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ESCACS I ESCOLES
V Jornada Escacs i Educació
El 24 de novembre de 2018 s'organitza la V Jornada Escacs i Educació.

Escacs a l’escola és un projecte que introdueix els escacs com a eina educativa en horari lectiu
en els centres de primària i secundària i que es du a terme des del curs 2012-13.
II Jornades de didáctica dels escacs
Aquest passat dissabte dia 1 de desembre es van celebrar a la seu de la Federació les II Jornades
de didàctica en els escacs. Un total de 15 entrenadors i monitors van participar en aquesta
jornada.

Assistents i ponents a les II Jornades de didàctica en els escacs
Hi van haver un total de quatre ponències repartides entre matí i tarda. Va encetar el matí el
Xavi Àvila i ens va parlar d'escacs i noves tecnologies. Va seguir el Jordi Seguí que ens va explicar
diferents jocs amb el material Caissacards per després jugar en directe. La darrera ponència del
matí va venir a càrrec del Michael Rahal, que ens va ensenyar com fer un bon vídeo d'escacs a
Youtube i fins i tot vam gravar un vídeo en directe. Després del descans per dinar, el psicòleg
Carlos Martínez ens va estar parlant del desenvolupament d'habilitats psicològiques en els
escacs i va contestar a totes les preguntes dels assistents.
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IV Jornada Escacs i Educació, 27 de gener de 2018 a Girona

IV Trobada d’escacs a l’escola Baix Camp

Un total de 450 alumnes de 3r de primària de 12 escoles del Baix Camp i Tarragonès han
participat en la IV trobada del projecte “Escacs a l’escola” d’aquestes comarques. Aquest curs,
l’alt nombre d’alumnes participants ha fet que l’acte se celebrés repartit en dos municipis
diferents: Tarragona (el dia 9 de maig al complex educatiu de la Laboral) i Reus (el dia 10 de
maig, a La Llotja).
Els infants s’han trobat per practicar l’esport que aprenen a les seves escoles sota el paraigües
del projecte “Escacs a l’escola” del Departament d’Ensenyament, el qual té el lema “observo,
penso i jugo” i compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Escacs i les Universitats
de Girona i Lleida.
No obstant, en aquestes trobades també hi han col·laborat els Serveis Educatius del Tarragonès,
l’Ajuntament de Reus i els Consells Esportius del Tarragonès i del Baix Camp, però cal destacar
sobretot la implicació dels mestres de les escoles participants, els quals han estat els
organitzadors de la trobada i aposten pels escacs en horari lectiu, com a eina educativa.
Les escoles participants han estat les següents: Escola Ponent (Tarragona), Sant Bernat Calvó
(Vila-seca), Escola Salou, Escola La Canonja, Escola Misericòrdia (Reus), Escola la Vitxeta (Reus),
Escola Marià Fortuny (Reus) Escola General Prim (Reus), Escola Josep Fusté (Alforja), Escola
Ramon Sugrañes (Almoster), Escola Josep Maria Soler i Gené (Montbrió) i Col·legi Sant Rafael (La
Selva del Camp).

Trobada del projecte “Escacs a l’Escola Rural”
El dia 12 de juny al matí s’ha dut a terme a Vila-rodona la 1a Trobada d’Escacs a l’Escola de la
zona Conca de Barberà - Alt Camp.
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En ella, hi han participat gairebé 200 alumnes de 3r de primària de 9 escoles de l’Alt Camp i la
Conca de Barberà que utilitzen els escacs com a eina educativa, dins l’horari lectiu.
L’objectiu de la trobada era promoure la convivència entre els alumnes de diferents centres,
fomentar valors, donar a conèixer referents del món escaquístic català i fer que els alumnes
gaudeixin a través dels escacs.

