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L’alcalde de Terrassa mostra el seu condol per la
mort de Valerià Parera
El billarista va rebre el 2010 la medalla de la Ciutat a l’Esperit Esportiu

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat el seu condol per la mort del
billarista terrassenc Valerià Parera, qui va traspassar ahir a l’edat de 72 anys. Parera
va ser durant dècades un dels referents del billar català, sobretot arran les seves
aparicions televisives
Jordi Ballart ha lamentat la pèrdua d’aquest “grandíssim mestre del billar,
terrassenc fins a la medul·la”, i ha recordat que l’Ajuntament de Terrassa li va
concedir el 2010 la Medalla de la Ciutat a l’Esperit Esportiu “en reconeixement a
una trajectòria brillant, no només en una disciplina esportiva, sinó també per la
vessant educativa, cultural i cívica de la seva tasca d’anys i anys jugant i
ensenyant a jugar a noves generacions”. L’alcalde ha destacat també que
“Parera va ser sempre un d’aquells terrassencs orgullosos de ser-ho, i que
porten arreu el nom de la ciutat”.
Valerià Parera i Sans (Terrassa, 6 de febrer de 1942) va començar a jugar a billar als
14 anys. Als anys 70 va començar a guanyar premis i a publicar llibres sobre la
pràctica del billar. Els cinc títols que ha publicat han venut en total més de 100.000
exemplars. Als anys 80 i 90 va participar en diferents campionats estatals, quedant
entre els tres primers en quatre ocasions, i fins i tot va arribar a quarts de final en
competicions europees. Amb el temps es va especialitzar en exhibicions de billar
acrobàtic o de fantasia, que delectaven el públic en nombrosos clubs, casinos i
societats, i va acabar portant aquestes exhibicions al mitjà televisiu. El programa de
TV3 “Nadal a 3 bandes” li va donar popularitat i en va convertir en un referent del
billar català.
El 2000 Parera va obrir una escola de billar a la ciutat i sis anys després va deixar de
competir oficialment, després d’una carrera llarga i brillant en què va dominar tots els
estils, esdevenint un dels pocs jugadors que ha competit en primera categoria a les
tres modalitats.
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