	
  

	
  
ICTINEU SUBMARINS - NOTA DE PREMSA
Sant Feliu de Llobregat ,18 d'abril de 2013

El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat una resolució
de suport al projecte del submarí català ICTINEU 3
La Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest
dimecres 17 d’abril una resolució en què insta al Govern de la Generalitat a donar
suport a la finalització de la construcció del submarí ICTINEU 3.
La proposta de resolució va ser presentada a principis de legislatura pel diputat al
Parlament Jaume Bosch, del grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds, amb la voluntat
d'aconseguir un suport polític ampli per a aquest projecte tecnològic amb grans
beneficis per a la societat. L’acció la va dur a terme sent conscient que la finalització
de la construcció d'aquest submarí de gran profunditat (1200 m), "podia donar impuls a
un sector tecnològic i econòmic amb una gran projecció de futur: la tecnologia
submarina", i que, d'aquesta manera, es podrien generar més llocs de treball i més
riquesa al país. Cal recordar que el projecte del submarí ICTINEU 3 continua cercant
finançament a través de la subscripció popular amb l’objectiu de poder finalitzar-se
aquest 2013.
Finalment, la resolució política s'ha aprovat amb el suport de tots els grups
parlamentaris que, en les seves intervencions, no han escatimat elogis cap al projecte
i als seus impulsors. El text de resolució final és el següent:
“El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
Donar suport logístic, legal i econòmic d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i
a través dels procediments establerts per la Generalitat, al projecte ICTINEU 3, per tal
de fer possible la finalització amb èxit de la seva construcció el més aviat possible
dotant així a Catalunya d’una eina estratègica que pugui donar suport a l’administració
i prestar serveis d’interès públic en matèria d’investigació, salvaments i riscos
ecològics i alhora donar impuls a un sector tecnològic i econòmic amb gran projecció
de futur: la tecnologia submarina”.
En les intervencions dels diferents grups s'ha expressat un recolzament clar cap a
aquest projecte:
La diputada Montserrat Ribera, del grup de Convergència i Unió, ha destacat la
importància de la Recerca i la Innovació en les empreses i ha remarcat que des del
seu grup estan al costat de l'ICTINEU 3.
El diputat Oriol Amorós, d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha lloat el projecte
fent esment a l’alt risc que s'assumeix per l'alt nivell tecnològic, i la importància en què
quan es fa recerca de vegades es troben solucions inesperades, com per exemple
que, fent un submarí, l’equip de l’ICTINEU 3 trobés solucions al sector de l'automòbil,
referint-se a les bateries d'ió liti polímer, que ICTINEU Submarins ha desenvolupat, i
que són les primeres al món d'aquest tipus.

	
  
	
  

	
  
La diputada Alícia Romero, del grup del PSC, ha destacat que, entre tantes males
notícies que corren en l'àmbit de la indústria, n'hi ha també de positives com la
finalització imminent de la construcció de l'ICTINEU 3.

	
  

Des del grup del Partit Popular, han remarcat el gran valor afegit d'aquest projecte.,
mentre que des del grup Ciutadans han remarcat la importància del sector estratègic
en què s’engloba el projecte, la tecnologia submarina.
Finalment, des del grup mixt, el diputat David Fernàndez de la CUP, ha destacat el
valor social del projecte. D’una banda, per haver-se finançat una part a través de la
subscripció popular, i de l’altra, per la innovació projectada al servei de l'enginyeria
civil.
A part d'instar al Govern a donar suport logístic, legal i econòmic per finalitzar amb
èxit la construcció de l'ICTINEU 3, cal destacar que tots els grups, i per tant el
Parlament de Catalunya, ha aprovat un text en què s’explicita que aquesta és una
eina estratègica que pot prestar serveis d'interès públic en matèria
d’investigació, salvaments i riscos ecològics.
Pel que fa a l'impuls al sector de la tecnologia submarina, cal destacar que, segons els
primers estudis del Pla Estratègic del Sector de la Tecnologia Submarina a Catalunya
que estan realitzant a l'Associació INSTITUT ICTINEU Centre Català de Recerca
Submarina, en un horitzó de 10 anys, aquest sector podria donar feina d'alta
qualificació a més de 5.000 persones i generar un volum de negoci de més de
2.500 milions d'euros anuals. De tot aquest volum de negoci, l'exportació en
representaria més del 70%.
Les previsions indiquen que el mes de juliol de 2013 l'ICTNEU 3 estarà ja operatiu i
realitzarà les seves primeres immersions. Malauradament, però encara no s'ha
solucionat totalment el finançament de la construcció i l'equip de l'ICTINEU 3 fa una
crida per recollir els fons necessaris per acabar el submarí, i convida a tothom que
hi vulgui col·laborar a visitar el web www.ictineu.net. Aquest és un projecte de país i de
futur, que espera ben aviat poder compartir amb tota la societat els descobriments dels
fons marins.
•

