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Per celebrar l’aniversari, el programa del món del mar salta a TV3 els dies 14 i 15 de no-
vembre. El dissabte 14, a les 12.00,  dins de la franja Planetari, s’emetrà un especial
“Thalassa” amb el documental “Palamós: retrats d’un port” i, diumenge 15, a la mateixa
hora, es podrà veure “Els pioners de les profunditats”.

El divendres 20 de novembre, en la seva franja habitual, a les 22.00 al 33, “Thalassa”
commemorarà les dues dècades en antena amb una edició especial que recull els temes
més importants que han tractat en aquests anys i una selecció de tres reportatges amb la
firma del programa: “El mar dins d’una ampolla”, “La sal de la vida” i “Llagosta miste-
riosa”.

““TThhaallaassssaa””  cceelleebbrraa
vviinntt  aannyyss  ssoollccaanntt  eellss
mmaarrss,,  oobbrriinntt  nnoouuss
hhoorriittzzoonnss  ii  eexxpplliiccaanntt
hhiissttòòrriieess  hhuummaanneess
pplleenneess  ddee  ppaassssiióó..
VViinntt  aannyyss  dd’’uunnaa
aavveennttuurraa  qquuee  ssee  
cceelleebbrraa  aammbb  uunnaa
pprrooggrraammaacciióó  
eessppeecciiaall  eellss  ddiieess  1144  ii
1155  ddee  nnoovveemmbbrree  aa
TTVV33,,    ii  eell  2200  ddee  nnoo--
vveemmbbrree  aall  3333..

“Thalassa”, dirigit per Pere Secorún,
va començar la seva singladura amb
les emissions del 33 al setembre del
1989. Al llarg d’aquest anys, “Tha-
lassa”, que ha estat capdavanter en
el tractament dels temes mediam-
bientals, ha mantingut sempre una
coherència temàtica i també d’estil i
enfocament que el públic ha premiat
amb el seu suport continuat i que
l’han fet un clàssic de la televisió al
nostre país.

“Thalassa” ha basat una part del seu
èxit en un tractament narratiu que
s’ha fonamentat sempre sobre histò-
ries humanes. Els grans temes han
estat els de la gent i el seu exemple, 
i el mar n’ha estat el motiu aglutina-
dor i l’àmbit d’acció.

Per a Pere Secorún, el seu director,
“Thalassa és un exponent claríssim
del que pot ser un programa de tele-
visió pública; reuneix qualitat, in-
forma, divulga, entreté, i el resultat
és un producte digne i d’interès per a
un públic ampli.”
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““PPAALLAAMMÓÓSS::  RREETTRRAATTSS  DD’’UUNN  PPOORRTT””

Dissabte 14 de novembre, a les 12.00, a TV3

“Retrats d’un port”, la història de Palamós, un poble obert
amb vocació marinera i cosmopolita, però també un poble
zelós de les seves arrels més profundes. El reportatge fa un
repàs de la història de la vila de Palamós: el seu passat mari-
ner, els anys d'expansió amb la indústria del suro, la Guerra
Civil , el boom  turístic dels anys 60 i els últims intents per
conservar alguns indrets del seu entorn privilegiat, com la
platja Castells.

““EELLSS  PPIIOONNEERRSS  DDEE  LLEESS  PPRROOFFUUNNDDIITTAATTSS””

Diumenge 15 de novembre, a les 12.00, a TV3

Als anys 40 i 50, el món submarí era completament desconegut; en aquells
temps ficar-se al fons del mar era una veritable aventura que reviurem de
la mà dels seus pioners, els homes i les dones que van protagonitzar els ini-
cis del submarinisme a casa nostra.

EESSPPEECCIIAALL  ““TTHHAALLAASSSSAA””  AA  TTVV33

““TTHHAALLAASSSSAA””  AALL  3333

Divendres 20 de novembre, de les 22.00 a les 23.30

El divendres 20 de novembre, el 33 oferirà a partir de les 22.00 una edició especial de
“Thalassa” per commemorar-ne l’aniversari: un programa que repassarà alguns dels seus
millors moments i que inclourà també l’emissió de tres reportatges  amb la marca del pro-
grama: 

““EELL  MMAARR  DDIINNSS  DD’’UUNNAA  AAMMPPOOLLLLAA””
Moltes ampolles de vidre han navegat per tots els mars
compartint aventures i secrets amb aquells que les
buidaven. Després, com si d’un agraïment es tractés,
algú hi guardava a dins un vaixell, un petit tros de la
història de la navegació.

““LLAA  SSAALL  DDEE  LLAA  VVIIDDAA””
A Mallorca anirem a buscar la sal de cocó, la sal més
preuada que el mar deixa als petits illots, davant de la
costa. Fa més de mig segle que “l’amo en Pere” i la
seva dona Maria despatxen a la rebotiga del seu negoci
una petita joia del mar: la sal de cocó. Una exquisidesa
que només venen als afortunats que la coneixen. La
manera artesanal de recol·lectar-la i la manera especial
que té de condensar-se fan que avui sigui una autèntica
raresa. 

““LLLLAAGGOOSSTTAA  MMIISSTTEERRIIOOSSAA””
A l'estiu del 1998, el biòleg David Díaz, formant part
d'un equip d'investigadors del departament de Biologia
de la Universitat de Barcelona i de l'Institut de Ciències
del Mar, observa per primera vegada el procés de reclu-
tament de les petites llagostes vermelles. Els deu anys
d'estudis científics, que han realitzat els biòlegs marins
sobre la llagosta, han fet que es comenci a esborrar el
qualificatiu que havia rebut d'animal misteriós i desco-

negut. Les conseqüències pràctiques son importants. En un marc en què les poblacions de
llagosta vermella fa anys que estan en decadència, es comencen a tenir respostes que aju-
daran a millorar la gestió de les futures pesqueres.

www.thalassa-online.com


