
Història 2015 
2-3 gener 
El CECA organitza el IV Torneig de Nadal a les dependències del Cercle Artístic. 

En la categoria d’iniciació competeixen 25 jugadors de Ciutadella i Ferreries. 
Queden primers classificats, empatats a punts: Toni Barrera (1º), Sisco Bagur 
(2º) i Pau Coll (3º). 

En la categoria absoluta competeixen 31 jugadors, guanyant el nostre Director 
Tècnic David Pons. 

Durant l’acte de cloenda el CECA va felicitar públicament als nostres jugadors 
Francesc Campins i Albert Fraga pels seus èxits esportius. També va atorgar una 
placa de reconeixement als joves valors dels escacs Joan Moll (3º d’España sub 
8) i Lidia Comellas (campiona femenina d’España sub 18 d’escacs ràpid). 

  

10 gener 
T          David Pons imparteix a la Sala Jeroni Marquès, la conferència titulada: 
El sacrifici de qualitat a la defensa siciliana. 

Acaba el campionat d’inicició d’escacs. Queda campió Guillem Bagur. 

  

25 gener 
Comença el campionat de Menorca d’escacs per equips. El CECA presenta 6 
equips, 2 a Preferent i 4 a Primera. 

  

1 març 
Entre els actes del Dia de les Illes Balears, a proposta del Consell Insular de 
Menorca, la Delegació d’Escacs de Menorca organitza un homenatge als 
escaquistes menorquins que han estat campions de Balears individuals 
absoluts: Juan José Carretero Orfila (1964); Joan Villalonga Iglesias (1973, 
1974); Tomàs Serra Olives (1961, 1976); Santiago Pons Sastre (1981, 1984, 1984 i 
1992, ex jugador del CECA); Josep Villalonga Vadell (1987) i Joan Cubas Pons 
(1994, 1999, 2004, 2005, 2011, 2012, jugador del CECA). 

28 març 
Acaba el campionat per equips de Menorca 2015. El CECA A queda campió. 

Acaben també els campionats escolars de Menorca. Els jugadors del CECA: Joan 
Moll, campió en sub-10; Joan Ponsetí, campió en sub-16 



  

10-12 abril 
S’han celebrat a Mallorca els campionats autonòmics individuals d’escacs 2015. 
A destacar el subcampionat obtingut per Lidia Comellas, quedant a més, 
campiona femenina juvenil; i el tercer lloc de Marc Vinent del campionat 
juvenil. 

  

18 abril 
En la 59 Concentració menorquina d’escacs celebrada a Es Castell, els equips 
CECA A queden campions del torneig d’escacs ràpid, en la categoria absoluta i 
en la d’iniciació. 

  

2-3 maig 
A ca’n Picafort (Mallorca) s’han jugat el campionat d’escacs per equips 2015. El 
CECA A ha quedat subcampió. 
  

29-31 maig 
S’han jugat a Santa Ponça (Mallorca) els campionats autonòmics escolars 
d’escacs. Els jugadors del CECA participants han obtingut resultats destacats: 

▪ Joan Moll i Lidia Comellas han revalidat els seus títols en les categories sub-10 i 
sub-16, respectivament. 

▪ Joan Ponsetí ha quedat subcampió en sub-12. 
▪ Maria Triay i Guillem Bagur han quedat tercers classificats en les categories sub-16 

i 2ub-10, respectivament. 
18 juny 
El CECA organitza a la Sala Jeroni Marquès un torneig de fi de curs. Un suís a 6 
rondes amb 36 participants. Lidia Comellas és la guanyadora. 

27 de juny 
Es juga a Fornells el IX Memorial Vicente Sebastián. 

En categoria absoluta queda campió el MI Claudio Minzer. David Pons i Juan 
Cubas obtenen uns meritoris 2n i 3r lloc, respectivament. 

En categoria sub-18 queda campió Francesc Campins. 

  

4 de juliol 



A la Sala Jeroni Marquès es juga el Torneig 9 de juliol, organitzat pel CECA. En 
iniciació guanyen Josep Cardona i Caterina Bagur. En categoria absoluta Joan 
Cubas queda campió. 

Del 29 de juny a 4 de juliol, en Joan Moll ha participat al campionat d’Espanya 
sub-10, jugat a Salobreña (Granada). Ha aconseguit el lloc 15 entre 130 
participants, en escacs clàssic i el lloc 20, de 113 participants, en escacs ràpid. 

  

12 de juliol 
Joan Ponsetí i Doro Gomila juguen a Salobreña el campionat d’Espanya sub-12 

  

19 de juliol 
A Salobreña es continuen celebrant els campionats d’Espanya per edats. Lidia 
Comellas en sub-16 i sub-18, Francesc Campins en sub-18. 

  

2 d’agost 
Es juga a Es Castell el torneig d’escacs ràpid Sant Jaumet. En categoria absoluta 
guanya David Pons. 

  

6 d’agost 
Es juga a Alaior el torneig d’escacs ràpid Sant Llorenç. En categoria absoluta 
guanya Joan Cubas. 

  

14 d’agost 
Es juga a Ferreries el torneig d’escacs ràpid Sant Bartomeu. En categoria 
absoluta guanya David Pons. 

  

19 d’agost 
Es juga a Macaret un torneig d’escacs ràpid. En categoria absoluta guanya David 
Pons. 

  



23 d’agost 
Esteve Campins, Francesc Campins, Albert Fraga, Doro Gomila, Liberto Triay i 
Maria Triay, participen al XVII Open Internacional de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta. 

  

24 d’agost 
Es juga a Sant Lluís un torneig d’escacs ràpid. En categoria absoluta guanya 
Joan Cubas. 

  

12 de setembre 
Es juga a Maó el torneig d’escacs ràpid de ses festes de Gràcia. En categoria 
absoluta guanya Joan Cubas. 

  

25 de setembre 
David Pons ha aconseguit el títol Fide Trainer i, com a acte inaugural del curs 
d’escacs 2015-16, imparteix una conferència a Ferreries sobre Entrenament dels 
escacs. 

  

17 d’octubre 
Es juga a el Campionat de Menorca d’escacs ràpid al bar ARS de Maó. 

En iniciació guanya Josep Cardona. En categoria absoluta guanya David Pons. 

  

24 d’octubre 
Comença el Campionat de Menorca individual 2015. 

  

4 – 8 de desembre 
Comença el Campionat d’Espanya per edats i equips, que es celebra a Benidorm 
dins el XIV Festival Internacional d’Escacs. Hi participen els alumnes de 
l’Escola d’escacs del CECA: Lidia Comellas, Angel Pons, Nil Urpi, Francesc 
Bagur, Gemma Anglada, Joan Ponsetí, Doro Gomila, Josep Cardona, Oscar 
Pérez, Joan Moll, Maria Bagur i Pau Coll, acompanyats d’una nombrosa 
representació de pares i mares, 30 en total. 



També recordar que un equip del CECA participa al Campionat d’Espanya per 
correspondència. Actualment lideren aquest torneig. 

  

18 de desembre 
Acaba el Campionat de Menorca Individual 2015. 

Joan Cubas aconsegueix el seu catorzè campionat. 

Lidia Comellas queda campiona juvenil femenina. 

Joan Ponsetí campió sub-1600. 

  

En una categoria que no existeix, però que és ben meritòria, Joan Mercadal va 
quedar el primer dels majors de 75 anys. 


