement de la FCdE a persones
destacades dels escacs catalans - 2020
Cada any, i en el marc de la Festa Catalana, la Federació Catalana d’Escacs concedeix
distincions a persones amb una dedicació i/o trajectòria destacada en l’àmbit dels escacs
catalans i universals, amb l’objectiu de manifestar i fer palès de manera notòria el reconeixement
i l’agraïment pel seu treball.
Aquest guardó s’hauria de lliurar, com cada any, a la Festa Catalana dels Escacs prevista a finals
de setembre de 2020, però degut a la crisi sanitària derivada de la COVID‐19 en aquests
moments no tenim la certesa que es pugui dur a terme. Això obstant, la insígnia s’entregarà en
alguna prova o activitat que organitzi la FCdE i, en tot cas, si la Festa 2020 finalment no pot
celebrar‐se, s’entregarà al dinar de germanor de la Festa 2021 on les persones objecte del
reconeixement estaran invitades.
Les persones, i el respectiu club, objecte d’aquest reconeixement són:
Sr. Albert Badosa Romanyó (Club Escacs Santa Pau) insígnia de plata
Sr. Josep Codina García (Club Escacs Lleida) insígnia de plata
Sr. Josep Maria Bondia Borràs (Ateneu Duesaigües) insígnia de plata
Sr. Josep Reverté Garcia (Club Escacs Tarragona) insígnia de plata
Sr. Pere Reginaldo Huix (Societat Coral Colon de Sabadell) insígnia d’or

Finalment, també s’ha concedit a la Sra. Beatriz Alfonso Nogué (Club d’Escacs Gramenet), a
títol pòstum, la insígnia d’or de la Federació Catalana d’Escacs, en reconeixement a la seva
trajectòria i dedicació -en molts àmbits- en els escacs. Així mateix, a partir de la temporada 2021
la competició de la “Copa Barcelona” es co-denominarà “Memorial Betty Alfonso”.
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Els escacs presents en l'Esport Virtual Camp Inscripcions encara obertes

La Federació Catalana d’Escacs participarà a l’Esport Virtual Camp, un espai virtual gratuït
organitzat per la Unió de Federacions de Catalunya. En l'Esport Virtual Camp hi haurà
propostes per practicar esport a casa amb diferents esportistes i influencers, com el jugador de
bàsquet del Barça, Pierre Oriola.

Els escacs també estaran presents dins d’aquest Campus dirigit als nens i nenes de 6 a 14
anys que podran gaudir de sessions en directe.
La durada del Campus és de 4 hores diàries de diferents esports durant 4 setmanes (de dilluns
a divendres) i comença el proper dilluns, 6 de juliol.
Estan representades 20 federacions esportives amb les seves modalitats.
Més informació

Campionat d'Espanya d'edats Sub-8
Nota alta a la participació de la delegació catalana a Salobreña, al campionat estatal sub-8. El
Pau Mulet, després de guanyar les dues partides de la darrera jornada, l'última contra el seu
company de federació, en Guillem Torres, ha aconseguit la medalla de bronze del campionat,
amb 6 punts de 8. El jugador del Mollet ha sabut gestionar a la perfecció el seu temps al llarg de
tot el torneig i només ha perdut contra els dos primers classificats. Estem davant un jugador de
llarg recorregut. La seva maduresa és sorprenent en un nen de 8 anys. La nostra més sincera
enhorabona al jugador, a la seva familia i al Mollet club d'escacs.
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Per altra banda, a vegades, els desempats no ens afavoreixen com esperem, i el Jordi Linares,
que s'ha mantingut com el primer jugador català a la classificació general fins la darrera jornada,
també amb 6 de 8, s'ha hagut de conformar amb la quarta posició. Això és degut al sistema de
desempat, ja que en Pau Mulet va jugar amb el primer i el segon classificat, i en Jordi Linares
amb cap d’ells. El Jordi, però, ha fet un campionat excepcional. El Jordi s'ha quedat a les portes
de la medalla per segon any consecutiu (l'any passat també es va quedar a un pas de la medalla
en la categoria sub-7), i això ha fet que el jugador hagi acabat força decebut. De totes maneres,
els escacs catalans tenen en el Jordi una autèntica joia. Les medalles arribaran, segur. Endavant
campió!
L'última jornada ha deparat dos enfronaments directes entre jugadors catalans, al top-10. 4
jugadors començaven l'últim matx amb 5 punts i amb ganes d'acabar dels 5 primers. La fortuna
ha somrigut al Pau i al Jordi, que han trobat en el Guillem Torres i el Joan Villa, uns digníssims
rivals. La partida final entre el Pau i el Guillem ha estat especialment emocionant, amb
alternatives pels dos jugadors. El Guillem, després de 5 victòries consecutives ha cedit la seva

