
 

Candidatura   Lluís Figueras 

per a la Societat Coral Colon 
Candidatura encapçalada per Lluís Figueras 

 

Benvolguts socis, 

La centenària entitat a la que pertanyem ha iniciat un camí cap al seu 
“futur”, amb l’ampliació dels seus espais per acollir-hi al jovent i activitats 
més atractives i més inclusives per a tothom. 

El nou local que la societat va comprar a finals de setembre està a punt 
d’aconseguir els permisos d’obres i llicències per tirar endavant aquest 
il·lusionant i ambiciós projecte que anem a afrontar tots plegats. 

En aquets nous espais tenim previst ubicar l’Escola d’Escacs, una cafeteria 
de cara al carrer amb taules a la vorera, sales d’estar i de TV per els socis, i 
espais específics per el jovent, al que imprescindiblement hem d’atraure i 
captar perquè la Societat Coral Colon perduri 100 anys més. 

També tenim previst que hi hagi espais per noves activitats de lleure i més 
atractives per entrar a formar part de la nostra associació, com poden ser: 

Activitats  de manteniment físic, com  Yoga, pilates, Zumba, Tai chi, o classes 
de balls (salsa, rumba, country) i de noves tecnologies. 

Ampliació de la secció de Billar, amb una espai del jugador i nous espais que 
inclou la creació d’una  ESCOLA de BILLAR.  

Tot això sense deixar les activitats de les diverses seccions de l’entitat, com 
són el BILLAR, els ESCACS, la RECREATIVA i l’ESCOLA D’ESCACS, amb la 
participació de tots el socis i jugadors, tal i com detallem una mica més 
extensament a continuació per cadascuna de les seccions. 

Si vols que es tiri endavant aquest projecte per al futur de la nostra Societat, 
aquesta és la teva candidatura. 

Ens comprometem per escrit a fer-ho possible. 

 

 

Lluís Figueras i Seguí  
Gràcies
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Com bé sabeu, la secció d’escacs de la Societat Coral Colon va ser fundada l’any 2005, 
sota la presidència d’en Francesc Folguera i la direcció inicial d’en Pere Reginaldo i Pere 
Zapata, amb una molt forta inversió inicial en equipament i adequació de la sala 
d’escacs. Al mateix temps, es va posar en funcionament l’Escola d’escacs, de forma 
modesta a l’inici, essent el primer professor Miquel Fernández Diaz i un dels seus millors 
alumnes el jugador sortit de la nostra pedrera i ara Mestre Internacional del primer 
equip: Carles Diaz Camallonga. 

Amb el pas del temps l’Escola es va fer cada vegada més gran fins al punt de convertir-
se actualment en una de les millors, sinó la millor, Escola d’escacs de Catalunya, amb 
l’esforç infatigable dels seus directors. 

L’adquisició del nou local, aprovada per l’Assemblea, entenem que és una de les millors 
decisions que ha pres en molts anys la societat i podrà aportar millores a la secció 
d’Escacs i l’Escola com ara: 

 Proporcionar un ampli local, modern i adaptat a les noves tecnologies i, molt important (tema 
que preocupa a l’Ajuntament), adaptat a les persones amb discapacitat (actualment la sala 
d’escacs no compleix la normativa en aquest aspecte). El nou local comptarà amb una sala 
pròpia per a l’Escola amb mampares de vidre separatòries, perquè les classes d’uns alumnes 
no interfereixin amb les d’altres, i a la planta baixa per a persones amb mobilitat reduïda. 
 

 Hi haurà una sala d’espera confortable per als pares dels alumnes, al nou local, amb servei 
de bar, perquè no tinguin que esperar a les escales que donen a la sala d’escacs (de vegades 
plena de pares i de germans petits) o que es marxin de l’entitat i no sentin agradable quedar-
se esperant. Es a dir, proporcionar les condicions perquè es quedin, s’integrin, es vinculin 
més o facin més vida social a l’entitat. 

