Em dic Lourdes Porta i Guiu i sóc sòcia de l’Ateneu Barcelonès des de l’abril de 2017. Presento aquesta
candidatura a les eleccions per a ponent de la Secció d’Escacs de l’Ateneu Barcelonès, juntament amb
en Ramon Cases, que actua com a adjunt.

Per què presento aquesta candidatura
Jugar a escacs és una excusa genial per aprendre i per estimular el cervell a qualsevol edat. Els escacs
aporten molts beneficis: milloren l’atenció i la memòria; ajuden a la concentració; augmenten la nostra
activitat neuronal i retarden l’envelliment cerebral; ensenyen a pensar de manera més lògica, i milloren
la nostra imaginació i creativitat.
Però per sobre de tots aquests beneficis, els escacs ens atrapen perquè ens transporten a un món de
seixanta-quatre caselles on dues mentalitats analitzen, calculen variants, visualitzen posicions, elaboren
plans, prenen decisions, gestionen emocions, s’equivoquen, perden, aprenen...
I com que m’agradaria que la màgia dels escacs atrapés uns quants socis més de l’Ateneu, presento
aquesta candidatura amb el programa de treball que detallo a continuació.

Programa de treball
Gestió Esportiva
- Calendari esportiu: mantindrem el torneig social de primavera, el torneig social d’hivern, la jornada
de simultànies al jardí i la participació a la lliga catalana. A proposta dels membres de la Secció,
podem organitzar altres competicions: partides blitz, torneig per parelles, passa-peces...
- Per tal de cohesionar els jugadors dels equips de l’Ateneu a la lliga catalana, demanarem a la
Federació Catalana d’Escacs que faci coincidir el calendari d’alguns equips.
- Crearem un logotip que identificarà la Secció d’Escacs com a club d’escacs. L’aprovarem de manera
consensuada i serà un símbol identificador de la Secció.

Formació
- Durant el primer trimestre de l’any (coincidint amb els mesos que es juga la Lliga Catalana)
organitzarem classes d’entrenament i anàlisi de partides per als jugadors que formen part dels
equips de l’Ateneu.
- Durant l’any, i si hi ha suficients persones interessades, organitzarem classes de perfeccionament i
classes d’iniciació. Aquestes classes aniran a càrrec dels socis alumnes.

Millora del material esportiu
En la mesura que el pressupost de la Secció ho permeti, anirem millorant el material esportiu de la
Secció: reparació i manteniment de les taules de l’aula 306; reposició de jocs i taulers que estan en mal
estat (sobretot els que es fan servir durant la Lliga Catalana, quan ens visiten altres clubs), i compra de
rellotges per a la competició.

Escacs i dona
Per tal de fomentar la presència de dones en un esport eminentment masculí i desterrar alguns
prejudicis, des de la Secció:
-

-

Col·laborarem amb la Federació Catalana d’Escacs com a club voluntari en l’organització de les
trobades femenines d’escacs. Aquestes activitats reben el suport tant logístic com econòmic de la
Federació.
Promourem que se celebri alguna edició del Campionat de Catalunya Individual Femení a les
instal·lacions de l’Ateneu.

Difusió dels escacs dins de l’Ateneu
- Promourem la projecció de pel·lícules sobre escacs, en col·laboració amb la Secció de Cinema (per
exemple: En busca de Bobby Fischer, La defensa Luzhin, El jugador d’escacs, El setè segell, La
jugadora...).
- Organitzarem conferències sobre escacs. Per exemple:
Beneficis dels escacs i el retard en l’envelliment cerebral
La utilitat dels escacs com a eina educativa
Història dels escacs (en col·laboració amb la Secció d’Història)
La relació dels escacs amb les matemàtiques i la música (en col·laboració amb la Secció de
Música i la Secció de Ciències i Tecnologia)
Els escacs i el cinema (en col·laboració amb la Secció de Cinema)
Els escacs i la literatura (en col·laboració amb la Secció de Llengua i Literatura)
Els escacs i l’art (en col·laboració amb la Secció d’Arts Visuals)
- Farem difusió al web de les activitats que organitzem des de la Secció i inclourem enllaços a
campionats oficials, webs de retransmissió de partides, articles de premsa sobre escacs, etc.
- Habilitarem un espai al web (formulari web) i un correu electrònic perquè els socis puguin fer
suggeriments, resoldre dubtes, inscriure’s a tornejos, etc.

Aquest programa està obert a qualsevol aportació que vulguin fer les persones que integren la Secció.

Barcelona, 14 de setembre de 2017