tercera derrota i ha acabat el campionat amb un bon 5 de 8, i 17è a la general. Tots estem
convençuts que el Guillem ens donarà moltes alegries en un futur.
Un atre jugador amb una projecció bestial és el Joan Villa. Finalment, ha quedat tercer classificat
en la categoria sub-7, en un final molt desafortunat. Tota la delegació estava pendent d'una
partida en la qual, si el rival directe del Joan perdia, ell guanyava la medalla de plata. El rival del
Joan tenia la partida perduda però, a última hora, el seu oponent s'ha deixat la dama i a nosaltres
ens ha deixat sense medalla. El Joan ha quedat 13è de la general, amb 5 de 8 i la sensació que
l'any vinent serà un seriós aspirant al títol absolut de la categoria.
També ha deixat bones sensacions l'Adrià Pérez, un jugador molt tàctic i amb molta projecció
que les dues últimes jornades ha aconseguit gestionar millor el seu temps. Això s'ha traduit en
una millora substancial del seu joc. Avui ha fet una primera partida molt seriosa, guanyant un bon
oponent. La segona, però, l'ha perduda i ha acabat en la posició 28 amb un digne 4 de 8.
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També molt contents amb l'Adrià Colon, que ha anat de menys a més i ha aconseguit superar la
frustració de les primeres jornades, sumant tres victòries. En total, 3 de 8 i 45è de la general.
L'Adrià va arribar al torneig una mica desentrenat, però per poc que s'hi posi, segur que anirà

amunt. Avui, ens ha deleitat amb un brillant sacrifici d'alfil i cavall per coronar dama a la seva
primera partida.
I la nostra benjamina, la Nuria Linares, ha acabat amb 1 de 8, en la posició 58. La Nuria ens ha
robat el cor a tots els components de la delegació per la seva energia i simpatia. Amb el mestre
del seu germà al costat, no tenim cap dubte que d'aquí poc temps en sentirem a parlar.
I fins aquí les cròniques de la categoria sub-8. Molta sort a tots els jugadors de les categories
superiors. Les properes setmanes tenim emocions fortes assegurades.

Fotografia de tota la delegació catalana

Classificació catalans:
Pos.

Nom

Pts.

3

Mulet Polo, Pau

6,0

4

Linares Miralles, Jordi

6,0

13

Villa Peiro, Joan

5,0

17

Torres Herrera, Guillem

5,0

28

Perez Llaurado, Adria

4,0

45

Colon Palahi, Adria

3,0

58

Linares Miralles, Nuria

1,0
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Campionat d'Espanya d'edats Sub-10

Domingo 19 de Julio a las 22:27 h, la noche de antes de empezar nuestra andadura en el Sub10, recibimos un mensaje de ánimo en el grupo de Whatsaap de los padres de los jugadores.
Decía así:

<Hola soy el Jordi Linares del Sub-8 y os deseo mucha suerte a los del Sub-10, que lo hagáis
muy muy bien>
<Los del Sub-8 ya hemos acabado el Cto. de España, y ahora os toca a vosotros, a darlo todo al
máximo y que tengáis muchísima suerte>
Jordi, la Expedición del Sub-10 lo ha dado todo y podríamos resumirlo fácilmente diciendo que
nos hemos traído 6 de los 8 posibles trofeos, pero tenemos que dar protagonismo por fin, a
nuestros pequeños y pequeñas promesas del ajedrez catalán, que detallo uno por uno.
Tenemos por fin un nuevo Campeón de España en la Categoría Sub-10. Si no me falla la
memoria, Marc Sánchez Ibern, en el 2005 fue el último catalán Campeón de España en dicha
categoría, y la casualidad hace, que yo mismo fuera el Entrenador en Mondariz (Galicia) de dicha
categoría.
Pues sí, 15 años después, Alex Villa Tornero del Club d'Escacs Montornés ha sido el flamante
Campeón de España de Sub-10. Alex salía de Ranking 1 y consiguió no despegarse de su
primera mesa en todo el Campeonato. Con un buen olfato en táctica, una estrategia precisa a
pesar de su corta edad y un buen dominio de finales supo conquistar este Campeonato estatal.
Destacar su final de partida en la R4, que desafió las reglas del ajedrez dando sólo jaque mate
con caballo y rey que hizo las delicias de los aficionados que le seguían por Chess24, la partida
de la R7 que sufrió contra el 2do Clasificado de la general, pero que supo entregar una calidad
magistral en el medio juego para intentar conseguir contra juego y equilibrar la partida y lo
grandes remates en R8 y R9 con una frialdad absoluta.
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Álex Villa, campeón de la categoría de sub-10 de España
Destacar que Alex, con tan sólo 10 años ha sido su 4to Sub-10 que disputaba y por lo tanto
podemos decir que se licenció con Matrícula de Honor después de su larga experiencia.
Muchísimas felicidades!!
En el pódium le acompañó Isaac Hermán Gamazo del Colón Sabadell, que aparte se trajo el
trofeo que le acredita mejor Sub-9. Recordamos que nuestro pequeñín el año pasado fue el gran
triunfador en la categoría Sub-8 y ha sabido colarse con gran autoridad en el 3er lugar de la
Clasificación Final y ya muestra su candidatura para que el próximo año esté peleando por el
primer puesto en dicha categoría.
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Podium del Campeonato de España de la categoría sub-10.

