
COMUNICAT OFICIAL
A data 30 de juny de 2022 després de 36 
anys deixo de ser President de l’Escola 
d’Escacs de Barcelona. Segurament 
no és el final que m’hagués agradat 
però sí que és el que pertocava.

Quan a l’any 1983 em treia el titol de 
monitor d’escacs de seguida em vaig 
adonar que alló era a lo que volía dedi-
car-me. L’afició pel joc, el pas per la 
banca, per l’empresa privada i els estudis 
d’empresarials van ser un bagatge lo sufi-
cientment important per afrontar el repte 
de fundar la primera escola d’escacs 
a Catalunya i segons tinc entés de tot 
l’estat espanyol:  L’Escola d’Escacs de 
Barcelona l’any 1986.

He d’esmentar que els meus tres 
darrers anys al capdavant de l’Escola han 
estat “testimonials” per circumstàncies 
que no venen al càs.

Enrere deixo a nivell institucional:
 - Creació de llocs de treball (monitors 

i administratius)
- Fins el 2019 uns 1400 alumnes 

d’extraescolars repartit en un total de 
aproximadament unes 40 escoles.

- Campions del Campionat de 
Catalunya per equips de Divisió d’Honor 
(2012) (crec ens merexíem una o dues 
lligues més i que per circumstàncies 
alienes a la gestió pròpia del club no va 
poder ser). 6 Copes Catalanes absolutes.

- Participació en el Campionat 
d’Espanya per equips de Divisió d’Honor 
desde 2013 (excepte 2016 – 1ªDivisió) 
aconseguint el 3er.lloc l’any 2017.

- Organització de més de 60 campio-
nats escolars.

- 141 programes de Televisió (progra-
ma “8x8”) desde el 2015 al 2019 i 114 
programes de ràdio (programa “8x8”) 
desde el 2018 al 2021. Hores totals: 200 
hores  dedicades als escacs.

Al meu agraïment a les primeres esco-
les que a finals dels 80 van confiar en el 
meu projecte i que com s’ha demostrat 
va ser el començament d’un model d’èxit 
de present i futur en l’ensenyança dels 
escacs.

I per últim la meva darrera aportació 
a l’Escola es haver tancat un acord amb 
una associació de nens i nenes amb 
càncer per organitzar un torneig d’escacs 
solidari a la tardor d’enguany i anys 
successius.

No he esmentat ni noms ni cognoms ni 
entitats perque considero que ara no es el 
moment. Temps hi haurà.

Cordialment,

ABEL SEGURA 
– President de l’Escola d’Escacs 

de Barcelona -


