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SETMANA DE L’ERÒTICA SETMANA DE L’ERÒTICA

Totes les activitats són gratuïtes. Cal inscriure’s prèviament 
per participar en les activitats que ho especifiquen, a partir 
del 19 de juny.

EXPOSICIÓ SENSUALMENT ERÒTICA 

DEL 3 AL 26 DE JULIOL
A càrrec de Lansaque 
ilustracionslansaque.blogspot.com.es/
facebook.com/Lansaque/ 
Tècnica: il·lustració
Lloc: primer pis
Inauguració: divendres, 7 de juliol a les 19 h 

Creadora de somnis, il·lustradora, pintora i poeta visual ... 
nom artístic Lansaque. Judith Lloret Lansaque va néixer 
a Barcelona el 1964. Va començar a pintar des de molt 
petita amb la caixa de colors que tenia el seu pare. La 
seva educació artística ha estat pràcticament autodidacta. 
La seva obra té com a eix la dona, i tot el que l’envolta: 
sensualitat, lluita per la igualtat, plaers, drets, somnis... 
Profundament involucrada en l’àmbit social, es considera 
una dona sense por, positiva i amb moltes ganes de menjar-
se el món, d’ajudar i transmetre colors i alegria. Superada 
la barrera dels 50 anys, es considera en el seu moment de 
més esplendor i està començant nous projectes. Se sent 
plena d’energia vital en contacte amb el sol i el mar. Les 
seves idees solen néixer en els passejos per la natura i 
sota la dutxa, el contacte amb l’aigua i la seva musicalitat. 
S’inspira en altres arts com la música, la poesia i la dansa. 
Conta que pinta i dibuixa el que sent, somia..., els seus 
colors són per a ella com una vareta màgica. 

EXPOSICIÓ SENSUELLE X BLACKNBLONDIE  

DEL 4 AL 26 DE JULIOL
A càrrec de Blacknblondie
blacknblondie.com/
@blacknblondiebarcelona
Tècnica: fotografia
Lloc: vestíbul
Inauguració: dimarts, 4 de juliol a les 20.30 h 

Blacknblondie neix de @sandrabanquez, fotògrafa, i @re-
alsuko, videògraf i cantant, en un intent per unir dos mons. 
Amants de la llum natural, els cossos femenins, la intimitat 
i suggerir més que mostrar. Els guia la seva intuïció i la 
llum, sempre envoltats de dones que es despullen en cos 
i ànima, començant per ells mateixos.
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CINEMA I PROSTITUCIÓ: CENT ANYS D’HISTÒRIA  

DILLUNS, 3 DE JULIOL
A les 18.15 h
A càrrec de Juana Gallego

Quina és l’activitat femenina que més s’ha recollit en el 
cinema? Sens dubte, la prostitució. Des del seus inicis el 
cinema ha representat amb molta freqüència les dones 
prostitutes, ja sigui al carrer, al bordell, al club, als hotels 
i domicilis o fins i tot als palaus de l’alta societat. En tots 
els països i cinematografies, la prostituta és un element 
recurrent de les narracions fílmiques, igual que ho va ser 
en la literatura o la pintura. Parlar de la prostitució al cinema 
és parlar, també, de sexualitat masculina i femenina, i de 
com el cinema ha contribuït a modelar el nostre imaginari 
col·lectiu. 
Juana Gallego ha escrit el llibre Putas de película. Cien 
años de prostitución en el cine després d’haver vist més 
de 300 pel·lícules sobre el tema i en aquesta xerrada 
farà un recorregut per la història del que alguns en diuen 
“l’ofici més antic del món” i com l’hem vist representat a la 
pantalla gran.
Juana Gallego és professora de la Universitat  Autònoma 
de Barcelona des de 1989. Entre les seves publicacions 
destaquen: De reinas a ciudadanas. Medios de 
comunicacion, ¿motor o rémora para la igualdad? (2013), 
Periodismo Social (2014) Eva devuelve la costilla (2010), 
Si te vas te mato. Mujeres que murieron por su libertad 
(2009). El sexo de la noticia (2000) y Mujeres de papel. La 
prensa femenina en la actualidad (1990).
Té un blog que es diu Eva devuelve la costilla on escriu 
de tot allò diví o humà. El 1992 va fundar l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya i des de sempre ha militat 
en el moviment feminista.