En el 5to puesto de la Clasif. general tenemos a otro triunfador, Mauro Alonso Giménez del
Gerunda, consiguiendo el 2do trofeo de la Categoría Sub-9 y ganándose la admiración de todo
los aficionados con su juego tan agresivo que le convertirá sin ninguna duda en otro candidato
para el próximo año.
En la Categoría Femenina no nos quedamos atrás y nos vinimos con dos buenos premios,
Martina Lázaro del Arco del Sitges se alzó con el Sub-Campeonato Femenino y con Laia García
Rodríguez del Martorell que consiguió un 3er puesto que nos sabe también a gloria. Laia, con
tan poquito tiempo que lleva jugando al Ajedrez nos ha demostrado que será firme candidata en
los próximos años para conseguir nuevos éxitos para nuestra Delegación en categoría femenina.
Destacar que Martina estuvo muy cerca de la primera posición pero no pudo sumar en su última
partida contra otro jugador catalán, pero hay que aplaudir el fair-play que siempre mostramos
nuestra delegación en dichas competiciones estatales.
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En 6ta posición de la general quedó Xavier Mompel Ferruz del Club d'Escacs de Tortosa, otra
promesa del Ajedrez catalán que tiene una proyección meteórica y que por pequeños detalles

no estuvo luchando por las posiciones del Pódium. Xavier en próximos años dará que hablar y
nos brindará éxitos para nuestro ajedrez.
En la 7ta posición de la general tenemos al gran Hugo Uber Gracia del Joviat-Catalonia. Digo el
"gran" porque Hugo nos alucinó a todos encaramándose con su juego práctico en las primeras
posiciones del torneo, dándonos lecciones de como se juega al ajedrez con sencillez, aplomo y
gran confianza. Fue tutelado por el MF Fco. Javier Gracia y papá de Laia Garcia, y consiguió
hasta la última ronda tener posibilidades de hacer Pódium. Hugo también nos dará muchas
alegrías en próximas ediciones.
En la 11ª posición, quedó Pau Manel Prada Villagrasa de la Paretana, que sólo un tropiezo en la
primera Ronda complicó la Clasificación Final. Recordamos que Pau, en sus dos anteriores
participaciones estatales cuenta con un Sub-Campeonato de España Sub-8 y un 6to puesto en
Sub-10.
En la 12ª posición de la general, también con 6 puntos, quedó Martí Marín Ripoll del Sitges,
superando en medio punto en la anterior edición del 2019. Martí desaprovechó alguna partida
ventajosa pero su juego respecto al año pasado ha mejorado notablemente y sigue con una
evolución muy satisfactoria. Bravo Martí!! Sigue trabajando que tarde o temprano tendrás tú
recompensa.

En el puesto 18 de la general tenemos también a Oriol Najar Arrieta de la Joviat-Catalonia, con
5,5 puntos y su primera participación en la categoría Sub-10. Oriol desarrolló buenas
partidas pero faltó un poco de precisión en las aperturas para estar más arriba, pero sin duda
esta primera experiencia le servirá para que al próximo año esté dentro del ramillete de favoritos
ya que su evolución es también muy satisfactoria.
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Con 4 puntos acabó Oriol Roure Sola del Mollerusa, vivió su primera experiencia en Salobreña
y le sirvió para curtirse en las diferentes facetas del juego. Desaprovechó partidas y se dejó algún
punto que merecía, pero Oriol será también miembro del equipo para el próximo volver a
Salobreña a darlo todo con sus compañeros de Sub-9 ya que le ha encantado la experiencia.

