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TARRAGONA SOTA EL MAR
UNA MOSTRA DE LA VIDA AL PARC SUBAQUÀTIC

SES-Societat d’Exploracions Submarines de Tarragona 

CICLE DE CONFERÈNCIES
al Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona

 Divendres 2 de febrer, a les 19 h - ‘Tarragona sota el mar’ (SES Tarragona)
 Dissabte 3 de febrer, a les 12 h - ‘Atenció en el mar: platges i parc’ (Creu Roja)
 Dissabte 10 de febrer, a les 11 h - ‘Busseig i rescats’ (GEAS)
 Dissabte 17 de febrer, a les 11 h - ‘Seguretat del busseig a Catalunya-Immersions al Parc’ (GRAE)
 Divendres 23 de febrer, a les 19 h - ‘Història del busseig’ (SES Tarragona)
 Dissabte 24 de febrer, a les 11 h - ‘Organització i serveis’ (GIS)



Vols venir a bussejar amb nosaltres? Aquesta pregunta l’han formulat una vegada i una altra, al llarg de més 
de 60 anys, els amics i socis de la Societat d’Exploracions Submarines (SES). La SES  ha estat pionera 
en la introducció del busseig esportiu a Catalunya,  alhora que ha contribuït de manera singular a l’estudi i 
conservació del fons marí de Tarragona. 
La SE S es va fundar el 8 de juliol de 1955 com una branca del Cine Club Cultural de Tarragona. En un principi 
es va denominar Societat d’Investigacions Submarines, però el 14 d’abril de 1956 es va independitzar amb 
el nom de Societat d’Exploracions Submarines.
En aquests anys ha estat un dels clubs pioners en l’ensenyament de busseig amb escafandre autònoma, 
i es va fer el primer curs conjuntament amb el club ERE de Barcelona el 15 de setembre de 1955, activitat 
que s’ha continuat fent sense interrupcions fins a l’actualitat.
L’any 1991 es va tirar endavant el projecte de crear un Parc Subaquàtic a Tarragona. Després de 4 anys 
de gestions es va aconseguir construir-lo a l’escullera exterior del Port de Tarragona i fou inaugurat el 6 de 
juny de 1995.
Amb aquesta exposició, el Port de Tarragona i la SES volem compartir novament amb la societat la bellesa 
submergida de la mar de Tarragona, just a tocar de casa.
Voleu venir amb nosaltres?