 
 S’adequaria una sala (el local nou compta actualment amb diverses oficines i sales ja 

instal·lades) per a l’estudi, aprenentatge i joc amb varis ordinadors amb subscripció a 
plataformes d’escacs online adients a l’efecte i altres mesures que intentarien que la 
presència dels alumnes a l’entitat no fossi tant sols el temps de les classes. Es reconeix que 
és un repte no exempt de dificultat, però s’enyora l’antic temps (a l’època de la integració 
del Club d’Escacs Sabadell a l’entitat), on la sala d’escacs es podia veure quasi sempre amb 
molta gent jugant; ara quan s’acaben les classes o els tornejos, la sala d’escacs resta sempre 
tancada i buida. 

 
 En el mateix sentit, també s’ha de proporcionar una biblioteca moderna, tant en paper com 

a digital, amb un material guia per als professors, especialment per als grups d’iniciació. Per 
exemple, una mancança important comú als nens que s’inicien en aquest esport són el 
coneixement i pràctica dels finals de partida, on partides guanyades poden acabar molt 
sovint en taules: aquí el material i guia comentats serien molt importants. 
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 També es pretén adquirir o utilitzar pantalles grans de TV per a les classes o per 
visionar vídeos de les plataformes a les que se subscrigui l’Entitat (idea similar a la 
que es proposa per al billar amb la subscripció a la plataforma Kozoom), en 
substitució de/o addicionals a/l’actual projector, que entenem milloraran les 
prestacions actuals. 

Considerem que els nens de l’Escola, és a dir, la “pedrera”, han de tenir un paper 
important al primer equip de l’entitat, ja que fins ara el seu paper aquí ha estat 
testimonial, essent aquest un punt fonamental per a la promoció dels alumnes i jugadors 
de casa. 

Pel que fa a la secció d’escacs, essent, juntament amb l’Escola, la que més activitats 
organitza a l’entitat i la que en més tornejos participa, és a dir, la més activa, en canvi 
això no es veu reflectit al número de socis. S’hauria de fomentar que tots els jugadors 
que juguen als nostres equips, així com els professors fossin socis de l’entitat. 

Per altra banda, la secció d’escacs també guanyaria amb el local nou i amb la utilització 
de les instal·lacions i equipaments que s’han explicat a l’apartat de l’Escola i que es fan 
extensibles a tots els socis practicants dels escacs. 

Pel que fa als equips de competició, al llarg dels 17 anys d’existència de la secció d’escacs 
i durant uns anys també a la secció de billar, s’han destinat importants quantitats de 
diners a la contractació de professionals per al primer equip (tant d’escacs com de billar 
uns anys), gràcies als quals s’han aconseguit molts e importats títols a nivell de Catalunya 
(s’han tingut campions d’Espanya i fins i tot del món, recordem a Dani Sánchez al billar). 
Però malgrat això, per norma general, s’ha tractat de jugadors forans amb cap vinculació 
a l’entitat i que no s’han integrat a la mateixa d’una forma estable i que un any podien 
jugar a un equip i al següent a un altre. No cal dir que els jugadors ideals són els estables 
i compromesos al llarg del temps amb l’equip i amb el nostre Club. 

També s’ha de dir que, amb la competència actual entre els equips de Divisió d’Honor 
d’escacs de Catalunya -alguns equips donen por-, la formació d’un equip professional 
amb garanties d’aconseguir el títol i de participar al Campionat d’Espanya amb 
possibilitats reials d’ascens i despeses vinculades, s’estima que el seu cost no baixaria 
de 20.000 euros. Tampoc cal dir que el projecte de futur de la societat cap una major 
quantitat de socis, activitats i espais, ha comportat ja una forta inversió -com ha estat 
l’adquisició del nou local-; per això, en aquests moments, la prioritat màxima de l’entitat 
ha de ser el nou projecte, prioritzant la inversió front a la despesa esportiva d’elit.  

