
FASE PRÈVIA DE L’ALT PENEDÉS I GARRAF

El dissabte, 19 de febrer, va acabar, al gimnàs de l’Escola Pública Miquel Utrillo, cedida pel nostre 

Ajuntament, la tercera jornada de  la fase prèvia de les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf, que 

ha aplegat a 85 jugadors principalment dels clubs de Vilafranca, Vilanova i Sitges.

Com es pot veure en la imatge, el canvi de l’Espai Jove, a on s’havia fet aquesta fase abans de la 

pandèmia, per aquest gimnàs, va ser un encert, perquè a més d’una a mesura de prevenció pel covid, 

l’ampli espai, ve permetre que els pares poguessin seguir, encara que des de certa distància, les partides de 

les categories dels més petits, que quedaven més properes a la zona habilitada per a ells. 



Categoria SUB-8

En la categoria dels més petits, sempre incerta, a causa dels nombrosos errors que s’hi 

produeixen, hi havia com a principals favorits la vilafranquina Silvia Serradell, i els components 

del nostre equip sub-8, que va aconseguir una magnífica cinquena posició en el campionat de 

Catalunya d’Edats per Equips, Antoni Marcet i Xavier Rosique.

Al final, la jugadora del Vilafranca va ser la gran triomfadora, guanyant totes les partides, però els 

nostres jugadors no estigueren tant encertats perquè Xavier Rosique perdé contra Antoni Marcet,  

i aquest, que ho tenia tot de cara per quedar sots-campió, malgrat la seva experiència, es deixà 

fer una variant del mat de pastor a mans de Carlos Diana, un prometedor nen que s’ha incorporat 

aquest curs a la nostra escola que merescudament ha quedat sots-campió, relegant a Antoni 

Marcet a la tercera posició, avançant per millor coeficient a Xavier Rosique.



Categoria SUB-10

Aquesta categoria que estava molt oberta, veié el triomf, amb tot mereixement, del nostre 

jugador Jack Monclús, recentment incorporat aquesta temporada a la nostre escola d’escacs, 

i que ha experimentat un progrés extraordinari, superant clarament als altres dos principals 

favorits,  el nostre Pepe Vilalta i al vilanoví Oriol Herrando.



Categoria SUB-12

En aquesta categoria, amb absència de Martina Lázaro, el gran favorit, el nostre Martí Marín, 

confirmà els pronòstics, guanyant amb facilitat, només cedint un empat, per assegurar-se el 

primer lloc, amb el segon jugador del ranking inicial, Oscar Piñol, de Vilafranca, que ja havia 

perdut contra el nostre jugador Francis McKetty, que quedà merescudament sots-campió.  



Categoria SUB-14

En aquesta categoria els pronòstics s’acompliren plenament, i el claríssim favorit, el nostre 

jugador Màxim Anguera, amb prop de 400 punts més d’ELO del segon en el ranking inicial, el 

Vilafranquí Josep Orozco, que quedà en segona posició, i del nostre Daniel Sutormin, que 

quedà en tercera possicó, mentre que al nostre Bernat Maya, que també comptava entre els 

favorits, li faltà mig punt per poder pujar al podi.



Categoria SUB-16

En aquesta categoria el nostre Leo Gardner sortia com a favorit, però perdé contra el Vilanoví 

Oriol Lacasa, que fou finalment, i amb tot mereixement, el campió de la categoria.

Tercer fou Jordi Vall, que només perdé contra el campió, quart fou Francesc Carnicer, que fou 

l’únic que guanyà al campió, mentre que en cinquena posició quedà la nostra jugadora Sophie

Chiochia, que rebé una distinció com a millor jugadora femenina de la categoria.



Categoria SUB-18/20

Aquesta és una categoria especial, amb només 5 rondes i formada per jugadors sub-20, que no 

poden jugar la final de Catalunya, perquè aquesta categoria no hi participa, però que, amb la seva 

presència, fan possible que hi hagi un nombre suficient de jugadors per a que, conjuntament amb 

els sub-18, es pugui fer una fase prèvia per a aquests últims.

Per tant, amb la presència de jugadors sub-20, amb més de 2000 punts d’ELO, ho tenien molt 

difícil els jugadors sub-18.

Però malgrat això, el nostre Daniel Chiochia aconseguí un magnífic segon lloc, superat només, per 

millor coeficient, pel Sub-20 vilanoví Abel de Santiago. Mentre que el tercer lloc fou pel segon 

favorit, el sub-20 vilafranquí Marçal Gómez,



INCIDÈNCIES

Com a director d’aquesta fase prèvia, haig de dir, amb satisfacció, que el campionat es desenvolupà 
sense cap incident i que tots els jugadors es comportaren de forma molt esportiva, no posant cap 
dificultat a l’equip arbitral format per Manolo Navarro (àrbitre principal) i per Jordi Lladó (àrbitre 
auxiliar) 

FASE FINAL TERRITORIAL

Tal com estableix el reglament d’aquesta fase prèvia, i a causa de la disminució de la subvenció 
de la Generalitat de Catalunya per a la fase final, enguany els campions de cada categoria no 
tenien el dret a la gratuïtat de l’hotel que acollirà la final del campionat de Catalunya d’edats, 
sinó que s’hagueren d’eliminar amb els campions de les respectives categories de la fase prèvia 
del Baix Llobregat, per veure qui guanyava aquesta gratuïtat.
Per aquest motiu, el dissabte 12 de març, es jugaren a Vilafranca les eliminatòries d’aquesta 
Fase Final en les que tots els nostres jugadors en sortiren guanyadors, amb els següents 
resultats : 
- Sub-10 : Jack Monclús (2-0)
- Sub-12 : Martí Marín   (1-1) però guanyà les dues partides blitz de desempat
- Sub-14 : Màxim Anguera (2-0)
Per tant, tots els nostres jugadors han aconseguit la gratuïtat a l'hotel de la final, juntament amb 
Daniel Chiochia (sub-18) que ja l’havia guanyat per renúncia del seu rival.
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