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DIVENDRES 5
JULIOL

19 h

Inauguració de la 13a Festa
Diversitat Piera 2019
Obertura de parades i mostra de música
en família a càrrec de l’Aula Municipal de
Música Maria Escolà i Cases

19.30 h

Exhibicions,
balls i danses
Amb l’Escola
Bressol La
Tortuga, La
Piscina de Piera,
l’Escola Kiat Chock
Dee – Muay Thai, i
Bollywood

DISSABTE 6
JULIOL

11 h

12 h

12 h

Taller de txikung-taitxí
A càrrec del Centre Monsana
Rua amb la Marching Band
De l’Aula Municipal de Música Maria
Escolà i Cases

12.30 h

Exhibició
A càrrec de l’Academia Blue Moon,
l’Escola Baila Descalza i el Centre
Monsana

13.30 h

Concert-dinar
Concert de flamenc-fusió amb el duet
Notes Sordes

18 h

Xerrada de sor Lucía Caram
Lucía Caram Padilla és una monja
dominica contemplativa, cuinera,
escriptora i locutora argentina. Viu des
de fa 27 anys a Espanya i resideix en
el convent de Santa Clara de Manresa,
a Barcelona, on promou el diàleg
interreligiós. És la impulsora de la
Fundació Rosa Oriol, que atén 1.400
famílies desfavorides a través del projecte
Invulnerables.

19.15 h

Xou de tango argentí
A càrrec del quintet Esa diablura

22.30 h

20.30 h

III Gran Gala Diversitalent
Sota la conducció de Txema López,
showman, cantant i animador, que
acompanyarà el jurat: Enric Pascual
(director de cor, actor i cantant),
Patricia Domínguez (professora de
dansa oriental i fusions) i Aleix Colom
(pedagog musical, cantant, director
de gòspel, expert en diversos
instruments i aficionat als malabars i
a la dansa).

00.00 h

Diversió
A càrrec dels Tambors dels Diables de
Piera

00.30 h

Xou dels Piratas Rumversion
Grup forjat a Barcelona amb un elenc
d’artistes de contrastada solvència en
l’escena musical i amb un repertori que
gira entorn del món de la rumba.

JULIOL

11 h

...¡Y bailamos bachata!
Taller de bachata a càrrec dels professors
de l’Academia Blue Moon: Marcelo
Cárdenas i Karol Alache

21.15 h

DIUMENGE 7

Rolling Vibes Collective – Family
Una autèntica explosió d’alegria i diversió
a través de la «marxosa» Rolling Band,
que farà ballar i gaudir a tota la família

21.30 h

DJ Keké Kult
Un recorregut pel món a través dels
seus ritmes balcànics,
africans,
mediterranis i
tropicals

22.30 h

Nit de
diversos
concerts
Actuació de
Rolling Vibes Collective, La Clave
Perfecta (agrupació de músics
cubans), Tambors Sbombats i Moya
Kalongo (banda d’afropunk fundada
el 2008)

Taller de pilates
A càrrec del Centre Monsana
Espectacle de folklore català a
càrrec dels Bastoners
Trobada de tambors amb la Colla Infantil
dels Diables, els Sbombats i els Diables
de Piera

12.45 h

Exhibició de
balls
A càrrec de Dance
Luxury i el grup
Flamenco Can Mas

14.15 h

Concert-dinar
Amb Kebuca (fusiona el rap amb ritmes
llatins, pop o flamenc)

18 h

Taller de capoeira
A càrrec del grup Capoeira Palmares
Barcelona

18.30 h

Tradicional Bachata Moderna,
balls hip-hop i salsa
Amb coreografies i direcció d’Anna Mollà
i Carlos Vázquez, professors de l’escola de
ball de La Piscina de Piera

19 h

Dotze Contes Trio
Concert didàctic per a conèixer d’on
ve el banjo, el fiddle i altres músiques
originàries dels Estats Units però amb
arrels europees, amb Lluís Gómez (string
banjo, mandolina i veus), Carol Duran
(violí i veus) i Maribel Rivero (contrabaix
i veus)
Taller-classe de balls country
Balls en línia de nivell iniciació amb
música country

20.30 h

Tribu do Choro
Concert de la formació Tribu do Choro,
amb Lari Antunes (veu), Ed Moreira
(bateria) i Leo Costa (cavanquinho), que
desplegaran la seva màgia musical al
costat del grup Capoeira Palmares de
Barcelona

22 h

Aly Alma. Tribut a Amy
Winehouse
Cloenda i fi de festa
viladePiera.cat | JULIOL 2019

