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Oci: escacs a LLiçà

El club d'escacs de Lliçà d'Amunt

Jocs escolars a la fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana amb la 
participació del club d'escacs de Lliçà d'Amunt

El club d'escacs amb seu a Lliçà d'Amunt es va fundar 
a l'octubre de 2001.

Actualment està format per 15 socis i la presidenta és 
la Cristina Pérez. . Cada dilluns a partir de les 19 
hores i fin les 20:30 h. es troben al local social dels 
Galliners. 

Enguany el club participa  al Campionat de Catalunya 
d'Equips de tercera territorial durant  el primer 
quatrimestre i a les Fases comarcals individuals dels 
JEEC (escolars) . També ha assistit  a la Copa 
Catalana per equips Territorial de Barcelona.

Història dels escacs
La història dels escacs és molt antiga, uns 1500 
anys com a mínim.  Les peces més antigues que 
s'han trobat fins ara són del segle  VI a.C. És 
possible que es jugués abans d'aquesta data, però 
no se sap amb seguretat. Els escacs actuals 
procedeixen del joc hindú Chaturanga que significa 
“quatre costats” perquè els exèrcits hindús 
disposaven de quatre elements: els carros, la 
cavalleria, els elefants i la infanteria. Els escacs, 
l'últim joc de guerra, es basa en antics principis 
bèl.lics que encara s'apliquen a aquest joc que es 
juga a tot el món.

Els  joc dels escacs es va popularitzar amb 
l'obertura dels mercats comercials entre l'Extrem 
Orient i Pèrsia al segle X. Quan recorrien la Ruta de 
la Seda, els comerciants ârabs solien portar-lo amb 
l'equipatge i així, de la mà dels viatgers i 
comerciants, va entrar a Europa.

Els escacs a l'IES Lliçà
Fa 10 anys es va crear a l'institut el club d'escacs 
Froilan de Todos los Santos i en formen part un 
grup de professors i personal no docent.  Ja en 
parlarem en una altra edició.

Enguany ,el dia 21 d'abril,( dins els actes de la 
festa de Sant Jordi ) es  farà una simultanea a 
l'IES ,  dirigida pel Josep M. Salvans Riba, àrbitre 
internacional i resident a  la nostra localitat.


