




La primavera la cultura altera

Neix Primavera Cultural, el programa d’actes 
culturals de TMB que tindrà com a rerefons la 
primavera barcelonina. Ara sí que se t´han acabat 
les excuses per quedar-te a casa. Primavera 
Cultural és un agradable passeig per les arts
gràfiques, la música, les arts escèniques o la 
literatura, que tindrà com a objectiu fomentar valors 
socials i culturals de la ciutat dins del marc del 
transport públic i la mobilitat sostenible.

Primavera Cultural és una iniciativa per a tots els 
públics engegada per TMB, amb el suport de 
nombroses institucions de Barcelona.

Què? T’hi animes? Entra a 
primaveracultural.tmb.cat, aconsegueix la 
informació més detallada i actualitzada i 
guanya entrades.

Que s’acabin els freds dies d’hivern, que comenci 
la primavera!



4

Concurs Maria Canals

Ens mou la culturaMCB
56è Concurs Internacional
de Música Maria Canals 
Barcelona, capital 
mundial del piano

17 i 18 de març 2010
 

www.mariacanals.org

www.tmb.cat

Fotografia Roger Llonch

Amb el suport de 

Col·labora

Amb el suport especial de 

TMB Cultura

El concurs Internacional de Piano Maria Canals 
comptarà amb un escenari d’allò més especial: 
l’estació de metro de plaça Universitat. Es tracta 
d’una iniciativa molt innovadora desenvolupada en 
col·laboració amb el Palau de la Música.

• Dates: 17 i 18 març
• Horari: 17 de 17:00 a 21:00, 18 de 10:00 a 21:00
• Activitat: Gratuïta
• Ubicació: Universitat
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Happening de ball

Mou l’esquelet! No et perdis l’exhibició de ball que 
et convida a participar en el propi espectacle. Una 
experiència per a totes les edats que activarà el 
nostre ritme més primaveral.

• Data: 27 març
• Activitat: Gratuïta
• Ubicació i horari: 13:00   Trinitat Nova                
    17:30 Universitat                    
        19:30 Diagonal
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Barcelona 2159 Any Cerdà

L’Eixample és el resultat d’una idea forta i racional 
que en la seva aplicació durant 150 anys ha 
produït una ciutat molt complexa i rica en 
matisos. No et perdis les activitats que se 
celebraran al metro i no t’oblidis de deixar el teu 
llegat en el videoràpid que s’instal·larà a l’estació 
de plaça Universitat. Els vídeos recollits no es 
desenterraran fins d’aquí a 150 anys!

• Dates: 12 al 17 abril
• Horari: Tot el dia
• Activitat: Gratuïta
• Ubicació: Universitat (Videoràpid) 
     Passeig de Gràcia (Mural)
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Un passeig pel temps amb 
el primer metro de Barcelona

Et proposem un viatge al passat a bord del primer 
comboi de metro de la mítica sèrie 300. La màgia i 
el romanticisme estan garantides en aquest 
recorregut nocturn.

Aconsegueix entrades a primaveracultural.tmb.cat

• Data: 14 abril
• Horari: 00:30 a 3:00
• Places limitades
• Ubicació: La Pau
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Proves d’idoneïtat Músics al 
metro i presentació del 2n 
cicle “Amb la música a una 
altra banda”

Els passadissos del metro es converteixen en un 
espectacle musical del qual tots podem gaudir.
Si creus que tens el nivell suficient per a ser músic 
al metro, demostra-ho a les proves i aconsegueix 
la teva llicència. A més, a les 12:00 presentarem el 
cicle “Amb la música a una altra banda” que 
continua donant canya a la seva segona edició.

• Data: 16 abril
• Horari: 9:00 a 18:00
• Activitat: Gratuïta
• Ubicació: Universitat
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Tres marges a Montjuïc: 
passejada Joan Brossa

Rememora la passejada poètica que l’any 1979 va 
fer Joan Brossa dins del festival BarriBrossa, però, 
aquest cop, amb bus. Un nou itinerari recorrerà 
espais invisibles de la muntanya de Montjuïc, amb 
la intervenció artística de la Reial Companyia de 
Teatre de Catalunya, Colectivo 96º i Teatro de los 
Sentidos.
Més informació a http://agostproduccions.com, i 
entrades a info@agostproduccions.com
• Data: 17 abril
• Horari: 1er grup 19:30 i 2n grup 21:00  
• Places limitades
• Preu activitat:  20€
• Ubicació: Itinerant nocturn 2 busos 
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Sant Jordi

La quarta edició del Concurs de Relats Curts de 
TMB promet altes dosis de creativitat inspirada en 
el transport públic. Entra, a partir del 24 de març, 
a www.relatscurts.tmb.cat, i anima’t a participar-hi. 
T'esperem, el 23 d'abril, a l´espai TMB al 
Passeig de Gràcia.

