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PROJECTE ICTINEU 3
Butlletí informatiu del Projecte ICTINEU 3
Difusió del projecte:
Congrés internacional de Medi Ambient a BCN
la setmana de 6 a 12 d'octubre s'ha celebrat a Barcelona el
Congrés de la Unió Internacional per la Conservació de la
Natura (UICN), aquest any amb una dedicació especial als
mars i oceans, perquè són els grans oblidats i necessiten una
atenció especial i urgent. Coincidint amb aquest esdeveniment
amb més de 7000 congressistes, s'ha realitzat una parada de
vaixells oceanogràfics i de protecció del medi ambient al Port
Vell. El projecte ICTINEU 3 ha estat present a l'esdeveniment
amb un plafó informatiu, conjuntament amb la Fundació Argo
Maris, i el seu vaixell Bon Pigall al Moll de la Fusta.

Altres activitats:
Participació amb estand propi a la fira ATTIC, successora de la
fira Galàctica a Vilanova i la Geltrú. Comunicats de premsa de
l'Aj. de Figueres i el Museu Marítim de Barcelona. Múltiples
aparicions a mitjans de comunicació (ja han estat més de 50).

Any Monturiol
Aquest setembre, coincidint amb
el 149 aniversari de la primera
prova pública de l'Ictineu I de
Monturiol, s'ha acordat iniciar el
procés constituent de la Comissió
de l'Any Monturiol. La finalitat
d'aquesta comissió és organitzar
l'Any Monturiol pel 2009.
En aquesta reunió hi van participar representants del Museu
Marítim de Barcelona, Aj. de Figueres, Fund. Catalana per a la
Recerca i la Innovació, Càtedra Unesco de Tècnica i CulturaUPC, Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, i
com a promotors: Ass. d'Innovadors Narcís Monturiol, i
INSTITUT ICTINEU, i ICTINEU Submarins.
Els Objectius de l'Any Monturiol són el reconeixement
internacional de la figura de Narcís Monturiol, situar l'inventor
en el lloc d'honor que li correspon en la història de la
navegació submarina, recuperar la seva memòria i la seva obra,
i donar-lo a conèixer d'una forma àmplia.
S'està preparant un dens programa d'activitats per a l'Any
Monturiol entre les que cal destacar una exposició al Museu
Marítim sobre Monturiol i la Tecnologia submarina civil.
S'està a l'espera que en les properes setmanes el Parlament de
Catalunya declari també l'Any Monturiol.
Fem una crida oberta a entitats, organitzacions, ajuntaments,
etc. per a que s'hi adhereixin i hi participin organitzant
activitats o econòmicament.

L'enginyeria
L'enginyeria del submarí avança a bon ritme, actualment ja hi ha
dibuixat en 3D tot el submarí amb la major part de peces definides
i proveïdors concretats. Totes les parts estructurals estan definides
i calculades. Conceptualment l'ICTINEU 3 està ja definit.

El model volumètric de l'ICTINEU 3
Als tallers que ICTINEU té al Museu Marítim, s'està construint un
model volumètric a escala real del submarí ICTINEU 3, aquesta
maqueta servirà per validar tota la feina feta en CAD, per
comprovar l'ergonomia de l'interior del casc de pressió, per tenir la
seguretat que hi caben còmodament equips i persones, i per
comprovar la funcionalitat de tots els equips embarcats entre els
dos cascs. Aquesta maqueta quedarà per a la col·lecció del Museu
Marítim, i serà exposada junt a la de l'ICTINEU 1 de Monturiol. A
partir del novembre de 2008, ja es podran veure els treballs de
construcció de l'ICTINEU a les dues voltes de més al sud de la
façana principal del Museu Marítim.

Vols ser soci col·laborador?
Participa amb el Projecte ICTINEU 3 fent-te soci col·laborador de
l'Associació INSTITUT ICTINEU Centre Català de Recerca
Submarina,
Nom i cognoms................................................................................
Adreça..............................................................................................
Població i CP...................................................................................
Tel.......................................E-mail..................................................
Contribució: Mensual , Trimestral
, Semestral , Anual .
50€
, 100€
, 500€ , 1000€ , 10.000€
, Altres.........€
Núm. Compte:..................................................................................
NIF............................................Signatura
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