
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. 

El programa de treball d’aquesta nova legislatura pretén seguir amb la mateixa línia de  treball que hem 
executat durant aquests tres últims anys. La nostra proposta és la següent: 

 
Gestió Esportiva 
Calendari esportiu: mantindrem el torneig social de primavera, el torneig social d’hivern, la jornada de 
simultànies al jardí o a l’entrada de carruatges 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... 

 
Formació 
Durant el primer trimestre de l’any (coincidint amb els mesos en què es juga la Lliga Catalana) 

organitzarem classes d’entrenament i anàlisi de partides per als jugadors que formin part d’algun dels 

equips de l’Ateneu a la Lliga. 

 
Millora del material esportiu 
En la mesura que el pressupost de la Secció ho permeti, anirem renovant el material esportiu de la 

Secció que sigui necessari. 

 
Escacs i dona 
Per tal de fomentar la presència de dones en un esport eminentment masculí i desterrar alguns 

prejudicis, organitzarem alguna activitat dirigida a les dones jugadores (torneig, simultànies, xerrada...). 

 
Difusió dels escacs dins de l’Ateneu 

- Continuarem organitzant conferències sobre escacs. Algunes propostes són:  

- Continuar el cicle “Moments decisius dels campions del món” 

- Beneficis dels escacs i el retard en l’envelliment cerebral 

- La utilitat dels escacs com a eina educativa 

- 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 l’art (en col·laboració amb la Secció d’Arts Visuals)  

- Proposarem a la Junta Directiva fer una exposició sobre els escacs a l’Ateneu, des de l’inici fins als 
nostres dies  

- Continuarem proposant l’adquisició de llibres sobre escacs a la Biblioteca de l’Ateneu 

- Continuarem fent difusió al blog de la Secció de les activitats que organitzem des de la Secció: 
tornejos socials, la lliga catalana, simultànies, conferències, adquisició de llibres.  

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

 

Barcelona, 9 de setembre de 2020    