LA PERDIU ÉS DE QUI LA CAÇA – UNA ODISSEA 
EROTICOMUSICAL  

DILLUNS, 3 DE JULIOL
A les 20 h
A càrrec de Companyia Tabú
facebook.com/companyiatabu/

Ens proposem embarcar-vos en un viatge on la música i 
la paraula van plegades, on orient i occident es troben en 
una explosió de colors i olors, i on l’humor i la sensualitat 
prenen les regnes. A través de Les mil i una nits i el 
Decameró de Boccaccio ens endinsarem en un viatge on 
la música i el relat s’entrellacen, es parlen i es fusionen. 
Volem explicar-vos contes eròtics, divertits, emocionants 
i màgics, contes plens de passió i enganys, de violència 
i elegància, d’enginy i humor, per fer-vos riure i pensar. 
També volem parlar-vos de les dones, fer-les protagonistes 
i apel·lar al seu enginy, la seva determinació, la seva força 
i, sobretot, al seu plaer.
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TALLER D’IL·LUSTRACIÓ DE POESIA ERÒTICA

DIMARTS, 4 DE JULIOL
De 10.30 a 12.30 h
A càrrec de Lansaque
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades
Observacions: cal portar un bloc de dibuix i una eina 
d’execució ràpida, que haureu de triar conforme l’agilitat 
que tingueu o el confort que us proporcioni. (llapis, 
retoladors, aquarel·les, llapis de colors, etc.)

Aquest taller no pretén apropar-nos a una tècnica en concret 
sinó ensenyar-nos a plasmar sensacions i sentiments en 
un paper. Prenent com a punt de partida l’erotisme d’un 
poema com a fil conductor per transformar-lo en línies, 
traços, formes, colors, icones... que ens despertin desitjos.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL PODER DE LOS 
PEPINOS 

DIMARTS, 4 DE JULIOL
A les 18.30 h
A càrrec d’Isabel Oliva

Si el títol us ha arrencat una riallada, ben fet: el protagonis-
ta més important de la meva novel·la és l’humor de tots els 
colors. Faig xocar entre ells els conceptes de naturalitat-
obscenitat, erotisme-perversitat, llibertat-repressió, deses-
per-superació. Tot això amb l’optimisme dels supervivents 
que juren que mentre n’hi hagi, tots els dies són formosos.

ELS MÚSCULS DEL PLAER

DIMARTS, 4 DE JULIOL
A les 20 h
A càrrec de Sara Quintana, fisioterapeuta. Col·legiada 
2105

Darrerament cada vegada és més comú sentir a parlar 
del sòl pèlvic, però... tenim clar què és aquesta part tan 
important de la nostra anatomia, com funciona i quin 
paper juga en la nostra sexualitat? Els homes també tenen 
sòl pèlvic? En aquesta xerrada intentarem resoldre tots 
aquests dubtes, també donarem algunes recomanacions 
per poder exercitar la musculatura del sòl pèlvic i evitar el 
seu debilitament, i contribuir així a millorar la nostra salut 
sexual. 
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TALLER DE CUINA AFRODISÍACA  

DIMECRES, 5 DE JULIOL
De 10.30 a 13 h
A càrrec de Diego Molina
@gastronomiapractica
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades

La cuina afrodisíaca és molt més que el simple fet de 
cuinar. És donar i rebre amor a través d’uns ingredients 
determinats i la manera de cuinar-los...  És un acte de 
lliurament total en què ment, sentits i tot el que estiguis 
disposat a donar sense barreres, et facilitaran el camí cap 
a la veritable fusió entre dues persones. Atreveix-te amb 
aquest taller on descobriràs tot un món de sensacions a 
través de la gastronomia.

DOCUMENTAL inDiscutible 

DIMECRES, 5 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de creaRSA
crearsa.com

Poden tenir i/o han de tenir relacions sexuals les 
persones amb discapacitat? Són, per la seva discapacitat, 
més susceptibles de patir abusos? El documental 
inDiscutible intenta respondre a aquestes preguntes i 
d’altres relacionades amb aquest tema tabú amb pares, 
professionals i usuaris de la Fundació Pere Mitjans i la 
Fundació Vicki Bernadet. Participar, compartir, reflexionar, 
crear, sentir, escriure, improvisar i, fins i tot, representar 
una obra de teatre que posi en relleu com la sexualitat pot 
ser plena i consentida per a qualsevol persona.

TALLER DE DANSA BURLESQUE-CABARET 

DIMECRES, 5 DE JULIOL
De 19.30 a 21.30 h
A càrrec d’Isabel Oliva
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades

Vine a passar una bona estona, tot ballant aquesta dansa 
que és erotisme i sensualitat en estat pur, i que et permetrà 
conèixer i reconèixer la bellesa del teu cos. La millor part 
del burlesque és la que t’enduus a casa i no és tan sols 
els passos, sinó tot el món ple de glamur, elegància, 
sensualitat, diversió i bon humor. Apte per a tothom.