Vista general del local de joc
Per aquest motiu, s’han habilitat 4 zones amb diferents activitats relacionades amb els escacs,
per les quals han anat passant tots els alumnes, de forma rotatòria.
Un dels espais estava dedicat a dues activitats de jugar partides d’escacs (convencionals o amb
adaptacions), un altre contenia diferents tallers relacionats amb els escacs i matemàtiques,
llengua o plàstica; i un quart espai estava dedicat a conèixer el jove Gran Mestre català, Àlvar
Alonso, a través d’una entrevista que els alumnes havien preparat prèviament i jugant una
partida contra ell, el qual jugava “a la cega” (amb els ulls tapats).

L’activitat, organitzada pels mestres que assisteixen al grup de treball d’escacs d’aquestes
comarques, està emmarcada dins el projecte “Escacs a l’Escola Rural”, pel qual aquest curs la
Federació Catalana d’Escacs ha obtingut una subvenció de l’Obra Social de La Caixa i inclou com
a novetat la formació per a mestres de l’ensenyament de l’anglès a través dels escacs.
El projecte “Escacs a l’escola” compta amb el suport del Departament d’Ensenyament des de fa
6 anys, quan va començar, i en aquesta trobada també hi ha col·laborat el Casal i l’Ajuntament
de Vila-rodona, així com l’empresa Europastry, la qual ha obsequiat amb esmorzar a tots els
participants.
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Les escoles participants a la trobada han estat: Escola Bernardí Tolrà (Vila-rodona), Escola Joan
Plana (Puigpelat), Escola Cor de Roure (Santa Coloma de Queralt), Escola Les Codinetes (La Nou
de Gaià), Escola Martí Poch (L’Espluga de Francolí), Escola Salvador Ninot (Sarral), Escola Sant
Ramon (El Pla de Santa Maria), Escola Vedruna (L’Espluga de Francolí) i ZER Conca de Barberà.

Programa "Escacs a les aules" a Figueres
CAP DE SETMANA PLE D’ACTIVITATS DEL CLUB D’ESCACS FIGUERES AMB LA PARTICIPACIÓ DE
500 PERSONES, ENTRE LES QUALS 400 ALUMNES DE LES ESCOLES DE FIGUERES A LA CLOENDA
DEL PROGRAMA ESCACS A LES AULES 2018
El passat divendres 8 de juny, més de 400 alumnes de 2on curs de primària es van reunir a la
plaça Catalunya de Figueres per celebrar la Festa de Cloenda de la 6ª edició del programa Escacs
a les Aules. Hi van participar les escoles del Parc de les Aigües, Josep Pallach, Sant Pau,
Escolàpies, Cor de Maria, Amistat, Dalí, Carme Guasch i Mª Àngels Anglada. Per quarta vegada
aquesta cloenda tenia lloc en horari lectiu, cosa que va permetre reunir un gran nombre de
participants.

Fotografia dels alumnes del programa "Escacs a les aules"
La competició es va dur a terme formant equips de 8 jugadors que s’enfrontaven entre ells. Cada
alumne va disputar un total de 5 partides entre les 10 h i les 12 h del matí. La competició va
estar tutelada per una desena de monitors i jugadors del club d’escacs Figueres. Hi va haver
premis per a tots els participants, ja que l’objectiu era participar posant en pràctica els
coneixements adquirits durant les sessions rebudes en el marc del programa Escacs a les Aules i
passar-ho bé, més que no pas competir.
El Club d’Escacs Figueres i l’Ajuntament de Figueres ja fa 6 anys que impulsen el programa
Escacs a les Aules. Aquest programa consisteix en donar 4 sessions de formació d’escacs d’una
hora cadascuna i en horari lectiu, a tots els cursos de 2on de primària de totes les escoles de
Figueres que s’inscriuen al programa. En les 6 edicions pràcticament la totalitat de l’escoles han
participat en el programa. Això significa que cada any, més de 450 nens i nenes de Figueres han
pogut conèixer què són els escacs i iniciar-se en aquest esport. Els escacs contribueixen a
millorar diferents aptituds dels alumnes que són essencials per a formar-se intel.lectualment,
tals com la capacitat de concentració, la memòria, l’anàlisi i presa de decisions i el respecte als
companys, entre d’altres.
Diada festiva del club
El mateix diumenge, durant tot el dia, gairebé 100 persones van participar a les diferents
activitats organitzades pel club, amb dinar inclós, al Hat-Trick de Palol de Vilatenim. Hi va haver
torneig d’escacs entre pares i fills, futbol, tennis taula, etc., en una vetllada molt entretinguda.
Campionat de partides llampec Barri de l’Eixample, el proper dissabte 16 de juny
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D’altra banda, el proper dissabte 16 de juny a les 16 h, a la plaça costat del col.legi Salvador Dalí,
el Club d’Escacs Figueres organitzarà el Campionat de partides llampec Barri de l’Eixample, amb
la col.laboració de l’associació de veïns del Barri i dotat amb gairebé 300 eur en premis.
1a Concentració d'Escacs Base a l'Espluga de Francolí
Aquest cap de setmana es va fer a l'Alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí una concentració
d'escacs base. La primera de les previstes aquesta temporada.

