
A principis de l’any 2018 les veïnes i veïns de Vilanova i la Geltrú que formem part de Can Pis-
traus vam engegar un procés de reflexió per decidir de manera col·lectiva el futur de l’entitat. Van 
ser molts mesos de debat, trobades i propostes on dotzenes de sòcies i amigues vam posar el 
cap, cor i temps personal a disposició del futur comú. Gràcies a la implicació de tantíssima gent 
vam arribar a un bon reguitzell de conclusions estratègiques que marquen els passos a seguir 
per els propers anys. La principal conclusió i més destacable va ser l’acord unànime per buscar 
una nova seu social per l’entitat i dedicar-li tots els esforços humans i econòmics possibles. 

El nostre projecte vol fer un pas endavant oferint un espai de trobada obert, compromès i cò-
mode a totes les persones que així ho desitgin. Can Pistraus es va marcar la fita d’anar més 
enllà de tenir un local d’amics o una sala de festes i el resultat de l’aposta estratègica després 
del procés participatiu així ho confirmava. Les paraules restauració, economia social i solidària, 
programació, teixir aliances i espai obert s’anaven repetint a cada assemblea, trobada i xerrada 
informal. Per totes va ser emocionant viure aquella efervescència d’idees i renovació.

Un grup de persones es va posar a treballar recollint l’encàrrec de l’entitat contemplant totes les 
idees recollides fins al moment. Després d’un any sense seu social i amb només un magatzem 
llogat per guardar el material propi que usem per dur a terme El Tingladu, els esforços estaven 
dedicats a buscar local per terra, mar i aire. Va ser així quan va sorgir l’oportunitat de quedar-nos 
el mític Nostàlgic. Va ser una decisió complexe perquè la inversió era elevada però analitzant i 
tenint en compte els preus desorbitats i inassumibles que se’ns presentaven a totes les portes 
que vam trucar fins en aquell moment, la bombolla immobiliària que viu instal·lada permanent-
ment a la ciutat però sobretot l’empenta i il·lusió que ens feia preservar l’herència d’aquell local, 
va ser els motius que ens va fer decidir tirar endavant.

Som a 15 de febrer de 2019 i Can Pistraus firma el contracte de lloguer i el traspàs de l’antic 
nostàlgic. A partir d’aquí s’inicien tràmits, gestions i planificació per a fer efectiva la nova seu 
social. És fins a 14 de març de 2019 que es registra el canvi de titularitat de la llicència de l’antic 
Nostàlgic a nom de Can Pistraus i aquí és on comencen els problemes.

Al realitzar el canvi de nom de la llicència se’ns redueix l’horari d’obertura fins les 23h. Si volem 
mantenir l’horari d’obertura fins les 2:30h, hem d’adaptar-nos a l’ordenança municipal de soroll 
i vibracions. Per dir-ho de manera planera, insonoritzar el local de dalt a baix perquè fins ara no 
compleix les exigències tècniques en aquest sentit.

Tot i el desconcert que ens genera que fins el dia del canvi de titularitat el local estigués obert al 
públic sense problemes i que la reclamació se’ns faci a nosaltres, entenem que és una manera 
de regularitzar la situació ja que la nostra intenció és que aquella seu social duri tants anys com 
sigui possible i poder-la deixar en mans de futures generacions. Com hem dit, és una aposta 
ferma de futur per l’entitat i entenem que també per la ciutat. Un teixit associatiu amb visió de 
permanència en el temps significa tenir una ciutat viva i organitzada.

Demanem realitzar les obres per adaptar el local a l’aïllament acústic que estableix l’ordenança 
però hi ha una suspensió de llicències per a l’obertura de noves activitats i se’ns nega obtenir el 
permís d’obres per fer l’adaptació al·legant que obrim una nova activitat. És a dir, l’Ajuntament 
ens diu que no podem obrir fins que realitzem les rectificacions en la insonorització i per altra 
banda no ens dóna la llicència per poder-les subsanar. Un sense sentit i així els hi fem saber. 

Des de Can Pistraus considerem que podem obtenir el permís d’obres, ja que la suspensió és, 
com ja hem dit, per a noves activitats i l’activitat en aquell local existia. Nosaltres només la 
continuem però subsanant una deficiència en l’aïllament del qual l’Ajuntament n’era conscient 
feia anys. En tot cas l’administració insisteix en el fet de que és una nova activitat i ens veiem 
obligats, després de fer les consultes pertinents, de demanar una reunió amb tècnics, cap de 
servei, regidor de l’àrea de llicències acompanyants de l’advocada. Finalment ella els recorda 
que l’opinió vàlida serà la del jutge si cal.



