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Actualitat

Castellar acull un campionat infantil d'escacs de les comarques de
Barcelona

Divendres 5 de març de 2004
El 6, 13 i 20 de març, l'Espai Tolrà de Castellar acollirà una gran festa dels escacs.
Al voltant de 400 infants de les comarques de Barcelona disputaran la Final
Territorial d'Escacs Individual. Les categories que entraran en competició seran:
Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets. Totes elles seran vàlides per aconseguir
plaça per a la final del Campionat de Catalunya. Les tres primeres depenen de la
Unió de Consells Esportius de Barcelona mentre que la darrera és una prova de la
Federació Catalana d'Escacs. A banda dels torneigs de caire més competitiu,
l'efemèride esportiva també ha organitzat dos classes de competicions alternatives.
La primera va dirigida a tots aquells nens i nenes, menors de 16 anys, que desitgin
jugar i que no s'hagin pogut classificar en les fases prèvies. "En aquest cas la
condició és tenir una parella i efectuar la inscripció prèviament", ha explicat el
President del Club d'Escacs Castellar, Josep M. Calaf. La segona competició és de
caire individual i va dirigida a tots els acompanyants majors de 16 anys. També és
necessària una inscripció prèvia. Malgrat que aquesta competició es celebra cada
any, enguany la concepció de la mateixa fa que tothom ja comenci a parlar d'un
abans i un després en relació a la celebració castellarenca. El fet que els
acompanyants dels participants puguin presenciar les partides d'escacs dóna un aire
"absolutament innovador al torneig. Malgrat que es preservarà una distància
prudencial entre els jugadors i el públic, serà interessant, per aquest, poder
seguir les partides", segons ha dit Calaf. De fet, la Federació Catalana d'Escacs ja
ha confirmat que la competició ideada pel Club Escacs Castellar no té precedents, i
que a partir d'ara, demanaran que les futures seus incorporin el mateix plantejament.
La festa preveu aplegar uns 600 acompanyats i visitants, i per aquest motiu, l'entitat
esportiva ha organitzat activitats lúdiques, esportives i culturals pels tres caps de
setmana. Es realitzaran sortides per caminar a l'entorn de Castellar, activitats
d'atletisme, tennis o bicicleta. "La intenció és que tant els participants com els
acompanyants gaudeixin de les possibilitats que ofereix una vila com
Castellar", ha destacat el President del Club d'Escacs Castellar, Josep M. Calaf.
També es faran conferències i col·loquis sobre la importància dels escacs com a
element primordial en la formació dels infants i així demostrar "la importància de
l'aprenentatge per a un bon desenvolupament intel·lectual en el nen/a que
practica aquest esport", segons ha dit Calaf. En aquestes activitats, hi ha prevista
l'assistència de catedràtics de psicologia, mestres, pares, educadors, monitors,
psicòlegs o monitors. Finalment, en la jornada de cloenda, hi ha prevista l'actuació
de grups de pallassos en motiu de l'inici de la Setmana del Pallasso a Castellar.
També hi haurà un globus aeroestàtic per grans i petits.
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