
JORDI SARRATE PRESAS 
 

Nascut l’1 de desembre del 2002, es va iniciar als escacs de ben petit. A l’edat de 6 anys 
ja es va federar amb el Club d’Escacs de les Franqueses i amb 7 anys ja despuntava com 
un jove talent (Elo 1805).  
 
Amb els anys es va establir una 
molt bona relació entre els 
components de l’Escola d’Escacs 
de Montmeló i la família Sarrate 
– Presas, fins al punt que l’any 
2016 es va integrar a les files del 
Club d’Escacs Montmeló. El 
primer any va ser molt dur, ja que 
va formar part del primer equip 
que juga a Segona Divisió. Però la 
seva perseverança, esforç i 
treball van obtenir com a 
recompensa una gran evolució durant el 2017. Tant és així que, l’abril d’aquest any, la 
seva força escaquista va superar la barrera dels 2000 punts d’elo català, que traduït al 
nostre llenguatge és com arribar a un nivell molt alt.  
 
Però quan el Jordi va ser triat millor esportista, no només es van tenir en compte la seva 
evolució en el joc de les 64 caselles. El compromís amb l’entitat, el seu comportament 
respectuós amb els altres i amb les regles del joc i sobretot la seva alegria innata que 
t’encomana només amb una rialla van ser determinants perquè l’assemblea de socis i 
jugadors deïcidis per una aclaparadora majoria que en Jordi fos el nostre representat a 
la Festa de l’Esport com a millor esportista 2017.  
 
 

 

Evolució 2017 
 

 



Competició Sènior per equips  
 
En el Campionat de Catalunya per 
equips, en Jordi va ser determinant per 
a què el primer equip del Montmeló 
(Segona Divisió, de la Lliga Catalana) 
assolis la permanència, amb un 80% de 
victòries.  

A la foto, el dia que vam salvar la 
categoria.  

 

 

Competició Escolar Individual  
 
Fases prèvies del Campionat de 
Catalunya ( Vallès Oriental, Osona i 
Maresme). 
 
En el primer trimestre de l’any, a les 
Fases Prèvies dels Campionats de 
Catalunya d’Edats, en Jordi va obtenir 
el 8è lloc i el dret de participar a la Final 
del Campionat de Catalunya d’Edats, 
on va finalitzar en 25a posició de la 
categoria sots-16. 

 

Competició Escolar per equips  

En Jordi va ser un dels components de l’equip 
sots-16 del Montmeló, que va participar a 
l’octubre al Campionat de Catalunya per equips.  

Tot i que l’equip va acabar en quarta posició tots 
quatre van estar lluitant fins al darrer moment 
per guanyar el torneig. L’actuació del Jordi va ser 
espectacular, amb un 70% de victòries . 

 

 

 

 


