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OCTUBRE – JUNY –
Classes als nens

JULIOL – Campionat de ràpides de la
FESTA MAJOR de Parets.

Professor: Roberto Villa, Mestre Català, és
una gran jugador, un gran professor i una gran

persona

7 JUNY– Diada de l’esport, organitzat pel
Ajuntament.

20ABRIL– Festa d’Entitats, amb un
Campionat de 17 a 19 hores pels infants.

NADAL – Memorial Francesc Alsina (aquest
any van participar una campiona mundial,
campiona d’Espanya i campiona de
Catalunya).

GENER – ABRIL Campionat de Catalunya
per equips. Aquest any hem jugat a Primera
Divisió Provincial.

ACTIVITATS 2008

Cost: Un dels pares ha de ser soci del club, el
cost està subvencionat i per això només costa 10
euros cada trimestre.

Horaris: Divendres a partir de les 18:30 hores
fins les 20:00

Situació: Pavelló Municipal d'Esports de Parets
(Antic Pavelló)

Si vols aprendre, si vols millorar el nivell, si
vols divertir-te amb nois i noies de la teva edat;
aquest és el teu club.

Tens entre 6 i 16 anys i vols jugar a escacs?

CLASSES D'ESCACS A LA
PARETANA

Volem agraïr per avançat la participació
del tots els paretans i socis del nostre
club.

I també, com cada any, organitzem un
campionat tipus “Masnou”, de 17 a 19
hores. Aquest campionat està dirigit
pels nens i jugadors amateurs. Es tracta
d’un torneig de partides ràpides (5
minuts per jugador), qui perdi ha d’anar
a una cua i esperar que un altre jugador
perdi. El jugador que més partides hagi
jugat (guanyat) serà el vencedor, però
HI HA MOLTS PREMIS!!

Aquest any, com sempre, tenim un stand
on informen de les activitats del nostre
club, els torneigs on participem, les
classes als nens, etc. A més, podreu
jugar una partida contra un dels nostres
socis.

FESTA DE LES ENTITATS
2008

