2015 ha estat un any molt intens

Marc Paré resumeix la seva temporada de windsurf en la qual ha aconseguit el
Campionat del Món PWA júnior d’onades
Oficialment la temporada 2015 ha
finalitzat amb l’última prova del
campionat del món d’onades a
Hawaii. Ha estat la temporada més
difícil que he afrontat fins ara, amb
un inici molt dur però un gran final
i amb bons resultats. Ha estat una
temporada on he après molt, he
viscut noves experiències a arreu
del món i he conegut gent nova.
La temporada va començar amb el
campionat d’Espanya de eslàlom
a Almeria, on vaig obtenir una 1a
posició en la categoria juvenil i una
4a posició en l’absoluta. Un bon
inici de temporada.
La segona prova va ser el campionat
d’Europa d’eslàlom en la categoria
sub20 disputada a Hyères, França,
on vaig obtenir una 10a posició.
Per mi va ser una competició molt
dura, ja que es van unir molts
factors que em van dificultar molt la
competició: acabava de canviar
de patrocinador de taula i no les
havia pogut testejar, no havia pogut
entrenar massa en la modalitat
d’eslàlom i era un lloc amb unes
condicions molt tècniques i amb
un alt nivell dels competidors
locals. Però, deixant de banda les
errades i dificultats, va ser una gran
competició on vaig aprendre molt
i el resultat final no va ser l’esperat,
però tampoc dolent .
La mítica prova de llarga distància
Le Défi Wind, va ser la meva tercera
prova de la temporada. Més
de 1.200 competidors ens vam
enfrontar a ràfegues de vent de

65 nusos durant 4 dies, fent 42 km
cada dia. El primer dia vaig passar
un dels moments més aterradors
quan se’m va trencar la botavara i
em vaig quedar a la deriva al mig
del mar. Vaig acabar 120è dels
més de 1.200 competidors.
El campionat de Catalunya de
freestyle a Port de la Selva (Costa
Brava) va ser la quarta prova de
la temporada. Un bon resultat en
aquesta prova acabant 1r Juvenil
i 2n en la categoria absoluta,
amb una gran batalla a la final
que va acabar amb empat per
puntuació i que es va decidir amb
la puntuació més alta en una de
les maniobres.
La cinquena prova de la temporada
va ser la segona parada del
campionat d’Espanya d’eslàlom
disputat a Roses. Una gran prova
on em vaig assegurar la 1a posició
Juvenil i la 3 a posició absoluta.
Puc destacar aquesta prova per
la bones lluites per les primeres

posicions de la competició.
La meva primera prova d’eslàlom
del circuit professional PWA de la
temporada es va disputar a St.
Pere Pescador (Costa Brava), on
vaig tenir mànigues molt bones on
anava encapçalant alguns dels
millors competidors.
Vaig viatjar fins a la part més sud
d’Itàlia (Reggio Calabria) per
assistir al campionat del món
sub20 d’eslàlom on vaig quedar
8è. Probablement la sort es va
posar en contra meva, ja que
molts factors incontrolables em
van impedir accedir al podi (un
plàstic a l’aleta, una vela trencada
durant la competició, un cargol
del footstrap arrencat...). De totes
maneres, estic content perquè vaig
iniciar la competició col·locant-me
en 4a posició.
Després de moltes competicions
d’eslàlom, vaig tornar a les onades
amb la primera prova d’onades
del circuit professional PWA a Gran

Canaria. Va ser dur haver d’agafar
el ritme un altre vegada per la
competició amb només 5 dies
d’antelació. Durant la competició
no vaig acabar de trobar el ritme
i em va perjudicar en els meus
resultats, quedant 3er Juvenil i
sense poder entrar a la competició
principal.
A la segona prova d’onades de la
PWA a Tenerife tot va anar molt millor
després d’haver estat entrenant
durant 3 setmanes a Gran Canaria.
Vaig poder entrar a la competició
principal on vaig aconseguir una
25a posició i vaig guanyar en la
categoria juvenil, proclamant-me
campió del món PWA júnior 2015.
Dinamarca va acollir la tercera
parada del Tour d’onades de
la PWA. Una prova amb una
condicions molt difícils, però amb
un bon resultat final.
Després de Dinamarca ens vam
dirigir cap a Sylt (Alemanya) per
disputar la quarta parada del tour
d’onades.
Desafortunadament
només vam poder competir amb
eslàlom on vaig aconseguir una
meritòria 33a posició.
La Bretanya Francesa va acollir
la penúltima prova del circuit
professional d’onades. En aquest
cas tampoc vam tenir condicions
per competir, però si que es va fer
una competició/exhibició de Towin on vaig aconseguir la 3a posició.
El circuit professional ha acabat
amb l’última prova disputada
a Hawaii. En l’última prova vaig
trobar les condicions més radicals
i espantoses que mai he vist.
Onades de 8 metres i vent fluix la
van convertir en la competició
més radical i complicada de tot el
tour. No obstant, vaig aconseguir

guanyar algunes mànigues i
aconseguir la 25a posició.
La temporada va finalitzar amb el
campionat d’Espanya de freestyle
a Saragossa. Vaig aconseguit la
2a posició absoluta després de
lluitar per la primera posició en una
segona final, guanyant també en
la categoria juvenil.
Encara que la catalogui com
la temporada més complicada
fins al moment, estic molt content
dels resultats finals: 26è del món
PWA Wave Tour, Campió del món

júnior d’onades PWA, 2n absolut
d’Espanya i 1r Juvenil, 8è sub20 del
món eslàlom. Ara és hora de seguir
treballant i esforçant-me al màxim
per aconseguir millors resultats en
la temporada vinent.
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