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El submarí científic ICTINEU 3 crea una nova campanya de
micromecenatge per posar el submarí al servei de la ciència
L’equip del submarí català ICTINEU 3 acaba de començar una campanya de
micromecenatge crowdfunding, a través del seu propi web per aconseguir els 60.000€
necessaris per poder posar el submarí al servei de la comunitat científica. Sota el títol,
“L’ICTINEU 3 ja és una realitat, ajuda’ns a posar-lo al servei de la ciència” l’equip
emprenedor del submarí fa una crida en la cerca de la col·laboració de la societat, un
factor imprescindible per poder fer aquest nou pas. L'esforç es traduirà en grans
beneficis per a la societat ja que Catalunya disposarà d'una potent eina d'intervenció i
investigació submarina.

10 anys de R+D+i al servei de la ciència i del coneixement
Després de deu anys d'una dura i difícil epopeia, portada a terme per un petit equip de
persones impulsades per la tenacitat i la constància, guiades per una visió molt clara i
molt lúcida, i amb l'objectiu de l'excel·lència, l'ICTINEU 3 ja és una realitat.
Aquest incansable equip d'enginyers han acabat la construcció del submarí científic
ICTINEU 3, i han fet les proves de taller, piscina i port.
En aquestes proves s'ha demostrat que l'ICTINEU 3 ja és un submarí plenament
operatiu, i això es considerat com un gran èxit. Aquest meravellós submarí per a 1.200
metres de profunditat i tres places ja és el 2on submarí per a més profunditat de la
Unió Europea i el 9è del món.
Molt pocs equips al món poden tirar endavant un projecte tecnològic d'aquesta
magnitud i ambició, i culminar-lo amb un èxit rotund. Un projecte en que no s'han
pogut permetre cap error, perquè sabien que no hi hauria una segona oportunitat. Un
equip que ha hagut de lluitar contra l'escepticisme, la incomprensió i l'infrafinançament,
però que també ha gaudit de l'escalf d'un gran suport popular. Un projecte amb molta
pressió en els seus resultats, ja que no es tractava d'una empresa més, ni d'un
submarí més, sinó d'un somni col·lectiu de país, de construir un dels millors, i més
innovadors submarins del món, una qüestió d'orgull nacional, un projecte que havia de
situar Catalunya com la sisena potència mundial. L'èxit del qual, finalment ha retornat
a Catalunya l’orgull de Monturiol després de 150 anys.
Finalment s'ha acabat el repte tecnològic, i l'ICTINEU 3 ha de passar a ser una
infraestructura estratègica singular, al servei de la ciència i del coneixement.

Ara comença un nou repte, la conquesta del fons del mar!
Si s'han necessitat 10 anys per el disseny, enginyeria, càlculs, construcció i certificació
de l'ICTINEU 3, el nou repte és que pugui donar 30 o 40 anys de servei per la ciència i
pel coneixement.
I aquest repte comença avui, i l'equip de l'ICTINEU 3, fa una crida a la societat civil de
la que tant suport ha rebut, a tornar a donar suport econòmic al submarí català. Aquest
suport permetrà que finalment la comunitat científica internacional disposi d'un nou
vehicle per explorar i investigar els fons marins i que l'ICTINEU 3 es converteixi en una
eina excepcional al servei de la ciència i de la societat, en benefici de tota la
humanitat.
Necessiten entre 60.000 i 100.000 euros, una xifra que els permetrà conservar
l'ICTINEU 3, acabar les darreres proves de mar, posar en marxa l'equipament científic
ja adquirit gràcies als patrocinadors, dotar-lo de la resta equipament científic necessari
i obtenir la certificació i classificació definitiva perquè pugui començar a treballar.
La nova campanya incorpora novetats en recompenses. La campanya de
crowdfunding ofereix novetats importants en les recompenses establertes fins ara a
través del web d’ICTINEU Submarins i respecte la campanya de Verkami de l'any
anterior. El ventall d’aportacions segueix sent molt ampli i va des de 10€ fins a
20.000€, per tal que qualsevol interessat en l’ICTINEU 3 hi pugui trobar un lloc. Les
noves recompenses van des del Gorro vermell estil Comandant Cousteau amb
“ICTINEU 3” brodat al front, o el “pin” de l'ICTINEU 3, o anar a l'estrena o aparèixer als
crèdits del documental “El tercer ICTINEU” sobre la construcció d'aquest submarí. Es
mantenen els números per participar al sorteig d'immersions entre d'altres
recompenses. Al lloc web de la campanya es pot visualitzar en detall:
http://www.ictineu.net/patrocini/donacions/
Que comenci la conquesta del fons del mar! desitjant que l'ICTINEU 3 faci grans
descobriments, dels que tota la humanitat en pugui treure profit.

“Un país sense investigació científica i tecnològica viurà hipotecat i
morirà” (Dr. August Pi i Sunyer 1879-1965)
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