Por último tenemos que mencionar a nuestra benjamina Judith Bonillo Laso del GranollersCanovelles que con 3,5 puntos terminó su participación el primer año como Sub-9 y estamos
seguros que si sigue trabajando duro será nuestra esperanza en el Femenino del 2021. Judith,
próximo año tendrás tu recompensa, sabemos de tu talento y confiamos en tu madurez para
conseguirlo.

Classificació final

Fotografies

Nueve chicos y tres chicas formaban esta expedición en este año tan extraño. Sólo tengo
palabras de agradecimiento por su comportamiento, su trabajo, su compromiso, su saber estar y
me voy súper feliz en esta edición, con un reto conseguido en alcanzar los 70 puntos en total,

unos números difíciles de alcanzar pero que con fe, trabajo, esfuerzo y coordinación, lo han
conseguido y han demostrado al Delegado que son la mejores.
Deseamos mucha suerte a la Expedición Catalana Sub-12 y a partir de ahora mi compañera
Montse Gracia os irá haciendo crónicas desde Salobreña.
Delegado: Roberto Villa Izquierdo

Des de la Federació Catalana d'Escacs volem agrair també la labor feta pels entrenadors sub10, que han participat en les preparacions dels esportistes: el GM Lluís Comas i MC Daniel Leiro.
Segur que amb la seva bona feina també han ajudat a aconseguir els èxits dels nostres
esportistes.

Barcelona World E-Chess Open - Ciutat de
Barcelona ajornat
Lamentem comunicar que, atesa la situació sanitària actual, la FCE ha decidit ajornar
el Barcelona World E-Chess Open - Ciutat de Barcelona que estava previst organitzar del 21 al
30 d’agost a les Cotxeres de Sants.
Esperem poder organitzar el Torneig, que tindrà el mateix format, en unes altres dates.
Tanmateix, comunicarem la nova convocatòria a través del web de la FCE i del propi torneig.
S'està mirant d'organitzar per a finals de novembre d’aquest mateix any. Esperem poder donar
bones notícies d’aquí unes setmanes.
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Campionat de Catalunya d’edats - Setembre
2020
Arran del moment excepcional que vivim, i per donar difusió del nostre esport, s’ha decidit
anul·lar els criteris de la circular CAT/EBA 40/2019 per participar al Campionat de Catalunya
d’edats per al proper setembre del 2020. Així doncs, qualsevol esportista interessat a participar
i amb llicència FCE en vigor, podrà participar lliurement a la categoria corresponent d’aquest
Campionat.
Convocatòria
Bases

La FCE present a la mobilització de la
UFEC
Dimecres, 29 de juliol, a la tarda, la UFEC va fer una mobilització per reivindicar que l’esport és
salut, que l'esport és part de la solució. La Federació Catalana d’Escacs s’hi va sumar,
juntament amb d’altres esports i disciplines, al carrer Balmes (entre Gran Via de les Corts
Catalanes Consell de Cent). Per acabar la mobilització, el president de la UFEC, en Gerard
Esteva, va llegir un manifest.

El president de la UFEC, Gerard Esteva, i el president de la FCE, Pepo Viñas, davant d'una
partida d'escacs.
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Campionat d’Espanya d’edats Sub-12
Després de sis dies de competició arriba l’últim dia gairebé sense adonar-nos,
segurament els jugadors no deuen pensar el mateix després de 9 rondes amb
les corresponents preparacions i revisions. L’edició del Campionat d’Espanya de
Joves del 2020 marcarà un abans i un després, ja que els jugadors han trobat la
seva medalla a la participació a sobre del seu tauler a la última ronda i, sense
cerimònia d’entrega de trofeus, els nous campions no han pogut caminar pel seu
passadís ple de nens a qui sortejar per arribar a la taula de copes, només uns
pocs des de la terrassa del costat de la piscina hem vist l’entrega dels trofeus
embolicats en plàstic que cada nen agafava directament, tal com indicava el
protocol.
Pel que fa als jugadors catalans, les tres últimes rondes no han acabat de donar
el resultat esperat per aquells que tenien opció a podi. A la classificació general
el Daniel Salinas després de jugar amb el primer del rànquing, Javier Habans, i
aconseguir unes treballades taules, jugava la darrera ronda amb un sub-11 com
ell. Al final de la partida han signat unes taules que li ha donat el campionat sub11 al seu adversari pel desempat, aconseguint el Daniel quedar segon sub-11 i
sisè a la general.