LA SEXUALITAT I LA VISIÓ FEMENINA EN L’OBRA DE 
VON TRIER

DIMECRES, 5 DE JULIOL
A les 20.30 h
A càrrec de Valeria Pedrosa
@cineydebate

El director danès Lars Von Trier ha mostrat una sensibilitat 
especial cap a la figura femenina en nombroses pel·lícules, 
en què la sexualitat ha estat sempre un motiu de conflicte. 
La repressió del plaer femení i el sentiment de culpa i càstig 
són motiu de reflexió dins del marc conceptual del director. 
En aquesta conferència, i centrant-nos especialment en el 
film Anticrist, proposem un viatge en torn de totes aquestes 
qüestions.
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XERRADA-TALLER DE JOGUINES ERÒTIQUES 

DIJOUS, 6 DE JULIOL
A les 11 h
A càrrec de Marta Villar, psicòloga especialitzada 
en sexualitat amb perspectiva de gènere, feminista i 
col·laboradora de Placer ConSentido

Activitat en què explorarem l’evolució de les joguines 
eròtiques al llarg del temps i com aquestes poden contribuir 
a enriquir la nostra vida sexual. 

LA SEXUALITAT A PARTIR DELS 50 

DIJOUS, 6 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Lupe García, educadora social i sexòloga 
sexducacion.com

Viure plenament la sexualitat durant la maduresa té a 
veure amb conèixer i acceptar els canvis físics i psicològics 
que poden produir-se durant aquest procés. Conèixer-los i 
anticipar-nos-hi, pot ajudar a fer que dones i homes visquin 
la seva sexualitat durant aquest període amb alegria i 
satisfacció. En aquesta xerrada parlarem dels canvis que 
es produeixen en aquest període vital, com es viuen i com 
s’incorporen a la vida sexual.

TALLER D’AUTOERÒTICA PER A DONES 

DIVENDRES, 7 DE JULIOL
De 18.30 a 20 h
A càrrec de Marta Villar, psicòloga especialitzada 
en sexualitat amb perspectiva de gènere, feminista i 
col·laboradora de Placer ConSentido
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades

Conèixer el propi cos i què ens dona plaer són elements 
clau per viure una sexualitat plena. La manera com vivim la 
nostra sexualitat està fortament influenciada per la cultura 
i la societat que ens envolta. En aquest taller tractarem 
d’identificar quins elements ens donen poder com a dones 
i persones sexuals, per tal de viure una sexualitat més 
lliure i conscient.

SEXE DE CINEMA

DIVENDRES, 7 DE JULIOL
A les 20 h
A càrrec d’InCiTe
incite.es

Vine a passar-t’ho bé en aquesta conferència teatralitzada 
en què farem un recorregut per la sexualitat a través dels 
mites que el cinema ens ha brindat al llarg de la història. 
Un viatge que ens permetrà reflexionar sobre la percepció 
que tenim de la sexualitat. Com evoluciona el desig, 
l’excitació o els orgasmes amb el pas dels anys? Que no 
ens enredin! Perquè no és al cos on resideix la font dels 
desitjos i passions. És el cervell el veritable motor del sexe. 
És qui decideix el què i el com. El cervell no té edat i és 
increïblement plàstic i influenciable per estímuls que poden 
alliberar o reprimir la nostra sexualitat. L’educació, les 
imposicions morals o creences religioses i per descomptat, 
la cultura, en la qual el cinema i la televisió tenen un paper 
protagonista, creen imatges que ens acompanyaran tota 
la vida. Imatges que són pura ficció, i poden ser un reflex 
enganyós de les nostres realitats quotidianes. Tot aquest 
viatge no és més que una excusa per atrevir-nos a parlar 
sobre erotisme i sexualitat. T’hi animes?

fo
to

gr
afi

a:
 v

is
ua

lh
un

t



ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC CAN DEU
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

De dilluns a dissabte 
de 9 a 22 h
Diumenges de 10 a 14 h

PER A MÉS INFORMACIÓ INFORMACIÓ ADDICIONAL

MAPA

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic

LÍNIA 3
MARIA

CRISTINA

LÍNIA 3
LES CORTS

Bus: H8, H10, 59, 66, 78, V7 i N0 
Metro: L3 Les Corts, L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància

ccivics.bcn.cat/candeu
candeu@lleuresport.cat
twitter.com/cccandeu
facebook.com/cccandeu


