Gabinet de Premsa
Convocatòria a mitjans

20 d'abril del 2018

Música en viu a les estacions de metro de l'Hospitalet amb
motiu de les Festes de Primavera
Una quarantena de músics es desplaçaran amb les línies 1 i 5 aquest dissabte
al migdia
Dissabte, 21 d'abril, entre les 11.45 i les 13 hores, diferents artistes de bandes de música de
l'Hospitalet portaran el ritme als usuaris del metro amb motiu del MEEEC! Festival de Música
de Carrer, dins les Festes de Primavera que celebra el municipi del 19 al 23 d'abril.
Una quarantena de músics accediran al metro des de diferents estacions de la xarxa a
l'Hospitalet (Can Boixeres i Collblanc de la línia 5 i Bellvitge de la línia 1) i es desplaçaran
fins a la plaça de la Llibertat de l'Hospitalet, on a partir del migdia faran una actuació
conjunta al carrer dins del programa de les festes. Les estacions de metro més properes a la
plaça, per on sortiran els artistes, són Pubilla Cases (L5) i Florida (L1). Abans d'iniciar el
viatge, les bandes oferiran petites actuacions als vestíbuls de les estacions i també a
l'interior dels trens per acostar la cultura popular als veïns i usuaris.
Aquesta activitat forma part de TMB Cultura, el projecte cultural de la Fundació TMB que
estableix vincles entre ciutadans i associacions culturals de Barcelona i l’àrea metropolitana
per aproximar la cultura a la ciutadania i enriquir l'experiència del viatge en transport públic.
Per a més informació sobre les
recomanacions de transport i
afectacions al servei per les
diferents activitats de les Festes
de Primavera, es pot consultar
l’avís corresponent a la secció
d’estat del servei del web de
TMB.
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Convocatòria
Acte:

Música en viu a les estacions de metro de l’Hospitalet

Dia:

Dissabte, 21 d’abril

Hora:

Els artistes accediran al metro a les següents hores: a les
11.45 h a Can Boixeres, a les 12.40 h a Collblanc i a les 13
h a Bellvitge

Lloc:

Estacions de Can Boixeres, Collblanc i Bellvitge

Transport públic per anar-hi:

Metro Can Boixeres (L5), Collblanc (L5) i Bellvitge (L1)

► Els mitjans que vulguin fer el seguiment d’aquesta activitat al metro hauran d’acreditar-se
prèviament al gabinet de premsa de TMB: tel. 93 298 75 43 - gabpremsa@tmb.cat
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