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“El meu repte és fer un gran club des de la base”

Quins motius el van portar a optar a
la presidència?
Temps
abans
de
celebrar-se
l’assemblea per escollir el nou
president ens vam adonar que calia
donar un altre aire al club aprenent dels
encer ts i de les errades del passat.
Per això vaig decidir presentar-me ja
que podia apor tar tota la meva
experiència prèvia. A més, la meva
joventut i l’entusiasme poden servir per
tirar endavant el projecte.
Quins objectius s’ha marcat el nou
equip directiu?
Volem fomentar l’escac de base
por tant-lo a les escoles o als casals.
S’ha de popularitzar aquest art entre
els joves i que en treguin profit, ara
només manca difusió i marketing.
Com es pot fomentar la pràctica dels
escacs a Parets?
La millor manera seria que espor tistes
coneguts com el Joaquim Rodríguez,
en Miquel Luque, el Sergi Mingote o el
mateix alcalde el practiquessin... es
fomentaria sol... això va succeir amb
Urdangarín i l’handbol. Sincerament
crec que una bona acció comercial
amb el suport de les AMPAS i del casal
enganxaria als joves amb aquest
espor t.
El Campionat de Catalunya d’enguany,
per oblidar?

MARIO PARRA
President Associació Paretana d’Escacs

Efectivament hem oblidat la pressió
dels grans par tits, de les categories
altes.Luque
Aquest any hem gaudit de les
Miquel
par tides,
estat un autèntic
Medalla
d’or hem
als paralímpics
d’Atenesequip
malgrat que haig de confessar que
tantes der rotes ens han intentat
desanimar.
Quins reptes de futur tenen?
Mantindrem les activitats que fèiem, el
Memorial Francesc Alsina, el Torneig
de la Festa Major, el Campionat de
Catalunya per equips... però sobretot

Mario Parra és, des del mes de març,
el nou president de l’Associació
Paretana d’Escacs, en substitució de
Jaume Monteis. El canvi a la
presidència ha anat acompanyat d’una
profunda renovació a la junta directiva.
El nou vicepresident és Pedro
Contreras, Josep Fradera és el tresorer
i, a més, s’han nomenat 5 vocals: José
Luis Alcáraz, Jaume Bernardez, Carles
Batallé, Carles Amat i Jaume Monteis.
Amb només 24 anys, Mario Parra és el
president més jove de tots els clubs
esportius de Parets. Practica l’espor t
dels escacs des del 1992 quan
estudiava al CEIP Pompeu Fabra, durant
la seva etapa escolar va assolir un
cinquè lloc en els Campionats de
Catalunya. Mario Parra és el tercer
president de la Paretana, club que
durant el 2004 va celebrar el 10è
aniversari de la seva fundació.

el repte és fer un gran club des de la
base.
Les properes activitats?
Aquest diumenge a les 16.30 hores
fem unes simultànies dins de la Fira
d’entitats. Després els esforços
estaran dedicats a fomentar els escacs
i a promoure el club. A més tots els
divendres a la tarda mantenim les
sessions de l’escola d’escacs a la
nostra seu, situada al Pavelló
d’espor ts.
Jordi Seguer

al dia

SÈNIOR “A” TENNIS TAULA PARETS

L’equip sènior A del TT Parets
disputarà per tercer cop a la història la
fase d’ascens a la 1a divisió Estatal.
El bloc format pels jugadors Miquel
Molina, Agustí Mar tín, Juan Ortega i
Jordi Rivera s’ha proclamat campió de
la lliga de 2a Estatal grup 5è amb 14
victòries i 4 derrotes. El Parets va
assegurar-se el primer lloc gràcies al
triomf assolit el 2 d’abril a Torelló per
1-4. En la darrera jornada però, l’equip
va trencar la ratxa d’onze victòries
seguides i va caure a casa davant
l’Olesa, el 9 d’abril, per 2-4. Molina i
Martín van aconseguir els dos punts
del TT Parets. La fase d’ascens a
primera es disputarà el cap de setmana
del 21 i 22 de maig a Getafe (Madrid)
o bé a Cadis, ja que fins ara la
Federació no s’ha pronunciat. En totes
les fases d’ascens anteriors tant cap
a 2a com 1a Estatal, el Parets sempre
ha pujat de categoria. Mentrestant
l’equip participarà a la competició de
la Copa de Divisió d’Honor on acumula
2 victòries i una sola derrota.

activitats
divendres 15 dabril

15 dabril

17.30 a 19.30 h. Can Jornet
TALLER
Els ocells de Gallecs

a càrrec dels col·laboradors de la Secció dOrnitologia

a les 23h
Jam Session de percussió
a càrrec de Lluís Molas

17 dabril

a les 17h
Discoteca Punt de Trobada
a càrrec de Solidaris Parets

divendres 29 dabril
17.30 a 19.30 h. Escola de la Natura
TALLER
Joguines reciclades i energia solar

a càrrec dEcomagina

22 dabril

a les 23h
Chill Out

