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L'associació
L'Associació INSTITUT ICTINEU, Centre Català de Recerca
Submarina, associació sense ànim de lucre va ser inscrita
legalment el febrer de 2006. Les seves finalitats estatutàries
bàsiques són: l’exploració i estudi dels fons i medis marins, el
foment d’activitats subaquàtiques de caràcter cientific, el
reconeixement internacional de la figura de Narcís Monturiol,
l’impuls del disseny i la construcció d’aparells submarins
científics o de divulgació. Treballa per canalitzar tots aquells
projectes educatius, culturals, divulgatius i de recerca que girin
entorn de la figura de Narcís Monturiol , mantenint com a
objectius principals pels propers dos anys la celebració del 150
aniversari del primer ICTINEU, la promoció de “l'any
Monturiol” pel 2009 i l'impuls del projecte ICTINEU 3.
S'ha col·laborat en un projecte final de carrera de la facultat de
Nàutica de la UPC, i un treball de recerca de batxillerat basat en
la construcció d'un robot submarí a l'escola Betània-Patmos.

Una S.L. pel projecte
Després de gairebé tres anys de treball intens, contactes i cerca
de finançament, s'ha determinat que cal una empresa per
aconseguir recursos econòmics per R+D+I i dur a terme la
construcció efectiva del projecte ICTINEU 3.
El febrer de 2007 es va constituir l'empresa ICTINEU
Submarins SL, amb l'objectiu de construir l'ICTINEU 3 i el seu
catamarà de suport, i posteriorment seguir desenvolupant
tecnologia submarina, ja sigui complementària al submarí o
independent.
L'empresa establirà vies de col·laboració amb universitats,
centres tecnològics i altres empreses, amb l'objectiu de generar
intercanvi de coneixement i transferència tecnològica, tal com
s'havia definit en el projecte inicial.

El disseny actual, càpsula 3 places
El setembre de 2006 dos membres de l'associació es van reunir a
Köln Alemanya amb Joachim jakobsen de la Fundaçao
Rebikoff-Niggeler. Allà van arribar a un acord de col·laboració
per tal de dissenyar i construir dos submarins bessons,
l’ICTINEU 3 i l’ARGONAUT. Aquest acord permetrà reduir
notablement el cost del projecte tot i incorporar un gran
catamarà de suport de 18 metres d'eslora que farà de transport de
la càpsula submarina i de laboratori flotant.

Un premi pel projecte
El passat dia 15 de març l'empresa ICTINEU Submarins S.L.
Va rebre de mans de l'Alcalde de Barcelona Jordi Hereu i de
Maravillas Rojo Regidora d'Innovació i presidenta de
Barcelona Activa, i en presència del Conseller d’Innovació
Universitats i Empresa Josep Huget i representació del
Ministeri d’Indústria i els rectors d’universitats, el premi al
“millor pla d'empresa” atorgat dins el marc del “dia de
l'emprenedor 2007”. Aquest premi dotat amb 5000 € suposa un
reconeixement institucional a la feina feta durant gairebé tres
anys per tot l'equip del Projecte ICTINEU 3.
L'equip promotor dona les gràcies a tots els col·laboradors,
sense els quals no hauríem arribat on som.

Dos projectes PROFIT
Aquest mes de març, l'empresa s'ha presentat a dues
convocatòries PROFIT d'ajudes al desenvolupament tecnològic
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, amb els quals
pot arribar a aconseguir un màxim de 1.016.000 € de subvenció
a fons perdut. La primera en l'apartat de transport marítim es
demanen 476.000 € de subvenció i és en col·laboració amb
l'empresa Interfacom SA La segona és per a un projecte
PROFIT “tractor” i es demanen 540.000 €, ICTINEU
Submarins SL treballarà en cooperació amb el centre tecnològic
AZTI Fundazioa i l'empresa Interfacom SA.
Properament es tramitarà el segell EUREKA/IBEROEKA, aval
d'empresa tecnològica en cooperació amb la Fundaçao Rebikoff
Niggeler, que permetrà obtenir més facilitats i avantatges en
l'obtenció de subvencions i préstecs CDTI que concedeix
l'estat.
Per complementar aquestes ajudes s'està buscant finançament
de capital privat i s'ha posat a la venda un 30% de les accions
de l'empresa..
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