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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PER AL 

RECONEIXEMENT DE LA FIGURA D’ARTURO POMAR. 
 
 
                        EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

El joc dels escacs (una evolució d'un joc persa antiquíssim de característiques similars) té evidents beneficis. 
Alguns d'ells són que la seva pràctica augmenta la concentració, la memòria, la lògica i la creativitat. En els nens, 
a més, té beneficis afectius i fomenta la sociabilitat. En persones adultes hi a indicis que podria prevenir malalties 
com l'Alzheimer. En la seva versió de competició es considera un esport. 
 
Dins d'aquest àmbit esportiu dels escacs en el segle XX ha destacat al nostre país la figura d'Arturo Pomar 
Salamanca (Palma, 1931 – Sant Cugat del Vallès, 2016), esdevenint des de 1971 veí de la nostra ciutat i el lloc on 
va fer arrels i va passar més de la meitat de la seva vida. Des de molt petit va demostrar condicions innates per 
als escacs i va ser el que comunament es denomina un "nen prodigi". Amb 12 anys, Pomar es va fer cèlebre en 
fer taules en el Torneig Internacional de Gijón amb el campió del món del moment, Alexander Alekhine. Pomar 
és des de llavors el jugador més jove que mai hagi fet taules amb el campió del món regnant amb un control de 
temps normal. 
 
L'any 1946, i encara amb 14 anys, va aconseguir erigir-se amb el Campionat d'Espanya absolut, la qual cosa 
aconseguiria sis vegades més en els anys 1950, 1957, 1958, 1959, 1962 i 1966. Paral.lelament, l'any 
1950 va aconseguir la categoria de Mestre Internacional i el 1962 la de Gran Mestre Internacional, la més alta 
que concedeix la Federació Internacional d'Escacs, havent estat el primer jugador de l'estat en aconseguir aquest 
títol. En aquest mateix any, va ser capaç de fer taules amb el mític jugador Bobby Fischer en el 
Torneig interzonal d'Estocolm. 
 
Els seus grans assoliments tant nacionals com internacionals (encara té el millor registre d'Espanya quant a 
participacions en les Olimpíades dels Escacs, participant en 12 ocasions) cal contextualitzar-los en una època, la 
Dictadura, en la qual el recolzament a l'esport era pràcticament nul. És il·lustratiu d'això el que va obtenir una 
plaça de funcionari de Correus, però havia de demanar excedències sense sou per a assistir als tornejos 
internacionals, als quals marxava sense ajuda econòmica ni tècnica. Per tot això, mai va tenir els mitjans materials 
i humans per a poder entrenar i competir en igualtat de condicions en comparació amb d'altres jugadors d'escacs 
d'elit internacionals del seu temps. Malgrat això, és indubtable que la seva figura va ajudar a elevar l'interès pels 
escacs al nostre país com cap altre jugador ho havia aconseguit abans. El Gran Mestre soviètic Alexander Kotov, 
va dir que si hagués nascut a la Unió Soviètica, hauria estat un seriós aspirant al títol mundial. 
 
Cal destacar, per últim, l'estudi que va fer de l'esport dels escacs (per a molts esports-ciència) publicant diversos 
llibres i articles al respecte, així com la seva tasca en pro de la divulgació dels escacs. 
 
Sant Cugat, la ciutat que l'havia acollit, li va concedir el Premi d'Honor a tota una trajectòria en els premis "Esport 
en marxa" de 2007. 
 
És per tot això que es proposa al Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l'adopció dels següents: 
 
 
                                                                                           ACORDS: 
 
PRIMER: Reconèixer la figura d'Arturo Pomar Salamanca com a genial jugador d'escacs i impulsor de la pràctica i 
divulgació d'aquest esport al nostre país. 
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SEGON: Denominar a una via o plaça pública del nostre municipi com "Arturo Pomar", segons informe preceptiu 
de la Comissió de Nomenclàtor, tal com estableix el Reglament Especial d'Honors, Distincions i Protocol del 
nostre ajuntament. 
 
TERCER: Difondre l'ensenyament dels escacs, especialment a l'àmbit educatiu a través de la col·laboració entre 
l'Ajuntament i les escoles locals. 
 
QUART: Impulsar, conjuntament amb els clubs d'escacs locals, la celebració anual d'un esdeveniment esportiu 
centrat en el món dels escacs. 
 
CINQUÈ: Traslladar aquest acord als familiars més pròxims d'Arturo Pomar, a la Comissió de Nomenclàtor, així 
com als clubs d'escacs de la ciutat de Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès a 2 de Novembre de 2022.  
 

 

 

Sr. Aldo Ciprian 

Portaveu Grup Municipal Ciutadans 

 

 


