
                     
  

CONVOCA   A  UNA TROBADA INFORMATIVA SOBRE LA REOBERTURA DE 
UNA SALA DE FESTES: “BLAU”,  AL BARRI CAN CASABLANQUES. 

 
Lloc:  Av. Egara jardins davant El PATO 

Dia : dimecres 25/5/22   Hora: 19h. 
 

 
“Amb una llicencia vigent de fa molts anys”  de CAFÉ-TEATRE al carrer Cerdanya nº 7,  els 
propietaris l’han reobert amb un format mes semblant a una Discoteca amb pista de ball i amb tot 
el que això representa. 
 
L’Ajuntament va aprovar l’any 2021 el Pla Especial Urbanístic per aquesta zona a on taxativament 
prohibeix activitats de discoteca i similars. 
 
Les llicencies per obrir discoteques han de passar un seguit de requisits legals que fins ara no ens 
consta que es compleixin: Bombers, Mossos, etc. 
 
Les Associacions de Veïns hem presentat instancies a l’Ajuntament per verificar tota la 
documentació referent a aquesta reobertura i expressar el nostre malestar per permetre la 
obertura de una presumpta Discoteca, i exigir que es verifiqui  si realment l’activitat s’ajusta a la 
de CAFE-TEATRE 
 
Es per això que us convoquem a tots els ciutadans de Sant Quirze del Vallès  
per escoltar la vostre opinió i decidir quines accions caldrien dur a terme per tal de poder seguir 
gaudint d’un poble segur, sense soroll, incidents i tot el que envolta el mon de les discoteques. 
 
Els convocants no estem en contra de les empreses i usuaris de  l’Oci nocturn, simplement 
denunciem la desafortunada ubicació a tant  sols de 100 metres dels habitatges residencials a on 
volem descansar per les nits. 

 

US ESPEREM A TOTES I TOTS 
 

PODEU ADREÇAR LES VOSTRES QUEIXES A : 
Ajuntament-seu electrònica- tràmits –sol·licitud genèrica- sol·licitud model-sol·licitud online 
Presencialment a la OAC 
Sorolls i molèsties truqueu directament al telèfon de la policia local:  93.721.68.68 
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