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Acabem L'ICTINEU 3
Catalunya tindrà a partir del 2012 el submarí científic més modern del món. Serà el 9è que podrà
baixar a més profunditat, fins a 1.200 metres, i podrà portar a dos passatgers a més del pilot. Tan
sols les 5 grans potencies mundials estaran per davant amb els seus submarins governamentals per a
grans profunditats: Xina, Japó, Rússia, França i Estats Units. Aquest submarí revolucionari podrà
desenvolupar tasques inimaginables fins aquests moments gràcies a l'innovador sistema energètic,
pioner al món, que s'ha desenvolupat a partir de bateries d'ió liti polímer tolerants a pressió, i que és
cinc vegades més lleuger que els sistemes convencionals. Tindrà una gran cúpula d'observació, la
més gran que s'ha fet mai per a aquestes profunditats. Per ara no hi ha cap submarí, per sota dels
600 metres, que pugui submergir-se amb 3 persones i amb aquesta capacitat de visió. l'ICTINEU 3
podrà explorar gairebé el 50% dels fons de la mar Mediterrània, i d'aquesta manera esdevindrà
l'eina amb la que es faran la major part dels descobriments científics submarins dels propers anys en
la Mediterrània occidental.
Estem parlant d'un projecte ple de dificultats, no només tècniques i econòmiques sinó també
logístiques, estratègiques, de coneixement i recursos. L'equip de l'ICTINEU 3, amb grans dosis
d'esforç, dedicació i perseverància les ha anat superant totes amb èxit. Ara, a tants pocs mesos del
final, ha de superar l'últim escull financer abans de submergir-se en els incògnits fons marins.
Per aquest motiu, el passat 7 d'octubre ICTINEU Submarins SL, va endegar una campanya de
subscripció popular per tal d'aconseguir 200.000€, el 10% del pressupost que resta per cobrir. Uns
diners que a aquestes alçades no es poden aconseguir pels mitjans habituals per a projectes
d'R+D+i, ni amb préstecs bancaris.
En aquest període de campanya, s'han cobert ja 22.000€. Més de 50 persones han col·laborat en la
modalitat “Patrocina l'ICTINEU 3 per 50€ i posa el teu nom al carenat”, amb una mitjana de 100€
per aportació. Un particular ha col·laborat en la modalitat “apadrina un equip de l'ICTINEU 3 i
posa-li el teu nom”, apadrinant per 15.000€ els llums exteriors del submarí. Previ a l'inici públic de
la campanya tres empreses: Swagelok Ibérica, Bufab Spain SLU i Ingenia-Cat SL, havien participat
amb espècies en la modalitat “Patrocina l'ICTINEU 3 per 10.000€ i posa el logo de la teva
empresa al carenat”. Totes aquestes oportunitats d'esponsorització van acompanyades d'altres
contraprestacions com visites al taller, samarretes, llibres i immersions de regal amb l'ICTINEU 3.

Aquest projecte sempre ha estat lligat a la participació ciutadana. Al llarg dels set anys de projecte
més de 150 persones empreses i entitats ja hi han participat, aportant recursos, capital o treball. Ara,
una vegada més, qui vulgui pot ser col·laborador del projecte i estar satisfet de poder dir “jo hi he
participat”. També per a les empreses és una gran oportunitat de donar-se a conèixer en un projecte
mediàtic i amb gran ressò, a nivell científic, industrial i internacional, tant si són proveïdors
tecnològics com si volen aprofitar la visibilitat en un projecte emblemàtic, compromès amb la
ciència, el medi ambient i la societat.
ICTINEU Submarins SL, fa una crida a ciutadans i empreses per participar en aquest esdeveniment
únic i fer les seves aportacions. Apadrinar l'ICTINEU 3 és una oportunitat històrica que revertirà
molt positivament en la societat. A nivell d'exploració, el fons marí suposa la darrera gran frontera
de la humanitat, de la qual tan sols se n'ha estudiat un 2%.
Converteix-te en explorador, porta el teu nom a les profunditats, fes possible l'ICTINEU 3
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.
S'ha engegat un twitter @ictineu3 perquè la gent pugui fer el seguiment del projecte.
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