Varen participar 32 nens i nenes de totes les edats. Els entrenadors foren els GM Jordi Magem,
Àlvar Alonso i José González i el MC Dani Leiro. A més dels jugadors, s'apuntaren una vintena de
pares i mares que es varen allotjar també al mateix Alberg.
2a Concentració d'Escacs Base a Can Font (La Selva)
Aquest cap de setmana es va fer a l'Alberg “CAN FONT” a La Brunyola (comarca de La Selva) la
segona concentració d'escacs base d’aquesta temporada.

Varen participar 27 nens i nenes de totes les edats. Els entrenadors foren els GM Jordi Magem i
Josep Oms i el MC Dani Leiro. Es dividiren els nens en 3 grups i tots passaren pels tres
entrenadors. Diumenge, abans del dinar, es va fer un petit torneig de ràpides entre tots els
alumnes.
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3a Concentració de cap de setmana a la Casa de Colònies L’Era (Oliola)

Aquesta concentració és la prèvia als Campionats d'Espanya i a més de tots els nens que estan
fent classes durant l'any, hi estaven convidats tots els que aniran a Salobreña. Hi varen participar
55 nens i nenes des de SUB-8 a SUB-18. Degut a la gran participació, es feren 5 grups per
categories i els més grans, els SUB-14 i el grup de SUB-16/SUB-18, feren les classes en un alberg
de Ponts on habitualment hi fa classes el club de la localitat. Un agraïment a tots els pares que
feren de taxistes per portar amunt i avall els esportistes, ja que Ponts està a 3km d'Oliola on
estàvem allotjats. També agraïts al responsable de la casa l'Era d'Oliola que amb la seva
furgoneta ens ajudà al trasllat.
Com en les altres concentracions es va comptar amb dos monitors de lleure que varen fer jocs i
estigueren amb els nens durant les hores d'esbarjo entre classes i després de sopar. També
varen poder gaudir del camp de futbol i de la piscina de la Casa.
Circular CAT/EBA 35/2018 Concentració de cap de setmana a l'alberg Aster (L'Hospitalet de
l'Infant)
Els dies 24 i 25 de novembre es va organitzar a L’Hospitalet de l’Infant la primera concentració
de la temporada. En aquesta concentració només podien participar els alumnes que pertanyen
als grups de Tecnificació d’escacs base de la FCdE, el grup de seguiment i als grups de classes
obertes de les diferents territorials. També estava obert a esportistes de la categoria sub-8,
encara que no estiguin en cap dels grups anteriors.