Daniel Salinas amb el seu pare i la copa de segon sub-11.
Mentres el Nicolás Aleksanyan guanyava les dues darreres rondes i aconseguia
classificar-se un lloc per davant del Daniel també amb 6,5 punts. En David Teply
amb una molt bona última part del campionat amb 2,5 punts de 3 i partides molt
llargues en gairebé totes les rondes, aconseguia amb 6 punts quedar en 13ena
posició. En Pol Ortiz, l’Eric Iborra i l’Albert Fernández han quedat el 23è, 24è i
29è respectivament, en un campionat que mai sabíem com acabarien les seves
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partides, era una gran incògnita veura com els anàvem seguint a la
retransmissió, però podien fer un tomb en qualsevol moment, grans jugadors
sens dubte que sempre treuen bons resultats.
A la classificació femenina la Julia Pinyol partia a la vuitena ronda com a tercera
jugadora femenina amb 4,5 punts, amb un campionat força complet, però un mal
final de la vuitena ronda amb pràcticament la partida al seu favor la deixava
bastant disgustada i no ha pogut a la darrera ronda trobar les forces per rematar
el campionat, pel que ha quedat fora del podi. De vegades et trobes amb aquests
aspectes no tant de joc com de circumstàncies colaterals que canvien una
situació a priori favorable.

En Guifre Ferre, Raúl Marcos i Daniel Martos han fet 4,5 punts amb partides molt
interessants com mostraven i comentàvem durant el seguiment de les
retransmissions. La Laura Toquero amb 4 punts i l'Adahara Carrasco amb 3,5
punts amb opcions per la classificació femenina sortint cinquena i primera del
rànquing femení inicial han tingut dos parts del campionat ben diferents, si
ajuntem la primera part de l'Adahara i la segona de la Laura es podrien
compensar les partides que no han jugat al seu nivell. Per acabar l’Oriol Pelegrí
amb 3 punts i l’Ariadna Carrasco amb 2,5 punts, tots dos de primer any, segur
que l’any vinent demostrareu tot el que sabeu amb un any més d’experiència.
Agrair la dedicació i recolzament de tots els entrenadors que en aquest cas hem
tingut 100 % online, i en especial al MI Michael Rahal com entrenador de la
Federació Catalana d’Escacs i que ha col·laborat també amb comentaris per a
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les nostres cròniques, segur que seran de molta utilitat als jugadors. Agraïm a la
FEDA l’organització de la competició sense cap incidència i a la Patricia Clarós

les fotos publicades que ens han permès a diari tenir fotos dels jugadors i les
partides a la sala de joc, infranquejable per la resta.
Només afegir que la darrera nit tots els jugadors van sopar a la mateixa taula i
sens dubte han nascut noves amistats, després d’una setmana junts els
contactes dels seus mòbils han anat creixent i creant xats nous amb jugadors
d’altres comunitats, que segur serviran per mantenir-se en contacte i trobar-se
en propers campionats.
Agrair a les famílies i acompanyants l'empatia i recolzament a tots els jugadors,
sense vosaltres això no seria possible i els vostres fills segur que us ho
agraeixen. Sort a les següents categories, molts encerts i salut, donem el relleu
al sub14 que seguirem amb molt d’interès.

