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UNA EMPRESA D'ÈXIT
ICTINEU Submarins S.L. compleix 10 anys
10 anys fent créixer el sector de la tecnologia submarina
10 anys sorprenent al món
El 13 de febrer de 2007 es constituïa a Barcelona la companyia ICTINEU
Submarins, amb el propòsit de dissenyar i construir el millor submarí científic
del món. Poques setmanes després aquest projecte empresarial rebia el premi
al “millor pla d'empresa” del Dia de l'Emprenedor, ara Biz Barcelona. Tot i que
semblava impossible, l'esforç la visió i la determinació de l'equip
d'emprenedors, va anar portant aquest projecte pel bon camí fins a assolir tots
els objectius, amb excel·lència. Lluitant contracorrent, aquest projecte que va
començar poc abans de la crisi econòmica, va ser capaç d'aixecar 3 milions
d'euros, i dissenyar i construir el submarí tripulat ICTINEU 3, per a 1200
metres de profunditat. El 2013 es feien els primers assajos de piscina, i el 2015
es completava la certificació, classificació i homologació del submarí fent la
primera immersió a 1.000 metres de profunditat.

A nivell d'obtenció de recursos econòmics, aquest projecte ha estat un exemple
al país, utilitzant fórmules imaginatives i pioneres com campanyes de
micromecenatge, en les que s'han obtingut més de 200.000€ del pressupost en
el moment en que era més difícil l'obtenció d'aquests diners per finalitzar la
construcció.
A nivell tecnològic ha marcat un abans i un després en el sector a nivell
internacional. L'èxit del projecte tecnològic ha fet que el món es fixés amb
aquesta empresa i el seu submarí únic, per les seves característiques
excepcionals. Per fer-ne només unes pinzellades direm que: l'ICTINEU 3 és el
segon submarí per a més profunditat de la UE iel novè del món; el submarí
privat per a més profunditat del planeta, el que té la cúpula de metacrilat que
pot baixar a més fondària, el primer que va equipat amb bateries de liti-polímer
tolerants a pressió, el primer submarí científic totalment elèctric que pot fer
40 km per sota l'aigua (habitualment poden fer entre 1 i 4km), i tot amb la
meitat de pes que els altres submarins de la seva classe.
ICTINEU Submarins està considerada a nivell internacional com una
companyia d'enginyeria avançada, que és capaç de fer projectes que altres
empreses o grans corporacions pensaven que eren impossibles, una nova
generació de tecnologia submarina. L'ICTINEU 3 marca un abans i un
després en el disseny de submarins al món. Per aquests motius, i un cop
demostrat que la tecnologia funciona, aquesta empresa s'ha transformat en
exportadora de tecnologia submarina d'última generació, i aquest 2016 ha
exportat un 93% de la seva facturació, tota en països tecnològicament
avançats com Estats Units, Japó, Alemanya i França.
En aquests moments ICTINEU Submarins és líder en la fabricació i
desenvolupament de bateries d'ió-liti-polímer d'última generació tolerants a
pressió.
L'ICTINEU 3 haurà fet de projecte tractor a Catalunya per posar en marxa el
sector de la tecnologia submarina, un sector amb un gran futur i amb molt valor
afegit, un sector que pot donar feina a 10.000 experts al nostre país en un
horitzó de 10 anys.

Recursos addicionals:
•

vídeos:

https://www.youtube.com/user/IctineuSubmarins/videos
•

•

Imatges en alta resolució:
https://www.dropbox.com/sh/fs2r55m17kkunwe/AAC9_PGG4lCOodk_yDopLBh
Da?dl=0
NdP, fotografies i videos sobre la campanya Baix Empordà a:
http://bit.ly/2fAOUhc

Nota: és necessari que respecteu el copyright de les fotografies i que les publiqueu senceres
sense retallar, per respectar els drets d’imatge dels nostres col·laboradors. Gràcies.
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