El club d’Escacs de l’Hospitalet de l’Infant i l’Alberg esportiu Aster van donar acollida a aquesta
concentració, tant en sales com allotjament. Va haver 23 alumnes dividits en 3 grups de treball, i
cada grup amb el seu entrenador. En aquesta concentració els entrenadors no van rotar i tenien
el mateix grup tot el cap de setmana. Els entrenadors van ser el MC Daniel Leiro, el MF Francesc
Xavier Farran i el GM Lluis Comas.
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Es va seguir un horari de treball i, a les estones lliures, els monitors de lleure van fer jugar els
alumnes amb pilotes, cartes, i demés jocs, fins i tot, van anar a la platja per relaxar-se.
Diumenge al matí es va fer un torneig de ràpides entre els assistents on no va fallar en Guerau
Massagué (Lleida) fent els seus 6 punts de 6 possibles. En Gerard Añó (Peó vuit!) va quedar
segon, cedint un sol punt contra el campió, i completant el podi, la Laura Povill (Peona i peó).
Circular CAT/EBA 08/2019 Concentració de cap de setmana a MAS MUXACH (La Selva)
Així progressen els joves talents catalans mentre s'ho passen d'allò més bé. Concentració de cap
de setmana a Mas Muxach (La Selva) a càrrec del nostre director esportiu, el GM Jordi Magem,
amb entrenadors i monitors de lleure. Més info a https://bit.ly/2Keu8YT

Festa final de curs programa de l’Ajuntament “Els escacs fan per tu” 1.013 alumnes
El dia 1 de juny, i un any més, el CEEB (Consell de l'Esport Escolar de Barcelona) i la Federació
Catalana d'Escacs han organitzat la Festa de Final de curs d'Escacs del programa “L'Esport a
l'escola”.

El curs 2017-2018 consta de classes impartides a unes 39 escoles adscrites en aquest programa i
on hi ha hagut 1364 nens i nenes participants i els seus professors de totes les escoles. A la festa
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han participat 1013 alumnes, amb molta il·lusió i ganes de demostrar el que han aprés. Aquesta
s'ha dividit en dos torneigs paral·lels, una era un torneig amb rellotge on competien 28 equips
de diferents escoles. L'altre eren partides sense rellotge entre els alumnes participants, però mai
entre els d'una mateixa escola. Hi ha hagut nervis i emocions en tot dos torneigs.
Moltes felicitacions per l'organització, un bon ritme per la part de torneig i amb ganes de més,
tot i que per a futures edicions caldran més mans.
A l'entrega de premis, juntament amb l'Haidé Garriga, Delegada del CEEB, i en Fran Esmorís,
coordinador del CEEB, va assistir acompanyar en Jordi Magem, Director Tècnic de la Federació
Catalana d'Escacs.
Un total de 28 escoles participants.

"Ciutat de Barcelona 2018". Memorial Arturo Pomar
Aquesta tarda s'inicia la darrera ronda del Torneig de promoció "Ciutat de Barcelona 2018".
Memorial Arturo Pomar.
A la categoria sub-10 hi ha un empat per la primera posició entre Daniel Salinas (Colon Sabadell
Chessy) i Pol Ortiz (Tres Peons) i s'ho jugaran tot en aquesta darrera ronda. Els enfrontaments en
aquesta categoria són:
Clotet Mas Dan

Ortiz Padro Pol

Pinyol i Llora Julia

Salinas Tomas Daniel

Domene Mulyokov Alexander

Teply Koutsky David

Chess-results Sub-10

Pel que fa a la categoria sub-12, el Juan Albert Garcia (Alt Empodrà) va líder a mig punt, seguit
del Gerard Añó (Peó Vuit). Els números del sorteig van fer que s'enfrontin a la darrera ronda i
així decidir el torneig.
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Bernado Lopez Roger

Moles Benali Joan

Moreno Oller Victor

Creixans Comerma Pol

Año Pla Gerard

Garcia Caro Juan Alber

Chess-results Sub-12
Torneig de promoció "Ciutat de Barcelona 2018". Memorial Arturo Pomar
El divendres, 19 d'octubre, a la tarda s'inicia el Torneig de promoció "Ciutat de Barcelona 2018".
Memorial Arturo Pomar.

