
 

 

El programa celebra el seu 20 aniversari amb una navegació de 15 dies en què 
acostarà el pailebot 'Santa Eulàlia' als seus seguidors al llarg de la costa 
catalana 

 

 

El pailebot 'Santa Eulàlia' visitarà onze ports en la ruta de celebració del vintè aniversari del programa 
'Thalassa'  
 

'THALASSA' SALPA DE NOU    Òscar Montferrer 

El setembre del 1989 va néixer el segon canal de Televisió de Catalunya (TVC), que 
va ser batejat com a Canal 33. Amb ell, va arribar a la petita pantalla un programa que, 
des del convenciment i la humilitat, volia posar en contacte dos mons separats: el dels 
teleespectadors i el del mar, que més que un món és un univers. 

Thalassa, amb Pere Secorún com a director, ha conviscut amb el segon canal de TVC 
aquesta vintena d'anys, però també ho ha fet amb els teleespectadors, que li han 
atorgat la seva fidelitat empedreïda. És amb aquests teleespectadors amb qui es vol 
compartir temps. 

Tal com va fer ara fa cinc anys, amb motiu del seu 15 aniversari, Thalassa salpa per 
dur a terme una navegació que començarà a Portvendres el cap de setmana vinent i 
que acabarà a Sant Carles de la Ràpita el cap de setmana del 19-20 de juny. 

Entre un port i un altre, el pailebot Santa Eulàlia, -el pailebot del 15 aniversari, el Thö-
pa-ga, es va enfonsar el 2008 a causa d'una topada amb un contenidor a la deriva -
visitarà el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, l'Escala, Palamós, Arenys, Vilanova i la 
Geltrú, Tarragona i l'Ametlla de Mar. El Santa Eulàlia és propietat del Museu Marítim 
de Barcelona. 

L'esperit i la intenció d'aquesta ruta tenen molt a veure amb els que van animar la que 
es va fer cinc anys abans. El director del programa assegura que els seus reportatges 
"sempre han buscat una dimensió humana a l'hora d'explicar històries" perquè 
Thalassa es fa per a les persones i, ara, al llarg de la costa catalana, és a aquestes 
persones a qui es vol saludar. 

http://www.avui.cat/
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