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El nostre conte…
Vet aquí una vegada un jove pierenc que atent 
sempre a tot allò que s’esdevenia al seu voltant, 
sentí a parlar d’una ONG anomenada Fundació 
Quetzal. Si bé la curiositat va ser capaç d’acabar 
amb el gat, a ell va portar-lo a viatjar un any 
després a lloms d’un enorme cavall metàl·lic a 
un país molt, molt llunyà anomenat Guatemala, 
disposat a comprovar per ell mateix si la tasca 
que hi desenvolupava allà la Fundació era tan 
necessària i efectiva com li havien explicat. 
Commogut amb la realitat amb què va topar 
i havent comprovat la dedicació amb la qual 
la Fundació mirava d’afavorir la situació de la 
població d’aquell país, no va dubtar a col·laborar-
hi i a convertir-se en cavaller d’aquesta, si bé 
hauria de fer-ho des de molts quilòmetres de 
distancia però amb la certesa que hi arribaria 
cada un dels granets de sorra que pogués reunir 
i aportar-hi.
Els inicis es van portar a terme d’una forma 
modesta amb el suport i l’ajuda d’un bon grup 
d’amics i altres col·laboradors de la Fundació, 
amb l’organització sobretot d’esdeveniments 
musicals. Llavors, un bon dia es va produir 
una trobada inesperada, una trobada que no 
hagués dit mai on el portaria, una trobada amb 
una associació de la vila, l’Associació de Dansa 
Oriental de Piera, que volia col·laborar també 
amb el nostre jove en la seva comesa. De la unió 
d’aquesta associació i el nostre jove cavaller 
i el seu Petit però més que valent exèrcit, va 
néixer La Festa de la Diversitat de Piera. Sota 
aquest nom iniciaren tots plegats un recorregut 
d’edicions on s’ofertaven diversitat d’espectacles 
musicals, tallers, xerrades, exposicions, menjars 
d’arreu, etc. que serien seguides per la gent de 
totes les contrades veïnes. I cada una de les 
creuades relacionades amb la festa es portarien 
a terme amb la voluntat d’ajudar als destinataris 
dels projectes de La Fundació i d’ençà que 
empitjorés també la situació a casa nostra, als 
pierencs que més ho necessiten. Tots plegats 
iniciàvem un recorregut comú d’esforç i d’il·lusió 
que ens portaria fins a l’organització de l’edició 
tan especial  d’enguany.
I vet aquí un gos i vet aquí un gat… Us esperem a 
la 10ª edició de la Festa de la Diversitat!!
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19.15 h
Dansa-jazz i hip-hop amb els grups de La 
Piscina de Piera, sota la direcció d’Anna Molla i 
Carlos Vázquez.

20.00 h
Master Class i exhibició de zumba, a càrrec 
d’Anna Molla (Piscina de Piera).

20.45 h
Exhibició de Tai-txi/ Qi gong a càrrec de 
Monsana: Monsana, Centre de Teràpies ofereix 
una petita mostra de les activitats qi gong i tai-txi 
amb alguns dels seus alumnes.

22.00 h MEV 2016
L’ORQUESTRA ÀRAB DE BARCELONA 
dins del cicle de concerts de Música en Viu.
L’Orquestra Àrab de Barcelona, que lidera 
Mohamed Soulimane, és en l’actualitat una de 
les millors mostres de diversitat cultural de la 
ciutat. En la seva música podem apreciar un 
ventall d’estils i expressions musicals que s’han 
conjugat per mostrar el cabdal de la riquesa 
musical de la Mediterrània amb gust i equilibri. 
Unint la suma de talent d’una amalgama de 
músics d’aquí i d’allà, per oferir la seva música 
a aquesta ciutat plena de racons per compartir i 
respirar música i convivència.
Una formació per a totes aquelles persones que 
no veuen el mar com una frontera sinó com una 
oportunitat.

23.45 h
KARAOKES BAND
Acostumat a cantar des de baix de l’escenari? 
Treu-te la vergonya amb el karaoke més original 
i divertit de planeta. El grup Igualadí triomfa amb 
el seu format de karaoke en directe amb les 
millors cançons d’ara i sempre.

19.00 h
Inauguració de la Festa
Obertura de parades i actuació 
dels nens de l’Escola Bressol 
La Tortuga, amb “Sardenes de 
pel·lícula”.

Divendres 1 de juliol



12.00 h
Rua del grup de batukada Sbombat´s 
Acompanya´ns pels carrers del Mercat de 
Piera.

12.30 h
Actuació de la Turpineta.

13.00 h
Taller de dansa afroperuana a càrrec 
de Lucía Alcalá (Asociación Cultural Perú 
Contemporáneo).

