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Actualitat

El primer Museu Nacional dels Escacs serà a Castellar i
s'inaugurarà per la Diada

Dijous 9 de setembre de 2004
L'Ajuntament de Castellar, la Federació Catalana d'Escacs i el Club d'Escacs
Castellar i amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya han acordat que el
Museu Nacional d'Escacs estigui ubicat a Castellar del Vallès. L'entitat local veu,
així, com pren forma un projecte iniciat fa temps. L'acte inaugural tindrà lloc el
proper dissabte, 11 de setembre, a les 17h. "Ens semblava molt important inaugurar
el Museu durant la Diada, per la seva implicació nacional i també perquè coincideix
amb la festa major del nostre poble", ha explicat Josep M. Calaf, president del Club
d'Escacs de Castellar. El volum de documentació i material relacionat amb els
escacs que tenia el mateix Club va anar prenent una importància tan gran que va ser
la mateixa Federació Catalana dels Escacs qui va suggerir a l'entitat castellarenca
una ampliació del material i posterior naixement d'un Museu Nacional dels Escacs.
"La mateixa Federació veient el material i documentació de què disposava el Club
va proposar-nos entrar en funcionament com a primer museu català dels escacs", ha
manifestat Calaf. Actualment el Museu, que estarà ubicat en una sala dins el mateix
Club d'Escacs (c/ Barcelona cantonada amb c/ Catalunya), compta amb més d'una
cinquantena de jocs d'escacs procedents de diferents països del món com Txèquia,
Hongria i Rússia, així com un considerable volum de material didàctic, fotografies,
llibres, etc. L'Entitat preveu que la sala d'exposició quedi aviat saturada de material.
"Si el material va creixent tant com ara, creiem que caldrà una futura ampliació del
museu, cosa que suposaria una grata notícia", ha explicat Calaf. El Museu no només
serà un punt de referència pel que fa a tota la documentació que guardarà referent
als escacs a Catalunya, sinó que també serà pioner en l'estudi i investigació de
l'evolució dels escacs a Catalunya. L'horari de visita del Museu serà de dilluns a
dissabte de les 19 h a les 21:30 h i els diumenge de 10 a 13 h.
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