L’entitat no vol, ni pot, perdre el temps i necessita començar quant abans millor les obres per 
passar pàgina d’aquell entrebanc. Passades unes hores de la reunió amb l’advocada el propi re-
gidor de llicències reuneix a un membre de la junta de Can Pistraus i li afirma que podem fer les 
obres a porta tancada, que no cal patir. Seguint la recomanació del regidor l’entitat comença les 
obres d’insonorització amb un equip de professionals i uns dies després es persona la policia 
local aturant les obres segons relata el mateix agent: perquè l’envia l’Ajuntament. 

Aturem les obres sota amenaça de multa i denúncia. L’entitat ha assumit prou risc amb la in-
versió a la nova seu social i no ens podem permetre ser multada o enviada a judici. El resultat 
és que ens quedem sense seu social temporalment i negociant amb la propietat i finques una 
carència fins a la reactivació i aturar tot el procés d’abastiment del local. El cansament en les 
persones que tiren endavant l’obertura i acondicionament del local és profund. Hi ha invertides 
centenars d’hores en aquest projecte. Mai ningú s’hauria imaginat que obrir un local per una 
entitat suposaria aquest periple en una ciutat com la nostra que fa de cara enfora bandera del 
seu teixit associatiu.

En aquest espai de temps i les nombroses visites al departament de llicències cal destacar la 
nula predisposició a buscar solucions ans al contrari, per part d’una tècnica va sortir la frase: 
si és per mi no obrireu aquell local. Entre moltes altres perles i actituds indignes d’un servidor 
públic. Hem tingut un tracte humiliant, de menyspreu i se’ns ha ocultat informació per part de 
tècnics, caps i també polítics del departament de llicències. Només hem avançat alguna passa 
acompanyats d’una advocada o tècnic que han assistit amb nosaltres en algunes reunions.  

Els servidors públics amb nosaltres només han funcionat quan han trobat un tècnic que entenia 
tot el llenguatge o una advocada detectant els malabarismes legals que se’ns feien. Nosaltres 
entenem la funció del servei públic com a facilitador de la ciutadania i no com a rivals i xèrifs 
de la ciutat.

Passen els mesos i s’aixeca la suspensió a principis de juny de 2019 i podem reactivar les obres 
que finalitzen el 23 de juliol, en plena celebració d’El Tingladu. Aprofitem aquestes línies per 
agrair als equips de professionals que amb un temps rècord van acondicionar el local (paletes, 
pintors i lampista)l i sobretot a totes les persones sòcies que s’hi van deixar la pell per ajudar 
amb tot el que fos necessari.

El dia 25 de juliol s’inaugura oficialment Cal Trajo, la cooperativa formada per sòcies que ges-
tiona l’espai gastronòmic de l’entitat. Des d’un bon principi i amb una freqüència aproximada 
de dos dies, ens visita la policia local. Les primeres vegades motivats perquè no complim la lli-
cència i hem de tancar a les 23h. Després d’ensenyar-los unes quantes vegades el comprovant 
d’entrada per registre municipal del nostre estudi acústic i informe de l’enginyer que acredita 
que complim l’ordenança municipal i per tant, podem obrir fins les 2:30h amb ampliació de 30 
minuts en cap de setmana, canvien d’idea. Passats 10 dies de l’obertura i 5 visites policials, la 
motivació que els porta a seguir venint és la famosa TERRASSA.

Resulta que no podem obrir la terrassa perquè no hem acreditat que complim l’ordenança de 
soroll i vibracions pel que fa a l’afectació acústica exterior. Quedem-nos amb aquests dos con-
ceptes que recuperarem més tard. 

Des de l’equip de Can Pistraus i Cal trajo, no acceptem tancar la terrassa sense cap document 
que justifiqui aquella acció perquè entenem que el procediment ha d’estar basat en algun reque-
riment i avalat amb una base tècnica. Amb aquesta situació passen 7 dies més amb les visites 
gairebé diàries d’agents fins que la matinada de dissabte 17 d’Agost la policia municipal ens 
entrega un informe amb signatura d’una tècnica de l’Ajuntament i amb data del 2 d’agost, on 
se’ns prohibeix taxativament fer qualsevol us de la terrassa fins que no acreditem que complim 
amb l’ordenança municipal de so i vibracions.



Dimarts 20 d’agost Can Pistraus i Cal Trajo ens presentem a l’Ajuntament per saber què és el 
que hem de complir específicament per poder obrir la terrassa. Des del departament tècnic de 
l’ajuntament no se’ns posa cap facilitat ni se’ns detalla les intervencions a fer. Només se’ns in-
forma que ens mirem l’ordenança i contractem un tècnic especialitzat en temes acústics.

Com a últim recurs demanem una moratòria a l’Ajuntament per mantenir oberta la terrassa 
mentre fem els tràmits de contractació d’un enginyer, estudi del cas i intervencions necessàries. 
Se’ns nega rotundament i no ens permeten ni tan sols uns dies de marge. Estem a 20 d’agost, a 
una ciutat de la costa del mediterrani, i se’ns tanca d’avui per demà sense dret a subsanar errors 
per a complir la normativa i mantenir obert l’espai que ens genera la font d’ingressos a l’entitat. 

