
CRONICA PRÈVIA  

 

Novament som als inicis de la Lliga Catalana per Equips, la competició més important 

organitzada per la Federació Catalana d’Escacs, en la que participen cada any els equips 

de la Penya d’Escacs del Casino Prado. 

El proper diumenge dia 21 debuten tots com a locals, a la magnifica sala Formentera de 

l’hotel Sunway Playa Golf, els cinc equips (tres seniors i dos juniors) que enguany 

representaran als escacs sitgetans. 

 

El primer equip competirà a la 1ª Divisió Autonòmica, categoria que espera conservar 

sense els patiments de la darrera temporada, enfrontant-se a l’equip del Baix Llobregat 

Sant Boi.  

L’equip ‘B’ militarà a la Primera Categoria Provincial amb la ferma aspiració de 

recuperar la categoria superior perduda ara fa quatre temporades; enfrontant-se en un 

duel comarcal, al també equip ‘B’ de la Gran Penya de Vilanova. 

El tercer equip, continuarà participant en la Segona Categoria Segona Provincial 

davant el Sant Boi ‘D’. 

Pel que fa als dos equips Sub-12,  el primer equip debuta a Preferent, la màxima 

categoria junior, ho farà contra l’equip Granollers - Canovelles. El segon equip jugarà a 

la Primera Divisió, enfrontant-se al Martorell.   

Tothom qui ho desitgi, des de les 9:30 del matí, pot anar-hi lliurement i gaudir d’escacs 

d’alta competició.   

 

 

1ª RONDA (21-01-2018) 

 

El passat diumenge dia 21, va tenir lloc la primera ronda de la Lliga Catalana 2018. Tots 

els inicis d’una competició exigent com aquesta son difícils sobretot pels nostres equips 

sèniors, si mes no, el balanç global ha estat favorable. 

Els resultats van ésser els següents: 

 

Primera Divisió Autonòmica  SITGES ‘A’ – Sant Boi ‘A’  6,5-3,5 

1ª Categoria Provincial   SITGES ‘B’ – Gran Penya ‘B’    2-6 

2ª Categoria Provincial     SITGES ‘C’ – Sant Boi  ‘D’     4-2 

 

Bon debut de l’equip ‘A’ davant un rival que no ho va posar gens fàcil. Algunes baixes 

nostres, van ser compensades per les recents incorporacions. El ‘match’ va estar indecís 

fins que els nostres dos primers taulers (els darrers en acabar) van decidir el resultat, 

destacant l’excel·lent final del nostre primer jugador Santi Beltrán.  

Van guanyar: Beltrán, Maroto, Almirall, Crespo i Navarro. Van entaular: Fernández, 

Escobar i Fabregat, i van perdre: Marches i Ferret. 

La propera setmana tornen a jugar a casa, a les magnifiques instal·lacions de l’hotel 

Sunway , contra l’equip barcelonès Comtal.  

El segon equip, com passa sovint cada temporada, va tenir que cedir jugadors titulars al 

primer equip, la qual cosa el va deixar molt minvat i li va acaba passant factura. Només 

va guanyar Sererols; van entaular Catalán i González, i van perdre: Peredo, Bosch, 

Aalbersberg, Enriquez i Empez. La propera setmana juguen de nou com a locals,en un 

altre duel comarcal que l’enfrontarà al Ribes. 



L’equip ‘C’ va lluitar també, amb una alineació de circumstàncies, patint també moltes 

baixes. Si mes no, els joves jugadors juniors: Ferràn Moruno i Josep Mª Palma es van 

superar assolint punts decisius per guanyar el match. 

Van guanyar: Gómez, Peiyú, Ferràn Moruno i Palma Guinovart; i van perdre: Palma 

Sánchez i Francesc Moruno.. La propera ronda no jugaran, ja que el seu rival previst es 

va retirar.  

Tampoc van poder jugar els dos equips Sub-12 pel mateix motiu que el nostre tercer 

equip, la retirada de la competició dels seus rivals. Això però, no va anar malament pels 

nostres jugadors juniors immersos aquestes jornades en la fase comarcal del Campionat 

de Catalunya d’Edats, en el que estan competint fins a una quinzena de jugadors i  

jugadores sitgetans.  

La propera setmana si que esperem que debutin ambdós com a locals, contra el: 

Vilafranca i el Sant Cugat ‘B’, respectivament. 

 

 


