
MARC PARÉ PROTAGONITZA UN GRAN FINAL DE TEM-
PORADA A LA TORCHE (FRANCE)
L’última prova Europea del circuit 
mundial de la PWA World Tour s’ha 
disputat del 18 al 26 d’octubre a 
l’espot francès de la Torche, on 
després de 20 anys s’ha recuperat 
la mítica prova de la PWA World 
Tour. 
Marc Paré afrontava aquesta 
prova amb inquietud i optimisme, 
després del bon resultat obtingut en 
Klitmoller. El primer escull a superar, 
era passar els Trials (prova per 
accedir a la competició principal), 
ja que s’havia d’enfrontar a 
riders d’un gran nivell (Albert 
Pijoan, Andrea Rosati i Nicolas 
Akgazciyan). Al final del heat 
classificatori, s’imposaven els riders 
Marc Paré i Nicolas Akgazciyan, 
que serien els que competirien en 
la competició final. 
Després de tres dies sense vent però 
amb bones onades, el dimarts es 
va aixecar amb unes condicions 
immillorables per a dur a terme la 
competició. Amb ratxes de vent 
properes als 30 nusos i onades de 
fins a 5 metres d’altura, s’iniciava 
l’eliminatòria simple on Marc 
s’enfrontaria a Klaas Voget, (el seu 
cap de files a Simmer Style) sent 
aquest el que s’adjudicaria el heat 
davant Marc, que es va mostrar 
molt competitiu en unes condicions 
a les quals no està acostumat, ja 
que amb el vent de dretes i onades 
tant grans i amb tanta força no hi 
ha moltes ocasions en què Marc 
pugui navegar. 
L’eliminatòria doble començava 
bé per en Marc, que s’enfrontava 
al Polonès Maciek Rutkowski i al 
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que finalment eliminaria. En aquest 
heat en Marc va fer una gran 
actuació tant en salts com en 
surfejades i avançant d’aquesta 
manera en la classificació i arribant 
al següent heat on s’hauria 
d’enfrontar a Ben Proffitt. Després 
d’estar liderant la màniga durant 
gran part d’ella, Proffitt va agafar 
una onada en què va demostrar el 
seu gran nivell i va destronar a Paré 
de la possibilitat de continuar en la 
competició i es va alçar d’aquesta 
manera fins al novè lloc final. 
Després de la gran actuació de 
Paré, va aconseguir posicionar-
se en la 17a posició del rànquing 
d’onades de la prova francesa i 

en la 28a posició en el rànquing 
mundial absolut d’onades, amb 
només dues proves competides 
en la categoria absoluta. “Un event 
espectacular amb unes condicions 
dures però molt divertides. Estic 
molt content amb els resultats 
obtinguts i ara ja estic pensant en 
noves destinacions per entrenar 
per a la temporada següent i estar 
al cent per cent! “, aquestes són les 
paraules de Marc després de la 
seva magnífica actuació.
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