Dit això, en aquest moment la formació d’un equip professional o semi-professional o 
amb jugadors professionals hauria d’estar vinculada directament amb l’obtenció de 
patrocinadors o esponsorització o amb l’obtenció de subvencions directes de projectes 
presentats a l’Ajuntament, Generalitat, Federació o a altres organismes públics o privats; 
prioritzant, en cas d’obtenció de recursos, a aquells jugadors amb forta vinculació amb 
l’entitat, com ara els professors o jugadors socis amb molts anys a l’entitat o que 
col·laboressin fortament amb l’entitat, donant també prioritat a sistemes de promoció 
com ara beques de formació o participació en tornejos importants. Seria interessant 
cercar una persona o col·laborador propi o extern dedicat exclusivament a la cerca de 
patrocinadors i obtenció de subvencions. 
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RECREATIVA : 

 Potenciar l’entrada de nous socis, d’abonats i més presència 
femenina per dinamitzar la participació social, que torni a ser 
un espai viu on costi trobar cadira per seure-hi. 

 

SOCIAL: 

 Creació d’espais per veure la TV,  de lectura,  espais pel soci, 
com una sala de estar amb butaques i confortables sofàs. 
 

 Intentarem delimitar tots aquest espais perquè siguin 
compatibles  i no es destorbi una activitat amb l’altre. 

 
 Ampliarem l’activitat per incrementar la presència femenina 

als matins i a les hores pertinents per activitats de 
manteniment físic (sense màquines) com ara el “Yoga”, 
“pilates”, “tai-chi”, “zumba”, etc.     

 
 També volem activar i habilitar uns espais per classes de ball 

com ara la Salsa, balls de saló, country, swing, etc. 
 

 Classes de pintura i de noves tecnologies, com ara el potencial 
de prestacions que no sabem aprofitar del mòbil, temes 
informàtics, i els que puguin ser més d’interès pels socis. 

 
 I molt important, crear l’espai “JOVE”, perquè es trobin bé a 

les nostres instal·lacions. 
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Més presència de “billaristes” a la nova junta directiva, que treballaran per 
defensar les necessitats de la secció, i perquè hi hagi una comunicació molt 
directe per conèixer les inquietuds i millores. 

Les primeres que es duran a terme seran: 

 Creació de nous espais per a la secció de billar (club social, escola i 
vestuari), amb pantalles de TV per seguir confortablement les partides 
de la sala, visionar vídeos de plataformes com ara “Kozoom” o 
conversar sense molestar als jugadors de sala; amb sortida directe a la 
terrassa que hi ha a la part posterior del que era la “vivenda” del porter. 
 

 Es posarà al dia la sala actual per acondicionar-la adequadament: 
- sanejament de totes les instal·lacions inservibles actualment, 
- s’instal·larà il·luminació led de baix consum, 
- càmeres per l’emissió en directe de la competició per internet, 
- s’adequarà el sostre i pintat general de tots els espais, 
- solventar la problemàtica de la insuficiència climatització actual. 

Pel que fa al funcionament de la secció, farem una aposta clara i ferma per 
a la creació de l’escola de billar, comptant amb el suport de la Federació 
Catalana de Billar. 

Així mateix, esperem comptar amb la incorporació, com a socis, d’un o 
diversos jugadors de primer nivell perquè juguin al club i pels equips del 
club, i que amb la seva assistència habitual ajudin a millorar el nivell de joc 
de la secció i els seus equips. 

Canviar draps i boles de manera regular tres cops l’any. Dues vegades 
intentarem que sigui coincidint amb la celebració de campionats oficials de 
la FCB perquè no suposi cap despesa per l’Entitat. 

Potenciar la competició social interna com a mitjà per dinamitzar la secció. 
La proposta és organitzar regularment tornejos socials de les modalitats 
que el comitè esportiu estimi oportú i que tinguin com a premi material de 
joc: tacs, jocs de boles, taqueres, etc. 

Tot això amb la intenció de modernitzar i potenciar la secció de cara a fer-
la atractiva a la incorporació de nous socis. 

           