Campionat d'Espanya Sub-14
Darrer dia de joc, ¡dues noves medalles per la nostra selecció!
Les expectatives eren molt altes en aquesta darrera ronda. Finalment, la
puntuació global va ser de 9,5 punts de 15 possibles, per un enfrontament entre
catalans. Les partides van començar molt bé pels nostres jugadors. El Roger
Bernadó entrava en un final amb peó de més, però difícil de guanyar. L’Arami es
quedava millor en el mig joc, i va aprofitar la seva iniciativa per guanyar un peó i
seguir apretant. El Daniel Salinas jugava una posició igualada, el Gerard Añó es
quedava millor amb les peces negres, i el Serni Ribera també es quedava millor
amb les negres.
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El Roger Bernadó, medalla de plata, i l'Arami Lobo, medalla d'or femenina
Després d’un matí molt llarg, finament el Roger desaprofitava un final de torres
guanyat i feia taules. El Daniel Salinas va haver de jugar torre contra torre i cavall
les 50 jugades abans de reclamar taules, això si, sense patir gaire. L’Aramí
s’imposava en bon estil, mentre que el Gerard Añó guanyava la seva partida. El
Serni Ribera va deixar passar bones opcions i es va haver de conformar amb
taules.
El resultat final va ser medalla de plata del Roger Bernadó i medalla d’or de
l’Aramí Lobo. A més, el Daniel Salinas quedava setè (cal recordar que és sub12) i el Gerard Añó vuitè. Felicitar també a la resta de participants, que van ser
molts, fins ara la participació més nombrosa, 16 jugadors: Serni Ribera, Arnau
Sánchez, Roc Boix, Arnau Parra, Emili Romeu, Jùlia Pinyol, Lidia Sierrra, Didac
Dominguez, Jaume Alcon, Carlota Bureu, Judit Barat i Asier Casares. ¡Un molt
bon torneig!
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Els tres primers absoluts i les tres primeres femenines

Agrair als pares la seva paciència i el bon ambient que van aportar, així com la
labor de l’entrenador oficial de la Federació Catalana, el G.M. Josep Oms, per la
seva bona feina.

Resultats Ronda 9
Retransmissió Sub-14
Fotografies i vídeos

CAMPIONAT SALOBREÑA 2020, Categoria
SUB18, ronda 9 i clausura
El passat dissabte al migdia va finalitzar el Campionat de Joves d’Espanya 2020,
amb l’última ronda de la categoria SUB18. Recordem que des del dilluns dia 17
d'agost, 16 esportistes catalans estaven competint a Salobreña (Granada).
Tot i que cap català va aconseguir pujar al podi de la general, després de fer una
recta final de torneig impressionant la Joana Ros Alonso , del C.E. Sant Boi, es
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va alçar amb el títol de subcampiona femenina amb 5,5 punts, quedant 24a de
la classificació final.
El MC Abel Lázaro Pujol del C.E. Olot va quedar 6è de la classificació general,
empatat a la 4a posició amb 6,5 punts, en un torneig molt lluitat.
Molt bones sensacions i molt bones jugades en general de tots els participants.
Es van viure unes últimes rondes de gran emoció.
Un suport i una ajuda immillorables en la preparació d’algunes partides per part
del GM Àlvar Alonso Rosell.

Joana Ros, subcampiona d'Espanya de la categoria.
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Abel Lázaro, millor esportista català classificat.

Classificació final
Partides

Gran paper de les jugadores catalanes al
Campionat d'Espanya de joves 2020
La delegació catalana ha estat una de les més premiades al Campionat d’Espanya, aconseguint
9 trofeus entre títols absoluts i femenins.
En un any tan complicat per als escacs presencials, la Federació Espanyola d’Escacs va
aconseguir celebrar el Campionat d’Espanya de Joves 2020 a Salobreña (Granada). En gairebé
totes les categories, els catalans i catalanes han demostrat que estan en plena forma i lluiten
pels primers llocs. A nivell absolut, la Federació Catalana d’Escacs pot presumir de tenir un
Campió d’Espanya, un subcampió i 3 tercers, però volem destacar el paper de les noies que han
aconseguit 4 títols! Aramí Lobo es va proclamar Campiona d’Espanya Femenina, Martina Lázaro
i Joana Ros subcampiones d’Espanya Femenines a Sub10 i Sub 18, respectivament, i Laia
Garcia, que va aconseguir un tercer lloc en el seu primer campionat d’Espanya.
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A dalt, d'esquerra a dreta: la Joana Ros i l'Arami Lobo. A baix, d'esquerra a dreta: la Martina
Lázaro i la Laia Garcia.
Des de la comissió d’Escacs i Dona de la Federació Catalana d’Escacs volem donar l’enhorabona
a totes les jugadores que lluiten i demostren el seu gran potencial. Seguiu així, sereu els referents
de futures jugadores. El nostre dessig és que cada cop hi hagi més per seguir celebrant els seus
èxits.

El Club d'Escacs Barcelona campió del Campionat
d'Espanya per equips de Segona Divisió
Avui, dia 28 d’agost de 2020, ha finalitzat el Campionat d’Espanya per equips de
2ª Divisió. El campió ha estat l’unic equip català que hi participava, el Club
d’Escacs Barcelona.

L'equip campió amb els seus integrants. (Foto: FEDA)

70

