MOCIÓ DE LA CUP PER A LA CREACIÓ D’UN ALBERG
MUNICIPAL ALS EDIFICIS DEL MOLÍ DE MAR DE
VILANOVA I LA GELTRÚ
L’oferta d’allotjament pel turisme de Vilanova i la Geltrú abarca hotels, hostals,
apartaments, apart-hotels, càmpings, residències i un alberg. Una oferta variada
segons les necessitats del visitant i que posiciona la ciutat en una destinació amable
per a tot tipus de públics.
No obstant, la capital del Garraf compta amb un sol alberg: la Residència Universitària
Vila-Nova, apartaments destinats principalment als estudiants de la UPC. Recentment,
s’ha fet públic que la Universitat Politècnica de Catalunya té problemes de solvència
econòmica i ha decidit posar a la venda una dotzena d'edificis, entre ells, les
instal·lacions de la residència a Vilanova, segons va aprovar elconsell de govern de la
UPC el passat 3 de juny de 2014.La residència universitària "Vila Nova" està construïda
sobre un solar en domini públic, però la gestió de l'edifici la té concedida al Grup
Qualitat fins al 2050.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat en l’oferta d’alberg existent i la manca
històrica d’aquesta tipologia d’allotjament a la ciutat, la CUP considera que
l’Ajuntament ha de treballar en la creaciód’un alberg de propietat municipal.
L'allotjament als albergs és una opció ideal per a la descoberta del seu entorn, la
història, la cultura i la natura a travès d’activitats a l’aire lliure. En virtut de la funció de
compromís social que aquestes instal·lacions tenen encomanada, els albergs també
acullen tota mena de programes perquè en puguin gaudir els joves, els escolars, el
teixit associatiu i les famílies. Potencien la participació i l'emancipació juvenils
mitjançant la creació de programes per a joves i, en particular, estades de temporada
per a menors amb components de caràcter lúdic i educatiu. Proporcionen mitjans per a
l'enfortiment de l'associacionisme català, posant a la disposició de les organitzacions i
entitats instal·lacions, espais i activitats adequats per el seu desenvolupament.
Amb aquesta finalitat,creiem que la ciutat disposa d’unespai immillorable que podria
ser destinat a esdevenir un alberg municipal: el Molí de Mar. És un equipament format
per tres edificacions i una àmplia zona de jardí disposada en quatre terrasses a
diferents nivells, fet que possibilita el desenvolupament d'activitats a l'aire lliure. A
l'edifici principal s'hi ubiquen les sales de formació (amb capacitat per a 70 persones),
el menjador (amb capacitat per a 64 persones) i la cuina. En el segon edifici hi trobem

una planta de 5 habitacions (19 places). L'espai exterior consta d'una zona enjardinada
amb quatre terrasses a diferents alçades amb capacitat per acollir 1100 persones.
És una ubicació estratègica dins de la ciutat, a peu de platja, propera a l’estació de
ferrocarril i d’autobusos, de fàcil accès per carretera i no massa lluny del centre
caminant. Actualment, un dels edificis és utilitzat com a oficines del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pesonal que podria ser traslladat a un
altre edifici públic de Vilanova per a que el màxim de persones poguès gaudir d’aquest
espai privilegiat.
Per tot plegat, la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament aprovar el següent ACORD:
Elaborar un projecte d’habilitació d’alberg municipal als edificis del Molí de
Mar de Vilanova i la Geltrú. El projecte ha d’incloure l’estudi del trasllat de
les oficines del Departament d’Ensenyament a unes instal·lacions
alternatives.

