AVÍS D’INFORMACIÓ CIUTADANA
Amb motiu dels actes de Festa Major 2014 de Montornès del Vallès, 4a edició
de Font Tapa, Correfoc i XXV Trobada i Cercavila de Gegants, els dies 20 i
21 de setembre de 2014 i a efectes de garantir la seguretat i el normal
funcionament dels esdeveniments cal dur a terme restriccions de trànsit i
desviaments alternatius de circulació a la zona centre de Montornès del Vallès.
Per la qual cosa la Policia Local informa del següent:

PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT
20 de setembre de les 6 h fins a les 13 hores del dia 21:
-

Al carrer Palau de l’Ametlla entre c. Joan XXIII i c. Estrella.

20 de setembre de 6 h a 22 h:
-

Carrer de Jaume Balmes entre el carrer de Palau d’Ametlla i la plaça de
la Font i tota la plaça de La Font.
Carrer de Jacint Verdaguer entre Jaume Balmes i Estrella

20 de setembre des de les 16 h fins a les 15 h del dia 21:
- Rambla Sant Sadurní entre Onze de Setembre i Major

21 de setembre de 8 h a 14 h:
-

C. de Joan XXIII entre el carrer Palau d’Ametlla i la plaça Joan Miró.
Carrer de l’Estrella entre Onze de Setembre i Palau d’Ametlla.

VIES TALLADES AL TRÀNSIT
20 de setembre de 6 h a 22 h:
- Carrer de Palau de l’Ametlla entre el carrer de Joan XXIII i el
carrer de l’Estrella.
- Carrer de Jaume Balmes entre el carrer de Palau d’Ametlla i la
plaça de la Font.
- Carrer de Blas Infante entre el carrer de l’Estrella i plaça de la
Font
Hi haurà desviaments alternatius de trànsit en el recorregut del
Cercavila de Gegants i Correfoc.
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