Gerard Añó (Peó Vuit), campió sub-12, i Daniel Salinas (Colon Sabadell Chessy), campió sub-10
del Memorial Pomar
Diumenge, dia 21 d'octubre, va finalitzar el Memorial Arturo Pomar que es va celebrar a la seu
de la Federació Catalana d'Escacs i va aplegar als millors classificats de les categories sub-10 i
sub-12 del Campionat de Catalunya d'edats del passat abril. Al finalitzar la darrera ronda es va
fer l'entrega de premis amb el fill de l'Arturo Pomar, Eduard Pomar, i el vicepresident de l'àrea
de màrqueting i comunicació, en Ramón Caro.

Participants de les dues categories del Memorial Arturo Pomar amb les autoritats.
A l'inici de la darrera ronda, hi havia l'empat a 3.5 punts entre el Daniel Salinas, del Colon
Sabadell Chessy, i el Pol Ortiz, del Tres Peons, mentre els seus perseguidors estaven a punt i mig
de distància. Es decidien les dues primeres places de la categoria a la darrera ronda amb els
enfrontaments entre la Júlia Pinyol (peona i peó) contra el Daniel Salinas (Colon Sabadell Chessy)
i el mític matx entre el Dan Clotet (Joviat) i el Pol Ortiz (Tres Peons). En Dan va guanyar al Pol
igual que el Dani a la Júlia, deixant definit el podi. El campió de la categoria sub-10 va ser el
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Daniel Salinas, del Colon Sabadell Chessy, el segon classificat, a un punt del campió, en Pol Ortiz,
del Tres Peons. I va tancar el podi l'Alexander Domene (Escola d'Escacs Salou) amb 3 punts.

Participants del Memorial Arturo Pomar de la categoria sub-10.

Classificació final sub-10
Pel que fa a la categoria sub-12, l'inici de la darrera ronda va ser trepidant. El matx més
interessant, i que decidia el campionat, va ser el matx entre Gerard Añó (Peó Vuit) contra el Juan
Alber Garcia (Alt Empordà). El jugador empordanès va arribar a la darrera ronda amb 3 punts,
mig més que el Gerard Añó i el Roger Bernadó (Colon Sabadell Chessy). Així doncs, el matx entre
Añó i Garcia era la decisiva, ja que el Gerard Añó tenia millor desempat a l'haver guanyat al
Roger Bernadó a la segona ronda. Després d'una dura lluita, el jugador de les Terres de l'Ebre es
va imposar al Juan Alber aconseguint el campionat. El podi el va completar el Roger, que va
guanyar la seva partida aconseguint el subcampionat, i Juan Alber Garcia, en tercera posició.