Contractem de nou un enginyer, en aquest cas acústic, perquè ens faci un estudi del cas. Tro-
bem que a l’antiga llicència no assigna cap ocupació a l’aforament de la terrassa, però si que 
en el decret de 15 de febrer de 2006 es fa referència a la terrassa exterior de l’establiment per 
regular-ne l’horari. Això demostra, que l’antic Nostàlgic havia pactat amb l’Ajuntament l’us de la 
terrassa i per tant, en el punt 2 de l’antiga llicència hi ha fixat per l’ajuntament l’horari permès 
d’utilització d’aquesta. Cosa totalment il·legal. En tot cas l’Ajuntament de Vilanova no preveu 
cap normativa reguladora de les terrasses exteriors pels establiments que se situen en el propi 
sòl de l’establiment i no ocupen via pública, l’ordenança de soroll i vibracions tampoc contempla 
aquests casos.

Els nivells acústics que ens hem d’agafar com a referència són aquells que determinen qual-
sevol activitat que es faci a la ciutat a l’aire lliure, depenent també del mapa de zonificació 
acústica, que és un mapa que defineix els valors permesos a cada espai de la ciutat depenent 
de l’afectació en clau de soroll a la zona sigui derivats per l’acció d’establiments comercials, 
restauració o trànsit rodat entre d’altres, que s’hi acumula. En el nostre cas equivaldria a 60db 
a la façana més sensible de 7 del matí a 23 hores i de 50db des de les 23h fins les 7 del matí.

Ens situem ja a la tardor de 2019 quan l’enginyer fa l’estudi acústic corresponent per saber quin 
aïllament té el local. Finalment conclou que sense fer cap intervenció, si a la terrassa hi ha 16 
persones, estem dins dels valors establerts per la normativa i amb un cert marge de seguretat. 
A principis de desembre aquest estudi és entregat per registre a l’Ajuntament i posteriorment 
ens tornem a trobar amb les tècniques del departament i el regidor corresponent on ens in-
formen que no han rebut mai un estudi d’aquestes característiques i prefereixen enviar-lo a la 
generalitat perquè un tècnic superior el validi.

Recuperem els dos conceptes que havíem anomenat abans:

1. L’acreditació del compliment de la normativa
2. L’afectació acústica exterior

Si tenim en compte que el tancament de la terrassa de Cal Trajo, NO es va efectuar per un 
incompliment, sinó per una obligatorietat d’acreditació, hem d’entendre que la resta d’establi-
ments de Vilanova que tenen terrasses interiors que no ocupen via pública també han hagut 
d’acreditar el seu compliment de l’ordenança de sons i de soroll.

Com pot ser llavors que les tècniques del departament de llicències, no hagin vist mai un estu-
di d’aquest tipus? Com pot ser que l’ajuntament sigui l’òrgan que exigeix a una entitat invertir 
aquest temps, diners i esforços per realitzar un informe que el propi consistori municipal no pot 
valorar?

El segon concepte, l’afectació acústica que té una terrassa exterior, ens preguntem si és diferent 
la molèstia que pot provocar la terrassa de Cal Trajo que la que provoca la majoria de terrasses 
a la via pública? Pensem en places o espais de concentració de terrasses que tenen habitatges 
a la mateixa façana que l’entrada a l’establiment. Si podem considerar que a la pràctica tenen 
una afectació molt similar, perquè a la teoria es tracten de forma tan diferents?



L’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials 
i de restauració, que és l’ordenança que regula les terrasses que ocupen espai a la via pública, 
a l’article 17 punt 1 diu literalment: 

“Els titulars de les llicències hauran de vetllar pel control de les molèsties generades per l’ac-
tivitat en la terrassa, especialment pel que fa al soroll, per mantenir les condicions fixades en 
la llicència d’acord amb el nivell guia establert en la zonificació acústica aprovada per l’àmbit 
municipal corresponent.”

Des d’un punt de vista conceptual i d’escriptura és molt menys exigent que l’ordenança de soroll 
i vibracions però a més, en cap cas, exigeix l’acreditació del compliment dels nivells establerts 
per la guia de zonificació acústica.

Finalment l’ajuntament de Vilanova envia l’informe presentat per Can Pistraus a la Generalitat 
que passades unes setmanes responen amb un informe amb puntualitzacions i recomana-
cions sense cap tipus de solidesa tècnica. L’Ajuntament vilanoví, amb la clara intenció d’expul-
sar-se responsabilitats i no afrontar el cas, còpia de P a PA l’informe de la Generalitat i conclou 
que pels motius esmentats anteriorment no es podrà obrir la terrassa. 

