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Castellar rebrà dels fons europeus Next Generation 560.000 euros
per millorar la mobilitat no motoritzada del municipi

Dimecres 2 de març de 2022

Castellar del Vallès rebrà un total de 559.500 euros dels fons europeus Next
Generation, dins del programa per a la implantació de zones de baixes emissions i la
transformació digital i sostenible del transport urbà.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern espanyol, que
vehiculava les sol·licituds municipals, va fer pública la setmana passada la resolució
provisional de la concessió de les ajudes. Segons hi consta, el consistori castellarenc
podrà finançar el projecte de millora de la mobilitat no motoritzada del municipi que
es va presentar a la convocatòria.

El projecte castellarenc, que s’executarà entre aquest any i el 2023, consta de dues
actuacions: d’una banda, la creació d’un camí bici entre el nucli urbà i Sant Feliu
del Racó, paral·lel a les carreteres B-124 i BV-1249; i, de l’altra, la pacificació de
l’entorn dels centres educatius situats dins el nucli urbà. En concret, s’han concedit,
respectivament, 334.500 euros i 225.000 euros.

La primera actuació consisteix en l’adequació d’un camí lateral que permetria
enllaçar d’una forma segura els 2,3 quilòmetres que separen el nucli urbà i Sant
Feliu del Racó passant per les urbanitzacions de l’Aire-Sol C i A-B. L’objectiu és
promoure una mobilitat activa i saludable, reduint l’ús del vehicle motoritzat.

Pel que fa a la segona actuació, aquesta permetria fomentar els desplaçaments a peu
o en bicicleta als 10 centres d’educació infantil i primària, allunyant els vehicles
privats dels entorns escolars i, per tant, millorant la percepció de seguretat entre les
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famílies i promovent l’autonomia de l’alumnat a l’hora d’accedir-hi.

El pla d’inversions Next Generation suposarà una inversió total de 750.000 milions
d’euros fins al 2027 a l’àmbit europeu, 140.000 milions dels quals es destinaran al
finançament d’actuacions a l’Estat espanyol.
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