ELS ESCACS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Aquesta nit, la Federació Catalana d’Escacs al Club de la Mitjanit
Els nostres president Pepo Viñas i Vicepresident i Cap de Màrqueting i Comunicació Ramon Caro,
en representació de la Federació Catalana d’Escacs, aniran convidats avui al programa “El Club
de la Mitjanit” d’Esport3 i Catalunya Ràdio. L’objectiu de l’entrevista serà el de seguir divulgant
el nostre esport i aclarir tots els dubtes que els puguin plantejar.
La seva presència ve motivada pel programa del passat dimecres, en el qual es va fer una
controvertida enquesta on es preguntava si els escacs són un esport o no. Podeu recuperarla aquí.
La nostra proposta i posterior insistència han donat els seus fruits i tenim una magnífica
oportunitat per seguir popularitzant els escacs.
No deixeu de mirar avui el Club de la Mitjanit a partir de les 23h. Podreu dir la vostra al seu
twitter
amb
el
hashtag #ClubMitjanit i
també
als
nostres
comptes
de Twitter, Facebook i Instagram.
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El Diari de Tarragona publica avui un interessant article sobre la implantació dels escacs a les
escoles, i també sobre l'ajuda que pot suposar en persones amb TDAH: https://bit.ly/2CAQfT2
DIARIDETARRAGONA.COM
Ajedrez, un rey didáctico
Este deporte entra en el aula para trabajar tanto conocimientos teóricos como valores para el
día a día.
La Federació, al programa radiofònic "Esports COPE"
El passat dimarts en Jordi Magem, Director Esportiu de la Federació Catalana d’Escacs, va
participar en el programa “Esports COPE" comentant el matx pel títol mundial entre Magnus
Carlsen i Fabiano Caruana. La intervenció es va centrar en el sistema de desempat, aclarint en
què consisteixen les partides semirràpides, ràpides i armageddon.
Podeu recuperar el fragment del programa en el següent enllaç:
La FCE, a "La Graderia" de la Cadena SER
Ahir dijous dia 29 en Jordi Magem, Director Esportiu de la Federació Catalana d’Escacs, va
intervenir al programa esportiu “La Graderia” de la Cadena SER, en relació al matx pel títol
mundial entre Magnus Carlsen i Fabiano Caruana. En una entrevista força distesa, va analitzar
els motius pels quals hi va haver tanta igualtat en les partides a ritme lent, i el perquè de la
superioritat de Carlsen en partides ràpides. Fins i tot va fer una divertida analogia entre aquests
dos jugadors i el futbol.
ones i Escacs. Els 3 programes d'#escacs catalans, XarxadeMat, CoolturaEscacs i 8x8,
compromesos amb el feminisme. Notícia ➡ http://bit.do/eMwAr
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"Els joves escaquistes de la Catalunya Central inicien les fases comarcals d'edats", la notícia
a Regió7 ⬇ https://bit.ly/2sNMyUR #escacs
Federació Catalana d'Escacs
Ja en marxa la #LligaCatalana 2019!!!. En directe a:
· chess24: http://bit.ly/2W2dm11
· Chess.com: http://bit.ly/2Mh0pvB
· ChessBase: https://bit.ly/2FBOKaf
· ChessBomb Live Chess: http://bit.ly/2Dj8mxv
...Ver
Federació Catalana d'Escacs

más

TEATRE: El Puto Peón Negro
Regalem 6 entrades per a la preestrena del monòleg "El puto peón negro (y cojo)", el dia 10 de
gener a les 18h al Teatreneu de Barcelona. Només has de respondre a aquest post dient quina
creus que ha estat la millor partida d'escacs de la història... guanyada per una dona. Les 3
persones que rebin més likes des d'ara fins el dia 7 a les 19h s'emporten 2 entrades
cadascuna #escacs
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REGIO7.CAT
Els joves escaquistes de la Catalunya Central inicien les fases comarcals d´edats
Demà dissabte s'inicia la Fase Escolar Comarcal del Bages del Campionat de Catalunya d'Escacs
2018-19 i la Fase Prèvia del Campionat de Catalunya d'Escacs d'Edats 2019 per a les comarques
de l'Anoia, el Bages, el Berguedà i el Moianès. En

Reportatge de la Tv Tossa del Campionat de Catalunya per equips d'edats

La Federació Catalana d'Escacs, a "Aquí, amb Josep Cuní" de la Cadena SER
El programa "Aquí, amb Josep Cuní" de la Cadena SER ha comptat amb la presència del
president de la FCE, Pepo Viñas, i del periodista de "El País", Leontxo García, per tal d'analitzar el
matx pel Mundial d'Escacs entre Magnus Carlsen i Fabiano Caruana.
Preguntat per Josep Cuní sobre el motiu de l'augment de la popularitat dels escacs en els darrers
temps, Pepo Viñas comenta que aquests tenen una aplicació molt directa sobre els problemes
d'avui en dia, en el sentit que l'anàlisi i la capacitat de decisió que es desenvolupen es poden
extrapolar a tots els àmbits de la vida.
Leontxo García destaca que Catalunya és la primera referència mundial en les aplicacions
pedagògiques, socials i terapèutiques dels escacs, ja que més de 500 escoles l'ensenyen en
horari lectiu (més de 2000 centres contant extraescolars). Poèticament descriu el nostre esport
com una barreja d'art, ciència i esport.
Entrevista a David Vivancos, a "El Periódico"
Avui al diari "El Periódico" entrevisten a David Vivancos, del Club d'Escacs Sant Martí, amb motiu
del llibre de contes d'escacs que acaba de publicar.