13.30 h
Concert vermut, amb el grup Gall Mut
Gall Mut surt de l’ou l’abril del 2015 a Piera. 
Tenen influències musicals molt diverses i 
per això fem una fusió bastant personal i a la 
vegada senzilla de diversos estils com poden 
ser reggae, rumba, rock, i fins i tot rampells 
d’ska, blues o música de cantautor, sempre tot 
embolcallat amb la senzillesa i estil propis que 
ens caracteritzen.

Dissabte 2 de juliol



17.00 h
Xerrada: Pobresa a Catalunya, 
pedagogia i eines per combatre-la, a 
càrrec del Pare Manel i de Jordi Millà.
L’ exposició tractarà de fer entendre els 
motius reals de la pobresa econòmica a què 
estem sotmesos per una crisi orquestrada 
per l’oligarquia, la banca i la corrupció política 
i de quina manera es pot organitzar el futur 
econòmic del nostre país per a obtenir una 
millora social i quines són les perspectives de 
futur que hi veiem.

Jordi Millà:  Enginyer graduat en Filosofia a 
la Sorbona de París. Secretari d’Organització 
del Cercle Català de Negocis i Responsable-
Coordinador d’Actes i Formació del CCN.

Manel Pousa:  Sacerdot creador de la Fundació 
Pare Manel per a treballar amb marginats 
socials i altres col·lectius d’exclosos socials.

18.10 h
Exhibició de Danses Peruanes a càrrec de 
l’Associació Perú Contemporáneo:
“Costa marinera norteña danza del AMOR
sierravalisha DEL CUZCO ritmo de huayno
movido típico de la Selva se  baila después del 
recojo de la fruta.”

19.00 h
Exhibició de ball de l’escola Dance 
Luxury: Viatge pel món: Índia, Broadway, 
República Dominicana.



19.30 h
Exhibició de Bollywood amb el Grup de 
Bollywood de Piera.

21.00 h
Billy Boom Band
Vinguts directament des de Cantàbria. Es tracta 
d’una banda de rock per a nens. I no tan nens. 
Amb el seu lema “el rock sí que és cosa de nens” 
aposten per tota l’energia de la música en directe, 
per tal que petits i grans visquin un concert de 
rock junts, i gaudeixin a parts iguals. Temes 
divertits i un directe que no té res a veure amb la 
versió habitual de la música infantil.

A partir de les 23.00 h

 Nit de concerts:
GERTRUDIS, QUINZE ANYS DE RUMBA
Un dels grups pioners de la fusió de la rumba catalana i a qui se’ls 
atribueix haver popularitzat aquest estil entre el públic jove.
El grup de la Garriga de seguida va despuntar gràcies a una 
fusió festiva que barrejava rumba catalana amb notes de reggae, 
cúmbia o ritmes de l’est. En quinze anys de trajectòria van firmar 
cinc discos. També van poder col·laborar amb clàssics de la rumba 
catalana com Peret, Los Manolos o Sabor de Gràcia, o amb noves 
generacions com Jarabe de Palo o La Cabra Mecánica.

MARINAH
Amb més de 20 anys de trajectòria als escenaris establint lligams 
entre el flamenc i altres cultures, Marinah torna amb antics i nous 
companys a traspassar fronteres amb la música.
Després de 12 anys liderant la banda Ojos de Brujo va tornar amb 
un projecte en solitari.
En contínua evolució, reinterpreta les composicions que tant 
van marcar la música mestissa i que van donar la volta al món 
captivant el públic en els festivals internacionals més importants.

ENTRE GRUPS:
Tambors dels Diables de Piera



11.00 h
Taller de Qi gong + Tai txi per a tothom.
A càrrec de Monsana. Un taller on gaudirem i 
coneixerem els beneficis d’aquestes tècniques 
mil·lenàries.

11.45 h
Actuació castellera amb els Vailets de 
Gelida.

Colla Castellera refundada l’any 2011. Va 
començar actuant per la Festa Major de Gelida 
i des de fa un parell d’anys consolidant-se com 
a colla en formació. Aquest any confirmarà 
definitivament les construccions de sis pisos 
per passar a ser membre de ple dret dins 
de la Coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya.

FUNK TUMAKA, banda de versions/covers dels 80 i 90 i de temes actuals de 
Jamiroquai, Donna Summer, Kool and the Gang, Michael Jackson, Bruno Mars, Chic, Rod 
Stewart, Chaka Khan, Sisters Sledge, i molts més.
6 músics en escena amb un potent directe amb medleys non stop, que no deixarà indiferent a 
ningú amb ganes de ballar, sense parar.

