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INFORMACIÓ CIUTADANA 

Amb motiu de la celebració de la “La Remençada” que tindrà lloc el dissabte 6 
de juny de 2015 i la confecció de catifes i la processó de Corpus dels dies 6 
i 7 de juny i a efectes de l’habilitació i reserva de vies públiques per al 
desenvolupament dels diferents esdeveniments, la Policia Local informa del 
següent: 
 
PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT: 
 
• Des de les 13 h i fins a les 19 h del dissabte dia 6 de juny 
� Carrer de Narcís Monturiol entre el núm. 44 i la cruïlla amb el carrer de 

Francesc Layret. 
� Carrer de Francesc Layret entre el núm. 5 i la cruïlla amb el carrer de 

Narcís Monturiol.  
 

• Des de les 13 h i fins a les 20.30 h del dissabte dia 6 de juny 
-  Carrer Major tots dos costats en el tram comprès entre entre Sant 

Sadurní i Francesc Layret / R. Alberti. 
-   Rambla Sant Sadurní entre Anselm Clavé i Major. 
 

• Des de les 7 h del dimarts, 2 de juny, fins al dimarts, 9 de juny 
� Nivell superior de l’aparcament de sorra de Narcís Monturiol amb Francesc 

Layret, a la zona més propera a Francesc Macià, pel muntatge dels 
escenaris de “La Remençada”.  
 

• Des de les 7 h del divendres, 5 de juny, fins a les 19 h del dissabte, 6 de 
juny 
� Al nivell inferior de l’aparcament de sorra de Narcís Monturiol amb 

Francesc Layret per neteja del solar. 
 

• Des de les 14 h del dissabte, 6 de juny, fins a les 21 h del diumenge, 7 de 
juny. 
- Carrer de Palau de l’Ametlla entre el carrer Major i el carrer Joan XXIII. 

 
• Des de les 22 h del dissabte, 6 de juny, fins a les 21 h del diumenge, 7 de 

juny 
- Carrer de Joan XXII entre Sant Sadurní i Palau de l’Ametlla. 

 
Els veïns i veïnes que tinguin vehicles als aparcaments del carrer Narcís 
Monturiol hauran de sortir en direcció contrària cap al carrer de Sant Sadurní. (Hi 
haurà agents de la  Policia Local per facilitar les maniobres). 
Tothom que tingui vehicles als pàrquings dels carrers afectats, si es volen 
incorporar a la circulació, hauran de seguir les indicacions dels agents 
encarregats de la vigilància del trànsit. 
Es prega la màxima col·laboració i comprensió dels ciutadans i ciutadanes de 
Montornès del Vallès.�
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