• Data: 23 d'abril
• Horari: Tot el dia
• Activitats: Gratuïta 
• Ubicació: Activitats itinerants per la xarxa de   
     metro i bus 
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Dansa percussió

Posa-li una mica de ritme primaveral a la vida. 
Gaudeix de les actuacions del grup de ballarins i 
percussionistes del Conservatori Superior de 
Dansa de l’Institut del Teatre.

• Data: 5 maig
• Horari: 10:30 a 11:00
• Activitat: Gratuïta 
• Ubicació: Universitat
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22a Gimcana TMB

Corre, salta, crida, pensa i sobretot, gaudeix de la 
Gimcana més important de Barcelona. Reuneix 4 
amics, entra a  www.bcn.cat/gimcanatmb i participa 
en aquest joc que et permetrà conèixer la ciutat 
d’una manera molt i molt especial.

• Data: 8 maig
• Places limitades
• Ubicació: Barcelona
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Òpera al Metro 

La Traviata es passeja pel metro.
Per la diada de l'òpera, les millors veus ressonaran 
als túnels del metro de Barcelona en els concerts 
programats en col·laboració amb el Liceu.

Aconsegueix entrades a primaveracultural.tmb.cat

• Data: 9 maig
• Activitat: Gratuïta
• Ubicació: Verdaguer           Tetuan       Lesseps   
     Fontana        Vila Olímpica 
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Acció   Dates    Horari  Ubicació
Concurs Maria Canals  17 i 18 març      10:00 a 21:00  Universitat
Happening de ball  27 març      13:00/17:30/19:30  Trinitat Nova, Universitat,   
             Diagonal
Any Cerdà    12 a 17 d'abril    Tot el dia   Universitat/Pg. Gracia
Visita nocturna  
metro històric   14 d'abril     00:30 a 03:00  Metro
Proves d'idoneïtat Músics  16 d'abril     9:00 a 18:00   Universitat
Joan Brossa    17 d'abril     19:30 a 00:00  Bus
Sant Jordi    23 d'abril     Tot el dia   Metro i Bus
Dansa percussió   5 maig      10:30 a 11:00  Universitat
22a edició Gimcana 
TMB de BCN   8 maig      Tot el dia   Carrers de Barcelona
Dia de l'òpera   9 maig      Tot el dia                  Verdaguer/Tetuan/
             Lesseps/Fontana/
             Vila Olímpica.
Setmana de la Poesia  15  maig      Tot el dia   Bus
Vídeo Art "Connectats"  19,20 i 21maig     Tot el dia   Diagonal
San Miguel 
Primavera sound   22 maig      22:00 a 01:00  Universitat/Pg. Gracia/
             Sagrada Família/Universitat     
Ral·li vehicles històrics  30 maig      9:00 a 18:00   Barcelona-Avda. 
             Maria Cristina
Espai Mercè Sala   10 juny     19:00    Diagonal
SubModaFad   17 juny      21:00    Diagonal
Barcelona Metro a Metro  22 juny     19:00    Funicular Montjuïc/Paral·lel 

