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Castellar del Vallès rebrà 15.000 euros de la Unió Europa per
instal·lar wifi públic

Dijous 16 de maig de 2019

Castellar del Vallès és un dels 100 municipis catalans que rebran una ajuda de
15.000 euros per instal·lar una xarxa wifi pública i gratuïta en espais públics. Així
ho ha comunicat la Comissió Europea, que ha donat a conèixer la llista dels 3.400
municipis europeus que rebran aquesta subvenció, emmarcada en el programa
WiFi4EU (en anglès, “wifi per a la Unió Europea”).

L’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA), encarregada d’implementar el
programa WiFi4EU, ha publicat la llista de municipis seleccionats d’entre els més
de 10.000 de 30 països diferents que van sol·licitar aquest ajut amb què la Unió
Europea pretén donar suport a la instal·lació de connexions d’alta velocitat en entre
6.000 i 8.000 municipis de tot el bloc comunitari gràcies a un pressupost inicial de
120.000 euros per al període 2018-2020.

Els municipis hauran d’haver definit els seus projectes en un termini de 18 mesos.
Les bases de la subvenció defineixen que, amb el bo WiFi4EU, la Unió Europea
cobrirà els costos d’equipament i la instal·lació de la xarxa, mentre que els
ajuntaments s’encarregaran del manteniment, de pagar la quota d’Internet i de
mantenir la xarxa en funcionament almenys durant tres anys. A més, la connexió
haurà de ser de, com a mínim, 30 Mbps.

Val a dir que aquesta ha estat la segona convocatòria del programa WiFi4EU. A la
primera, que es va publicar el 2018, van rebre un bons WiFi4EU de 15.000 euros
2.800 municipis.
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