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Peona i Peó, un dels clubs grans de Catalunya

Ens enfrontem diumenge a un club dels més grans de Catalunya. Amb seu al Guinardó, el
Peona i Peó ha aconseguit fer-se un espai allà on hi ha més competència. Es tracta d'un club
molt actiu, que dedica moltes energies a la promoció i els escacs de base. No és casualitat que
alguns dels jugadors catalans més prometedors hagin sorgit de la seva pedrera: Jesús Ligero i,
especialment, Ferran Cervelló. Cervelló és l'actual Campió d'Espanya sub12 (podeu veure la
notícia del darrer juliol al desplegable: "Presentació" > "Retalls de Premsa").

Bon campionat per equips

Llegint en el primer paràgraf potser heu pensat que trobaveu semblances entre el Peona i Peó i
el nostre clubs (per l'esforç de promoció, el nombre d'equips...). Doncs n'hi ha d'altres.
Agafeu-vos: el primer equip ha quedat quart del seu grup de Primera Divisió, el segon equip ha
quedat sotscampió de Preferent i promociona, dos filials més han ascendit i dos equips de
mainada han sobressortit en el grup de promoció de Tercera... exactament com nosaltres.
Resultats molt bons, dels que estan (estem) molt orgullosos. Repliquem una frase de la seva
web, que suscribim: "encara queden els playoff, però passi el que passi s'ha fet una gran
temporada".

Peona i Peó B

Els barcelonins han estat sotscampions del Grup I de Preferent. En aquest grup tres clubs han
estat dominadors, molt per sobre de la resta. L'Aragonés, el Mataró i el nostre adversari de
diumenge han empatat a 8 punts, superant a la resta de contrincants i només perdent un únic

1/2

Qui és el nostre rival de diumenge?
Escrit per
Divendres, 01 de Abril de 2011 23:36

matx. L'Aragonés s'ha imposat per millor desempat. És un equip molt compacte, amb jugadors
molt compromesos amb l'equip. No és comú veure participar un filial amb tants titulars de
manera continuada.

És de preveure que presentaran una aliniació, en conjunt, amb més elo i que veurem un equip
equilibrat que puntua més els darrers escaquers, que en els de davant. Per tant, un matx molt
dur entre dos aspirants.
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