Si David Vivancos (Barcelona, 1970) té respostes ràpides, de les que no es pensen, a preguntes
com quin és la millor novel·la d'escacs ("Novela de ajedrez", de Stefan Zweig") o el millor conte
d'escacs ("La cuestión de la dama en el Max Lange", d'Abelardo Castillo) és perquè aquesta
mena de preguntes apunten al cor de la cosa, per dir-ho d'alguna manera, o per dir-ho
clarament, perquè els escacs i la literatura són dues passions que s'entrecreuen en la seva vida.
Jugador federat membre del Club d'Escacs Sant Martí des de fa més de tres dècades, a Vivancos
els escacs li resulten literàriament inspiradors i acaba de publicar el seu tercer llibre de contes
d'escacs: 'Vint-i-quatre miniatures russes' (Caballito de acero).
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Cobertura de la Copa Catalana, a betevé
La televisió de Barcelona, betevé, ha emès una notícia de la fase de Barcelona de la Copa
Catalana 2019. Podeu recuperar-la a continuació:
Rècord a la Copa Catalana 2019 - Fases Territorials
La Televisió de Vilanova del Vallès a les prèvies d'Edats 2019
Tret de sortida a la Fase Prèvia Vallès Oriental-Osona-Maresme del Campionat de Catalunya
d’Escacs d’Edats 2019.
La Televisió de Vilanova del Vallès en fa la cobertura, així com el Flancderei.

Article d'Escacs a "La Vanguardia": Xarxes neuronals
Interessant article el que va publicar ahir el diari "La Vanguardia" sobre la nova generació de
motors d'escacs basats en xarxes neuronals. Podeu llegir-lo al següent
enllaç: https://bit.ly/2SJTEEb

Article de La Vanguardia

Col·laboració de la FCE amb LaVanguardia
El diari "La Vanguardia", que segueix en directe des de la seva web la resolució del Mundial
d'Escacs entre Magnus Carlsen i Fabiano Caruana, ha comptat amb la col·laboració de la
Federació a través del nostre president, per tal d'elaborar la notícia d'avui. En quant al desempat
i les partides actives i llampec, destaca que:
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“El juego se acelera”, explica Pepo Viñas, presidente de la Federació Catalana d’Escacs. “Esta
aceleración implica una tensión mayor, que los jugadores incrementen la concentración, y que
Caruana tenga que ser más agresivo, al saber que Carlsen es superior en partidas rápidas y
semirrápidas; ha demostrado ser más fuerte que el resto de los jugadores del mundo en ajedrez
rápido”, comenta Viñas a este diario.
Reportatge d'Escacs a la Comarca del Maresme

Programes d'escacs a ràdio i televisió
Recordem que a Catalunya tenim 4 programes setmanals d'escacs radiofònics i televisius. Els
horaris i enllaços són els següents:
- Dimarts a les 21h, 8x8 (ràdio): https://bit.ly/2BlRpBr
- Dimecres a les 19h, Cooltura Escacs: https://bit.ly/2SvTlRt
- Dissabtes a les 19h, Xarxa de Mat: https://bit.ly/2sx8JhT
- Diversos dies i a la carta, 8x8 (tele): https://bit.ly/2I1viGe
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Comentaris d'en Leotxo Garcia des de Vila-seca del dia 28