Diumenge 3 de juliol



12.30 h
Desfilada del Drac Xinès: El Grup d’Artistes 
Huaxing España, amb la col·laboració de 
l’Associació Cultural Popular Xinesa organitza 
un espectacle i desfilada 
tradicional xinesa basada en 
l’any nou xinès amb el drac i 
tambors.

13.30 h
Concert vermut amb Maria Fortuny: Forta 
i Sensorial.
La Maria és una jove treballadora i estudiant 
de 20 anys, inquieta i sensorial que, des de ben 
petita, ha sentit una immensa i forta relació amb 
la música.  
Amb el seu estil de cantautora, i, acompanyada 
d’en Raúl Chico a la caixa flamenca, us convidem 
a fer visible la seva missió!

16.30 h
Xerrada: Els valors de l’esport com a 
elements d’integració, a càrrec de Jordi 
Durà Mena i Josep Maldonado Gili.
Jordi Durà Mena, actualment és president 
d’Special Olympics Catalunya i està vinculat a 
l’àrea social de l’FC Barcelona. També és directiu 
de l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport
Josep Maldonado Gili, ha estat membre de les 
comissions de Cooperació Internacional pel 
desenvolupament, agricultura i portaveu de la 
comissió de defensa, membre de l’Assemblea 
Parlamentària de l’OTAN, president d’Esport 
Solidari Internacional, una fundació que pretén 
humanitzar l’esport i ajudar els joves i infants d’un 
món ple de foscors on l’esport pot donar un raig 
de llum.

17.30 h
Exhibició muay thai, a càrrec d’Oscar Simon
i dels alumnes de l’escola Kiat Chock Dee.



18.15 h
Exhibició de break dance dels nois i les 
noies del Gall Mullat dirigits per Markos.

18.30 h
Taller de K-Free Dance (Dance Hall 
+ Afrobeat), a càrrec de Kady, ballarina 
afrodescendent nascuda a Girona i que es va 
proclamar campiona del BCN Dancehall Queen 
2010.

19.30 h
Danses polinèsies
Per tercer any consecutiu, les alumnes de 
Baila Descalza seran presents a la Festa de 
la Diversitat presentant-nos el treball de fi de 
curs. A més a més, les acompanyaran artistes 
convidades. Tot plegat una ocasió per viure de 
prop la Polinèsia.

20.00 h
Actuació dels Mariachis Barcelona.
Amb més de 15 anys de trajectòria, 
Mariachis Barcelona és el grup de 
Mariachis de referència a tot Catalunya. 
Serenates romàntiques, actuacions alegres 
i participatives, emotives cançons, un extens 
repertori i vistosos vestits i barrets.

20.45 h
Exhibicions de la Piscina de Piera, de jazz 
i burlesque (coreografia d’Anna Molla)
Grup SBK by Txiki Bastida (salsa en línia de 
parelles)
Grup SBK ladies by Txiki Bastida (coreografia 
de Cristina Requena)

Sorteig d’una espatlla de pernil:

Durant tot el cap de setmana podreu 

comprar les tires per a la rifa a la barra 

del bar de l’organització.



21.15 h
Actuació de Quisqueya Project by Argenis 
i Carolina.
Companyia amateur que representa la República 
Dominicana.

22.00 h
La companyia de Circ Cuncurulla 
presenta CIRCANT.
Un espectacle que agafa com a teló de fons un 
bocí de la nostra mediterrània. Tres personatges 
es mouen per les fronteres reals i imaginàries, 
entre el vaivé de les onades i la força indòmita 
de la Tramuntana. La Mediterrània com a terra 
de pas i trobada, un mestissatge on moltes 
generacions s’han agrupat i han gaudit al voltant 
de la música en viu que eixampla i reforça el que 
és CiRCANT.

Un triangle de personatges que es necessiten, es 
rebutgen, s’ajuden des de la força, la lleugeresa 
tot embolcallant-se per forces de la natura, el so i 
la música en viu. Equilibris i poesia musical.

ESTABLIMENTS 
COL.LABORADORS

ROSTISSERIA YOLI

CA LA GORETTI

L’HORTA

XARCUTERIA CARME

CONDIS

CAL BIEL
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Venda de llanes i articles 
de merceria en general. 
Tot tipus d’arranjaments de 
roba (baixos, amplades de 
pantalons i faldilles, canvis 
de cremallera, etc.)