Calendari
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Acció   Dates    Horari  Ubicació
Concurs Maria Canals  17 i 18 març      10:00 a 21:00  Universitat
Happening de ball  27 març      13:00/17:30/19:30  Trinitat Nova, Universitat,   
             Diagonal
Any Cerdà    12 a 17 d'abril    Tot el dia   Universitat/Pg. Gracia
Visita nocturna  
metro històric   14 d'abril     00:30 a 03:00  Metro
Proves d'idoneïtat Músics  16 d'abril     9:00 a 18:00   Universitat
Joan Brossa    17 d'abril     19:30 a 00:00  Bus
Sant Jordi    23 d'abril     Tot el dia   Metro i Bus
Dansa percussió   5 maig      10:30 a 11:00  Universitat
22a edició Gimcana 
TMB de BCN   8 maig      Tot el dia   Carrers de Barcelona
Dia de l'òpera   9 maig      Tot el dia                  Verdaguer/Tetuan/
             Lesseps/Fontana/
             Vila Olímpica.
Setmana de la Poesia  15  maig      Tot el dia   Bus
Vídeo Art "Connectats"  19,20 i 21maig     Tot el dia   Diagonal
San Miguel 
Primavera sound   22 maig      22:00 a 01:00  Universitat/Pg. Gracia/
             Sagrada Família/Universitat     
Ral·li vehicles històrics  30 maig      9:00 a 18:00   Barcelona-Avda. 
             Maria Cristina
Espai Mercè Sala   10 juny     19:00    Diagonal
SubModaFad   17 juny      21:00    Diagonal
Barcelona Metro a Metro  22 juny     19:00    Funicular Montjuïc/Paral·lel 
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Setmana de la poesia

Al bus es pot escoltar música, es pot trobar l’amor, 
o es pot escoltar poesia. Vine als recitals poètics 
més alternatius. El bus serveix d’escenari a la 
iniciativa “Barcelona Poesia” posada en marxa per 
l’ICUB. 
www.bcn.cat/canalcultura

• Data: 15 de maig
• Horari:  Tot el dia
• Places limitades 
• Activitat: Gratuïta
• Ubicació: Bus itinerant
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Video-Art “Connectats” 

Viu una experiència avantguardista. Descobreix 
el programa “Connectats”, una iniciativa de 
l’Ajuntament de Barcelona amb la qual coneixeràs 
la ciutat a través de videocreacions de joves en el 
metro.

• Dates: 19, 20 i 21 maig
• Horari: Tot el dia
• Activitat: Gratuïta 
• Ubicació: Diagonal
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San Miguel Primavera Sound al 
metro

El Primavera sona a l’andana un any més. El metro 
acollirà, durant una nit, concerts del programa previ 
al festival. Gaudeix de la música de Blackbird, 
Internet 2, The Nu Niles i 3Mellizas, en un escenari 
únic amb una acústica molt especial.
www.primaverasound.com

Aconsegueix entrades a primaveracultural.tmb.cat

• Data: 22 maig
• Horari: 22:00 a 01:00
• Activitat: Gratuïta
• Ubicació: Universitat           Sagrada Familia
      Passeig  de Gràcia
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Ral·li d’autobusos clàssics 
Barcelona – Caldes de Montbui

No et perdis el ral·li de vehicles històrics entre 
Barcelona i Caldes de Montbui. Podràs viure el 
trajecte a bord d’un dels nostres autobusos antics. 
Tot un espectacle carregat d’adrenalina i nostàlgia.

Aconsegueix entrades a primaveracultural.tmb.cat

• Data: 30 maig
• Horari: 9:00
• Places limitades
• Ubicació: Barcelona – Avda. Maria Cristina
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Inauguració del nou Espai 
Mercè Sala i Exposició Flickr

S’obre un nou espai a la creativitat a Barcelona 
que s’inaugura amb una exposició de fotografies 
del metro fetes per usuaris de Flickr. Un mosaic de 
visions que et sorprendrà gratament.

• Data: 10 juny
• Horari: 19:00
• Activitat: Gratuïta
• Ubicació: Diagonal
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Sub Moda Fad 2010

Milà, París, Nova York i, per què no?, el metro 
de Barcelona. Et convidem a la desfilada en què 
els estudiants de disseny de moda mostraran les 
seves col·leccions més innovadores.

Aconsegueix entrades a primaveracultural.tmb.cat

• Data: 17 juny
• Horari: 21:00
• Activitat: Gratuïta
• Ubicació: Diagonal
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Barcelona metro a metro 

Estàs convidat a la presentació del llibre 
“Barcelona Metro a Metro”, escrit per Marta Torres 
Muñoz, presidenta de l’Associació Barcelona Metro 
a Metro. L’obra vol difondre als ciutadans i turistes 
les singularitats històriques, arquitectòniques i lúdi-
ques de cadascuna de les estacions de metro, així 
com els indrets més destacats del seu entorn.

• Data: 22 juny
• Horari: 19:00
• Activitat: Gratuïta
• Ubicació: Passadís del Funicular de Montjuïc
      Paral·lel
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Patrocina 

Sant Boi

Mitjà col·laborador
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