Reportatge de l'Absolut i Campionat d'Edats a UFEC Tv

ESCACS INTERNACIONALS
Mundial de Joves Catalans
El detall per categories és el següent:
- En sub-8 oberta, l'Àlex Villa 28è amb 6.5 punts, el Pau Manel Prada 62è amb 5.5 punts i el
Xavier Mompel 97è amb 4.5 punts. Pel que fa a la categoria sub-8 femenina, la Martina Lazaro
ha quedat 66a amb 4 punts.
- A la categoria sub-10 oberta, el Daniel Salinas ha quedat 79è amb 6 punts, el Raul Marcos 133è
amb 5, el David Teply 150è amb 4.5 i el Dan Clotet 166è amb 4. Pel que fa les noies de la
categoria sub-10, la Júlia Pinyol (64a) ha fet 5.5 punts mentre que la Laura Toquero (92a) ha
sumat 4.5 punts.
- L'Arnau Parra (76è) i el Gerard Añó (83è), de la categoria sub-12 oberta, han fet 6 punts,
mentre que el Jordi Camprubí (130è) i l'Arnau Sanchez (136è) n'han fet 5 i l'Aitor Funes (146è)
4.5. A la categoria sub-12 femenina, l'Arami Lobo ha quedat 71a amb 4.5 punts i la Judit Barat
amb 2 punts ha estat 99a.

L'Àlex Villa, assegut, al costat del Pau Manel Prada
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Hipòlit Asis nou Gran Mestre
El MI Hipòlit Asis és nou Gran Mestre després d’aconseguir la seva tercera norma al Campionat
Absolut d’Espanya. Ha estat el millor català, imbatut amb 7 punts, igual que el campió, i el
també català Levan Aroshidze que, finalment, ha quedat en quarta posició.

Classificació dels jugadors catalans.
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Catalans per Europa -RIGADel 20 al 29 d’agost, s’ha celebrat a Riga (Letònia) el campionat juvenil (d’edats) d’Europa, en
què un total de 12 catalans hi ha format part.

Jugador/a

Categoria

Punts

Alex Villa Tornero

Sub-8 Open

5

Laura Toquero Gracia

Sub-10 Femení 3

Pol Ortiz Padró

Sub-10 Open

4.5

Èric Iborra Polo

Sub-10 Open

4

Dan Clotet Mas

Sub-10 Open

4

Catriona Dartmann Aubanell

Sub-14 Femení 4.5

Carles Martín Barceló

Sub-14 Open

5.5

Llibert Cespedes Llaveries

Sub-14 Open

4.5

Guerau Massagué Artero

Sub-16 Open

6

Hetor Sama Salinas

Sub-16 Open

5.5

Xavier Marzo Pie

Sub-18 Open

4

Pau Toquero Gracia

Sub-18 Open

3.5

El Gran Mestre català Àlvar Alonso, campió del Sunway Open
El Gran Mestre gironí del Club Escacs Gerunda, l'Àlvar Alonso, va ser el brillant vencedor de la
fortíssima 5a edició del Sunway Chess Open de Sitges, que contava entre altres amb un sots-
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campió del món masculí (Ivanchuk), una sots-campiona del món femenina (Pogonina) i 4
jugadors situats dins del Top-100 del rànquing mundial. Partint com a 27è jugador inicial va fer 8
punts en 10 rondes, sumant 35 punts d'ELO i una performance de 2789. Un torneig realment
espectacular!

1er Àlvar Alonso, 2n Ernesto Inarkiev i 3er Krishnan Sasikiran

Classificació completa a: chess-results
Llegendes d'Escacs a Platja d'Aro, el campió del Món, Anatoly Karpov, torna a jugar a Catalunya

Premundial, Alex Villa 9 de 9

Del 03 al 08 de setembre de 2018 es va disputar a Padrón (Galicia) el Pre-Mundial en les
categories Sub-8 Sub-10 i Sub-12. Cinc integrants catalans van apurar les seves vacances
estivals abans de tornar a l'Escola i van competir en la categoria Sub-10 Raúl Marcos de
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