Carrer La Plana, 22 - Piera
Tel. 937 76 21 87
https://www.facebook.com/BoniquesLlanes

C/ de la plaza, s/n
Tel.651 519 954
EL BEDORC (BCN)



C/ Sant Cristòfol, 17 Piera
Tel. 93 776 09 46

espigolpiera@hotmail.com

Pollastres a l’ast YOLI

Carrer Plana, 63 - PIERA
Tel. 93 776 25 15

C/Piereta, 68 Baixos
Tel. 93 778 82 59 - 08784 Piera

Avda. de la Carretera, 14 - Piera
Tel. 93 776 23 66

Plaça Mar i Cel, 2 - Piera
Tel. 93 778 94 42

Tel. 93 776 12 11

Tels. 672 64 64 24 / 93 117 32 24
info@vearcompanyo.com

Vear i Compañó
C/ Sant Joan, 10

08784 EL BEDORC - PIERA

HERBORISTERIA I DIETÈTICA



C/ Piereta,10
08784 Piera
Tel. 93 768 08 58

Sant Cristòfol, 17-19 / 08784 Piera
Tel. 93 776 23 69

Pesca salada
Congelats al detall



Avda carretera de 
igualada, 83 Piera 
Tel. 937 760 035



Tel. 937 760 261  -  info@aperitiuscatalans.com

Aperitius Catalans 
Termens Frusnack
C/ Illa, 30
08784 Can Aguilera
PIERA

FONT-GALÍ cuenta con una 
de las mejores instalaciones 
caninas de Cataluña y 
España. Situada en un paraje 
natural incomparable en la 
población barcelonesa de 
Piera. Nuestra residencia 
cuenta también con 
excelentes profesionales 
con más de 30 años de 
experiencia. 

RESIDENCIA
ADIESTRAMIENTO
SERVICIO VETERINARIO

Crta. Piera a St. Sadurní d´Anoia 
Km 4 (El Bedorc)
Tel. 93 770 60 18



· Quiromassatge · Reflexologia Podal · Drenatge Limfàtic · Manual · Reiki · Flors de 
Bach · Embenats · Neuromusculars · Ioga · Pilates · Tai Txi ·Meditació i Autoescola · 

Tallers de Cap de Setmana · Formació Reiki Usui i Egipci

MONSANA,
Centre de Teràpies

c/Muralla nº 3
08784 Piera

Tel. 625 13 69 26

CENTRE DE TERÀPIES

http://monsanaterapias.wix.com/monsana

AUTÓNOMS
EMPRESES
PARTICULARS
ASSOCIACIONS
ENTITATS
ADMINISTRATIUS
JURÍDIC
FISCAL
COMPTABLE
LABORAL
RECURSOS HUMANS

Cervantes, 29 local 3 - 08784 Piera
Tel. 93 776 01 28 - Mòbil 619 98 24 72

info@otiumserveis.com 



Av. Ctra. Igualada - jto. Esclat entrada / Piera.
Ctra. Capellades - Parc d’Europa entrada / Martorell
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Passeig del Prat, 3-7
08784 Piera
Tel. 93 776 26 68
Fax 93 668 57 10
http://piscinadepiera.cat



· INOXIDABLE
· PUERTAS
· BARANDAS
· ESTRUCTURAS
· MANTENIMIENTO
· AUTOMATISMOS

C/ Angel Guimerà, 15
08789 Hostalets de Pierola - Barcelona

Tel. 630 83 34 94 - adrian@manfersm.com

SOLUCIONES METÁLICAS



C/ Indústria, 53 local 2
08784 Piera-
Tel. 93 778 86 01  -  648 45 81 33

Av. Carretera d’Igualada, 62
Piera (Barcelona)
Telèfon i fax: 93 776 07 51
moblesmusarro@gmail.com

AUTOESCOLA

Mobles Musarro

MATALASSERIA I DESCANS
MOBLES I DECORACIÓ

Botiga de descans Musarro
C/Piereta, 51 baixos, Piera (Barcelona)
Telèfon i fax: 93 776 03 81
moblesmusarro@gmail.com



C/ Copèrnic, 34 - 08784 Piera ( Barcelona)
Sanju29-5@hotmail.com - Tel. 93 778 87 50

AUTOREPARACIONS
SANT JOAN S.L

MECÀNICA EN GENERAL
VEHICLES INDUSTRIAL
ITV
AIRE CONDICIONAR
PNEUMÀTICS

C/ Calderón de la Barca, 33 (08784 Piera)
Mòbil: 677 477 285 / mute.tomy@yahoo.es

SO I LLUM



C/ Copérnico, 34 Nave A Pol. Ind - 08784 Piera
Tel. 93 779 47 88 - Mòbil Servei 24h: 665 83 18 63

c/ Dr. Carles 6 – Piera 08784
Tel. 658 900 483 - www.martamato.com

martamatodietista@gmail.com

NUTRICIONISTA
OLIGOTERAPEUTA

Plataformes Aèries
Serveis Integrals

22m

Servei
24h



Avda. Ctra. d’ Igualada, 49
Telf. 93 776 07 48

Promoció

vàlida fins al 

30/6/2016


