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NOTA DE PREMSA
Barcelona 7 d'octubre de 2011
Acabem L'ICTINEU 3
El submarí científic ICTINEU 3 és a punt de ser una realitat. Està previst posar-lo a l'aigua per
començar a fer immersions a principis de 2012.

La construcció de l'ICTINEU 3 arriba al final, però quan falten només uns pocs mesos per
acabar-lo, la manca de finançament fa perillar el projecte. Per això l'empresa ICTINEU
SUBMARINS SL engega una campanya de subscripció popular o crowd-funding adreçada a
particulars, empreses i entitats, per aconseguir els 200.000 € imprescindibles per poder
posar el submarí a l'aigua. L'empresa fa una crida a la col·laboració i a la difusió d'aquesta
campanya, i compta, com sempre, amb els suport de la societat civil i del país.
L'empresa ofereix als col·laboradors o mecenes la oportunitat de posar el seu nom al carenat
del submarí. Tothom hi pot participar, els particulars poden posar el seu nom al carenat per
50 €, i les empreses i entitats poden triar entre diferents opcions per fer visible el seu nom o
logotip i aprofitar el ressò mediàtic del projecte. També hi ha la opció d'apadrinar un dels
instruments o equips que ha de portar a bord el submarí. A part de la visibilitat i satisfacció
personal, les contraprestacions que s'ofereixen com a agraïment van des d'una visita al taller
de l'ICTINEU 3 per poder veure'n la construcció, fins a samarretes, llibres o fins i tot
immersions. L'organització espera poder oferir més sorpreses i fer que tothom estigui
satisfet amb la seva col·laboració.
Es necessiten:
4.000 persones que posin el seu nom al carenat per 50€.
o bé

200 empreses o entitats que posin el seu nom al carenat per 1.000€.
o bé

20 empreses o entitats que posin el seu logotip al carenat per 10.000€
Es pot trobar tota la informació sobre el projecte i fer l'aportació on-line al web www.ictineu.net.

Perquè una campanya de subscripció popular?
La crisi no afluixa, Administracions, entitats i empreses s'estrenyen el cinturó, i l'empresa, per molts
milers d'hores que hi dediqui no acaba de trobar el finançament que manca. S'han esgotat totes les
vies habituals de finançament per a un projecte de R+D+i.
Els diners ingressats fins ara, 1,8 milions d'euros, provenen en un 14% de subvencions públiques,
un 51% de préstecs, un 30% de capital privat i un 5% de vendes. Des de fa un temps les diferents
administracions públiques ja han fet saber a l'empresa que, per ara, no hi ha possibilitat d'obtenir
més finançament, ni amb préstecs ni amb subvencions. Els bancs tampoc no presten més diners. El
moment és molt difícil.
Aquest projecte va néixer i créixer gràcies a les col·laboracions desinteressades de molta gent. Gent
del carrer, del món universitari i empresarial, gent motivada pel mar, per la ciència i la tecnologia,
per la cultura i pel país. Des de voluntaris que aporten el seu treball, fins a aportacions de capital,
col·laboracions en espècies o cessions d'espai per al taller. Aportant cadascú el seu gra de sorra, en
la mesura de les seves possibilitats. Ja en són més de 150.
És per això que fem una crida al país per reunir, amb la formula de la subscripció popular, els diners
que falten per acabar l'ICTINEU 3.

Quins beneficis en sortiran?
L'esforç que s'està demanant es traduirà en grans beneficis per a la societat catalana ja que a
principis de 2012 Catalunya disposarà d'una potent eina d'intervenció i investigació submarina,
l'ICTINEU 3.
Aquest submarí, al servei de la societat i del país, esdevindrà una icona d'orgull nacional, ja que ens
convertirem en la sisena potència mundial en capacitat per a baixar a més profunditat.
Estarà al servei dels qui gestionen els recursos marins i el patrimoni, al servei dels científics i els
arqueòlegs, universitat, entitats, i tots aquells que volen conèixer millor els nostres mars i oceans.
No s'hauran malbaratat els recursos invertits: més de 1,8 milions d'euros i 45.000 hores de feina en
set anys. És un projecte nascut amb vocació de servei públic i un projecte amb un gran pes
estratègic, tal com li correspon a un país amb vocació d'estar a l'avantguarda mundial.
Amb aquesta fita s'obrirà de bat a bat, a casa nostra, un sector industrial amb una gran capacitat de
creixement i molt valor afegit. La tecnologia submarina, amb un fort creixement a nivell
internacional, pot ser un gran generador de llocs de treball qualificats, de riquesa i coneixement, un
factor que segur que contribuirà a fer sortir el país d'aquesta crisi. Aquesta fita ens obrirà la frontera,
fins ara infranquejable, de les profunditats marines, la frontera de l'àrea més extensa del nostre
planeta, el planeta blau.
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