Proposta de resolució presentada pel grup d'ICV el 15-01-13:
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b009.pdf

Contacte de Premsa:
Albert Riera
comunicacio@ictineu.net
661108175
www.ictineu.net
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ANNEX INFORMATIU adjuntat
IMATGES: www.ictineu.net/premsa/Imatges
MÉS informació útil per a premsa: www.ictineu.net/premsa
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ICTINEU 3, submarí català punter a nivell mundial
Catalunya tindrà a partir del 2013 el submarí científic més modern del món. El projecte
-100% català- ha cobert fins a la data la major part dels seus objectius (reptes tècnics
d'elevada dificultat) entre els quals estem orgullosos de destacar:
• Innovació en nous materials i l'aplicació d'acers inoxidables d'altes prestacions
per construir un buc de pressió amb una relació volum/pes insuperable.
• Disseny d'una gran cúpula de metacrilat que li donarà al submarí una visibilitat
excepcional dels fons marins, fins ara inaudita en vehicles per més de 1.000 m
de profunditat.
• Disseny interior ergonòmic i exterior amb línies de disseny belles i atractives,
que a més milloren la hidrodinàmica i la seguretat.
• Gran capacitat energètica, gràcies a un sistema propi de bateries basat en
l'última generació de bateries d'ió-liti-polímer, que a més es tracta del primer
sistema modular de bateries d'aquest tipus tolerant a pressió i certificat a tot el
món.
• S'ha desenvolupat una electrònica tolerant a pressió que s'ha aplicat a diferents
sistemes de control del submarí, destacant els controladors de les bateries i
dels motors propulsors.
Tots aquests desenvolupaments i innovacions són propis i s'han desenvolupat per
investigadors del país, és a dir, s'ha generat coneixement i propietat intel·lectual.
Es tracta del submergible més modern del món que situaria Catalunya i l’Estat com a
sisena potència mundial en capacitat d'immersió tripulada. Tan sols cinc grans
potències mundials estaran per davant (Xina, Japó, Rússia, França i Estats Units).
Actualment, a l'Estat espanyol no existeix cap eina amb prestacions similars. Si bé
algunes institucions han comprat vehicles tele-operats no tripulats que poden baixar
fins a 1.000 o 2.000 metres, aquests són més petits, tenen menys potència i menys
capacitat de treball.
L'ICTINEU 3, amb capacitat per submergir-se fins a 1.200 metres de profunditat amb
tres tripulants a bord, serà l'11è submarí més profund del món, amb una gran cúpula
de metacrilat de 1,5 metres de diàmetre exterior que oferirà a la tripulació un ample
camp de visió i exploració mai experimentat fins ara i excel·lent per a múltiples tasques
científiques, mediambientals i econòmiques pel país.
D’aquesta manera, l'ICTINEU 3 podrà explorar gairebé el 50% dels fons del mar
Mediterrani i esdevindrà l'eina amb la que es podran fer la major part dels
descobriments científics submarins dels propers anys en aquesta zona.
A més a més, aquest submarí revolucionari també podrà desenvolupar tasques
inimaginables fins ara, gràcies a l'innovador sistema energètic, pioner al món, que s'ha
desenvolupat a partir de bateries d'ió-liti-polímer tolerants a pressió: un sistema quatre
vegades més lleuger que els mètodes convencionals aplicats en aquests casos.
‘Apadrina l’ICTINEU 3’
ICTINEU Submarins fa una crida per ampliar la col·laboració i difusió d’aquest projecte
	
  
	
  

	
  
100% català, cercant el suport de la societat civil i del país a través de la subscripció
popular on-line per fer reviure l’esperit de Narcís Monturiol, creador dels submarins
ICTINEU 1 i 2.

	
  

L'esforç es traduirà en grans beneficis per a la societat ja que Catalunya disposarà
d'una potent eina d'intervenció i investigació submarina. A través del web
www.ictineu.net, els subscriptors populars poden fer donacions a partir de 10€ fins a
10.000€, amb dret a diferents premis, com l’oportunitat de fer una immersió al fons
marí. Els primers 500 subscriptors que facin una aportació de 50€ fins a 1000€
entraran al sorteig de dues immersions al fons marí amb l'ICTINEU 3.
Contacte de Premsa:
Albert Riera
comunicacio@ictineu.net
661108175
www.ictineu.net
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IMATGES: www.ictineu.net/premsa/Imatges
MÉS informació útil per a premsa: www.ictineu.net/premsa

ICTINEU Submarins SL - www.ictineu.net
Segueix-nos a Twitter i a Facebook:
twitter.com/ICTINEU3
facebook.com/IctineuSubmarins

	
  
	
  

