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Escacs 
Els  escacs  són  un  joc  de  tauler de  naturalesa 
recreativa i competitiva per a dos jugadors .

La forma actual del joc sorgeix al sud-oest d'Europa 
a  la segona meitat del  segle XV després d'haver 
evolucionat  des  dels  seus  antics  orígens  perses  i 
indis.

Els escacs són un dels jocs més populars del  món, 
practicat  per  milions  de  persones  en  torneigs 
(d'aficionats  i  professionals),  clubs,  escoles,  a 
través d'Internet, per correspondència i de manera 
informal. Hom calcula que hi ha uns 605 milions de 
persones  a  tot  el  món  que saben  jugar  escacs  i 
d'aquestes 7,5 milions estan afiliades a alguna de 
les federacions nacionals que hi ha a 160 països a 
tot el món.

El  joc  (o  partida  d'escacs)  es  disputa  en  un 
escaquer, un tauler de caselles clares i  obscures, 
en el qual, a l'inici, cada escaquista controla setze 
peces  amb  diferents  formes  i  característiques. 
L'objectiu de la partida és fer escac i mat (també 
anomenat  mat)  a  l'adversari.  Els  teòrics  de 
l'escaquisme  han  desenvolupat  una  gran  varietat 
d'estratègies  i  tàctiques  per  a  assolir  aquest 
objectiu, tot i  que en la pràctica no sigui  un fet 
gaire  habitual,  ja  que  els  jugadors  amb un  gran 
desavantatge  o  derrota  imminent  tenen  l'opció 
d'abandonar (rendir-se) la partida abans de rebre el 
mat.

Les competicions oficials d'escacs es van iniciar al 
segle  XIX i  Wilhelm Steinitz  va  ser  considerat  el 
primer campió mundial d'escacs.

L'actual  campió  del  món  (2007)  és  l'indi Vishy 
Anand i la campiona mundial la xinesa Xu Yuhua.

El Dia Internacional de l'escaquisme es commemora 
cada any el dia 19 de novembre, data de naixement 
del cubà José Raúl Capablanca, considerat un dels 
escaquistes més grans de tots els temps. 

Escacs a Lliçà 
Hi ha un club d'escacs a Lliçà d'Amunt anomenat 
Lliçà-Ronçana. 

II Torneig de problemes 

El  passat  divendres  8  de  maig  vam  celebrar  el 
II Torneig de problemes amb èxit de participació: 
vam  ser  31  socis,  superant  la  xifra  de  l'edició 
anterior. 

Torneig de escacs de Sant Jordi al IES Lliçà
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