
E334 - windsurf Team Rider Marc Paré

Marc Paré es proclama a Roses 
Campió del Món Júnior d’Eslàlom
Els últims dies han estat intensos per en 
Marc Paré. El jove “rider” de Manlleu 
va culminar amb el títol de Campió 
del Món una setmana en què ha 
estat un dels principals protagonistes 
de la prova del mundial d’eslàlom 
que es va dur a terme a Roses 
(Girona). Marc Paré va aconseguir 
pocs dies abans la victòria en la 
categoria júnior i sisè absolut en la 
prova del nacional de fundboard, 
prova que va servir de trampolí cap a 
la gran cita mundialista organitzada 
pel GEN Roses i que ha omplert les 
aigües de la badia de Roses amb els 
millors surfistes del món. 
No va ser una conquesta fàcil per 
en Marc que va haver de batre 
“riders” molt durs com Aron Etmon, 
de Curaçao o el francès Jimmy 
Thieme. A més totes les regates van 
tenir de comprimir-se en només tres 
dies, davant la climatologia adversa 
dels dies inicials. Marc Paré va fer 
honor a la seva condició de favorit 
i des de les primeres regates va 
donar mostres de la seva solidesa 
liderant la classificació provisional 
en tot moment. Però una sortida de 
línia en una de les semifinals li va 
posar la victòria molt costa amunt, 
la qual cosa va propiciar un final de 
competició intens en què Paré va 
aconseguir proclamar-se campió 
del món. Als seus 16 anys d’edat, 
Marc Paré atresora un palmarès 
excepcional i es confirma com un 
dels “riders” amb millor futur d’aquest 
esport de vela. El regatista del GEN 

Roses, es desplaçarà els pròxims 
dies cap a les Illes Canàries per 
participar en diverses proves del 
circuit professional d’onades. 

Podi Mundial Eslàlom Júnior IFCA Roses

1 Marc Paré ESP334 11 p.
2 Aron Etmon CUR2 12 p.
3 Jimmy Thieme FRA888 19 p.
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