Ens reunim de nou amb l’Ajuntament i l’enginyer que ha fet el projecte amb una llarga trajec-
tòria en aquest camp, insisteix en la seva disconformitat amb l’informe emès per la Generalitat 
destacant que no es basa amb cap solidesa tècnica. L’Ajuntament ens emplaça a presentar 
al·legacions a la generalitat. Can Pistraus entra per registre les al·legacions a l’ajuntament per 
tal que les derivi al tècnic de la generalitat a mitjans de març.

Demanem una reunió telemàtica amb l’ajuntament durant el confinament perquè no tenim in-
formació durant més de quaranta dies sobre l’informe d’al·legacions, però no rebem cap res-
posta. Fem uns tweets des del perfil de l’entitat i automàticament, en diumenge al migdia, se’ns 
convoca a una reunió per dijous 14 de maig a la tarda. Finalment ens reunim amb l’ajuntament 
d’urgència, via telemàtica, per sol·licitar l’obertura de la terrassa a causa del moment excepcio-
nal de la crisi del covid-19 i amb l’aforament que acredita el nostre estudi acústic que segueix 
per sota del 50% de l’aforament que permeten les mesures de desescalada. Els presentem 
també un protocol de mesures que seguirem per tal d’assegurar la seguretat a les persones i 
treballadores de l’establiment. A l’acabar la reunió se’ns comunica que es permetrà l’obertura 
per situació excepcional de la terrassa de Cal Trajo, amb un aforament màxim de 12 persones i 
fins les 23h. Cal remarcar que aquest aforament és escollit arbitràriament i sense cap fonament 
tècnic, rebaixant el nombre de persones que l’enginyer acredita amb un estudi acústic anterior 
que si que complim l’ordenança de soroll i vibracions. Acordem que podem mantenir aquestes 
condicions a la terrassa mentre duri la situació d’excepcionalitat i es mantinguin les flexibilitza-
cions a les terrasses de la via pública. 

El passat dijous 13 d’agost rebem una visita de la policia local, enviats per l’ajuntament segons 
agents del cos, amb l’amenaça de que hem de tancar la terrassa si no volem ser sancionats. 
Durant el mes d’agost i setembre es repeteixen les visites amb la mateixa motivació. Finalment, 
el passat dimarts 15 de setembre es presenta la policia a les onze de la nit, amb un informe 
signat amb el segell de l’ajuntament de Vilanova, sense cap regidor que ho firmi, on ens obliga 
a tancar la terrassa de Can Pistraus, amb un marge de 10 dies per entregar al·legacions. Mal-
grat haver estat un any fent reunions periòdiques amb l’ajuntament així com haver parlat amb 
el veí afectat en més de dues ocasions, no hem rebut cap solució per part del consistori per 
poder normalitzar i formalitzar l’us de la terrassa de Can Pistraus al igual que ho fan la resta de 
terrasses de la ciutat, ni el veí està disposat a arribar a cap acord. La predisposició d’arribar a 
acords per afavorir la convivència amb el veïnat i de fer certes intervencions l’hem mostrada i 
verbalitzada en diverses ocasions.

La terrassa de Can Pistraus i Cal Trajo va ser clausurada la matinada del 17 d’agost de 2019. 



Això ha fet que les dues entitats pateixin un incalculable greuge econòmic des de llavors per 
la manca d’ingressos per un cantó i la no recuperació amb els terminis que es preveien de la 
inversió feta a l’espai. Després d’onze mesos, havent fet una despesa econòmica, humana i de 
salut ingent per tirar endavant aquest projecte ens trobem a dia d’avui batallant per resoldre la 
situació de clausura de la terrassa. La mateixa terrassa que ha estat activa els 25 anys anteriors 
a que l’entitat n’agafes el relleu. 

El tripartit que governa Vilanova, format per JxS, ERC i CUP no està només impossibilitant l’ac-
tivitat d’una terrassa. Està obligant a tancar una jove cooperativa de la ciutat, destruint els llocs 
de treball i arruïnant una entitat del teixit associatiu de Vilanova. Cal Trajo deixarà d’existir en 
els propers mesos si no pot fer us de l’espai que li genera la font d’ingressos per subsistir, i Can 
Pistraus, i en conseqüència tot el que deriva de l’entitat, hi anirà darrera.

Hem estat mesos callats de manera prudent i treballant per a la resolució del conflicte però can-
sats i a aquestes alçades, hem dit prou. Creiem que a diferència del que ens ha mostrat aquest 
Ajuntament nosaltres ens devem a la ciutadania de Vilanova i la Geltrú i per això fem pública la 
cronologia dels fets i engeguem la campanya: JO TAMBÉ SÓC VEÏNA.

SALUT i LLARGA VIDA (SI ENS DEIXEN) AL TEIXIT ASSOCIATIU!


