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El festival Bona Nit Barcelona es viurà a l'estació de metro
d'Universitat amb un concert de la banda Acció
Dissabte al Poble Espanyol es podrà veure la mostra 'TMB en acció. Un viatge
sostenible' sobre la resposta als principals problemes ambientals actuals
Demà dimecres 8 de juny, els usuaris del metro podran gaudir d’un tast del Bona Nit
Barcelona, el festival sostenible de Barcelona que se celebra al Poble Espanyol el proper
dissabte 11 de juny, amb un cartell format per MIKA, Molotov Jukebox, Caloncho, Brika,
Acció i Two Smoking Fellaz.
A l'estació d'Universitat, de la línia
2, a les 18 hores, els usuaris
veuran un espectacle de la banda
Acció, formada per 7 joves de
l’Empordà amb una proposta
musical ben genuïna i temes molt
ballables, la majoria del seu últim
àlbum 1001 Colors.
A més, dissabte 11 de juny al
Poble Espanyol els assistents a
aquest festival, que vol fomentar
la consciència mediambiental
mitjançant una proposta lúdica,
podran veure una adaptació de la
mostra TMB en acció. Un viatge
sostenible, una exposició produïda per TMB que sintetitza els principals problemes
ambientals del món actual amb el detall de la contribució que el transport públic col·lectiu
està fent a Barcelona per afrontar-los i guanyar un futur millor.
Aquesta activitat forma part de TMB Cultura, el projecte cultural de la Fundació TMB que
estableix vincles entre ciutadans i associacions culturals per enriquir el viatge.
► Els mitjans que vulguin fer el seguiment d’aquesta actuació al metro hauran d’acreditar-se
prèviament al gabinet de premsa de TMB: tel. 93 3286025 - gabpremsa@tmb.cat
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