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Una quinzena de projectes de millora i ordenació del riu Ripoll,
valorats en prop de 6 milions d’euros, optaran a fons europeus

Divendres 19 de març de 2021

Els projectes s’han incorporat dins el pla “Viu el Besòs!”, que el Consorci
Besòs Tordera presentarà a la Unió Europea per optar als fons Next
Generation UE

Una quinzena de projectes de millora i ordenació del riu Ripoll al seu pas per
Castellar del Vallès, valorats en 5,97 milions d’euros, s’han incorporat al Pla “Viu
El Besòs!”, un pla de conservació, restauració d’ecosistemes, biodiversitat i
preservació de l’espai litoral i els recursos hídrics que el Consorci Besòs Tordera
presentarà a la Unió Europea per optar als fons europeus Next Generation UE.

L’alcalde de la vila, Ignasi Giménez,  es va reunir ahir dijous, 18 de març, amb el
president del Consorci, Josep Monràs, per explicar-li de primera mà les actuacions
plantejades al municipi, en una trobada que també va comptar amb l’assistència del
regidor coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i representant de la
subconca Ripoll dins el Consorci, Pepe González, i del vicepresident i responsable
de l’àrea de Territori del Consorci, Pere Grivé.

En el marc de la trobada, l’alcalde va apuntar que les actuacions a Castellar “donen
continuïtat a l’aposta estratègica de continuar invertint en el riu i en el seu
entorn per tal de recuperar-lo i endreçar-lo per complet”. En aquest sentit,
Monràs va destacar que “Castellar és un exemple de municipi que ha volgut
girar la seva mirada cap al riu amb un projecte decidit i ferm de recuperar
aquest espai des de l’àmbit mediambiental i de sostenibilitat, però també
social”.

Les actuacions del projecte que Castellar ha integrat a “Viu el Besòs!” es
classifiquen en tres blocs, relacionats amb el medi natural (com la millora de les
fonts o la recuperació i millora del bosc de ribera), l’urbanisme i el patrimoni (com
per exemple la gestió de sèquies i l’eliminació d’hortes il·legals), i els usos socials i
de comunicació (com ara les zones d’aparcament, la millora de la connectivitat
fluvial a través dels camins o la senyalització).

Per la seva banda, el pla “Viu el Besòs!” s’estructura en sis eixos d’actuacions
valorades en més de 250 milions  d’euros en els àmbits de la contaminació i millora
de la qualitat de l’aigua, la biodiversitat i recuperació  ecològica, l'agricultura
urbana, la salut i la mobilitat sostenible, la resiliència i adaptació al canvi climàtic i
la comunicació i sensibilització ambiental.
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Val a dir que el pla d’inversions Next Generation UE pretén invertir a tot l’àmbit
europeu un total de 750.000 milions d’euros fins al 2027, 140.000 milions dels
quals es destinaran al finançament d’actuacions a l’Estat espanyol.

L’alcalde i el president del Consorci van coincidir a destacar que en el cas que no es
rebi la subvenció europea es buscaran altres vies de finançament per poder dur a
terme totes les actuacions projectades.
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