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SETMANA DE L’ERÒTICA

Un any més, el Centre Cívic Can Deu celebra la Setmana 
de l’Eròtica proposant un munt d’activitats! Totes són 
gratuïtes. Cal inscriure’s prèviament per participar en les 
activitats que ho especifiquen, a partir de l’11 de juny.

BEES AND BUTTERFLIES

DEL 2 AL 26 DE JULIOL
A càrrec d’Eloisa Alquati
www.instagram.com/beesandbutterflies_collection
Tècnica: il·lustració
Lloc: primer pis, sala 6
Inauguració: dimarts, 3 de juliol, a les 18.30 h amenitza-
da amb música en directe, a càrrec de Luis Tofoles, actor, 
músic i performer.

Bees and Butterflies és el nom del projecte d’il·lustració 
eròtica de l’artista Eloisa Alquati. Eloisa dibuixa amb totes 
dues mans, encara que la seva mà habitual sigui la dreta. 
Li encanta embrutar-se amb colors i jugar sense pensar. Li 
és igual la forma, només vol divertir-se i el seu passatemps 
preferit és fer gargots eròtics, il·lustracions que gairebé 
semblin traçades per la mà d’un infant, si no fos per alguns 
“detalls”. En la infància estem lliures de judicis i plens 
d’imaginació. L’Eloisa vol tractar el sexe tornant a aquella 
mateixa frescor i transmetre una mirada innocent sobre 
l’amor, les relacions i la sexualitat. És una mirada lliure i 
oberta a les diferències, però respectuosa al mateix temps, 
divertida i tendra, sense malícia, judicis ni tabús. 

F
ot

og
ra

fia
: E

lo
is

a 
A

lq
ua

ti

F
ot

og
ra

fia
 p

or
ta

da
: T

es
sa

 P
re

vo
st

i



SETMANA DE L’ERÒTICA

TODES 

DEL 2 AL 26 DE JULIOL
A càrrec d’Irene Cabrera
Tècnica: llapis i retoladors
Lloc: vestíbul
Inauguració: dimecres, 4 de juliol, a les 19 h

Mitjançant aquestes il·lustracions, l’artista vol transmetre 
la necessitat de conscienciar la societat de la igualtat i de 
la llibertat que tenim cadascú per gaudir del nostre cos 
com i amb qui vulguem.
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SETMANA DE L’ERÒTICA

P (DE PELL)

DILLUNS, 2 DE JULIOL
D’11 a 12.30 h
A càrrec d’Eloisa Alquati, artista pluridisciplinària 
(il·lustradora, actriu i performer), i Marta Villar, psicòloga i 
sexòloga feminista.  

Taller d’exploració sensorial on redescobrirem el plaer del 
propi cos a partir de dinàmiques creatives de joc. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
LOS AMANTES PERIFÉRICOS 

DILLUNS, 2 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Pilar Romera, escriptora i autora de Li deien 
Lola, i conductora de l’acte. Jesús Martín Sánchez, pro-
fessor d’art i il·lustrador del llibre Los amantes periféricos. 
Jaime López, escriptor i autor del llibre.
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades.

Conversarem sobre l’amor i el sexe com a fonts inesgotables 
de desordres púbics, sobre la clandestinitat com a paisatge 
necessari quan l’amor conversa en la perifèria, sobre el 
plaer, la culpa, les pulsions i els sentiments tan humans 
com l’amor i el sexe. La presentació anirà acompanyada 
de la posada en escena de l’il·lustrador Jesús Martín 
Sánchez, que pintarà en directe. 
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SETMANA DE L’ERÒTICA

LES CINC CLAUS PER MANTENIR EL DESIG EN LA 
PARELLA ESTABLE 

DILLUNS, 2 DE JULIOL
De 19.30 a 20.30 h
A càrrec de Lara Castro-Grañén. Psicòloga i sexòloga a 
l’Institut Gomà. Fundadora del grup Placer ConSentido i 
autora del llibre Placer ConSentido.
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades.

Com es pot mantenir la flama de la passió i aconseguir 
que no s’extingeixi? En aquest taller coneixeràs les claus 
per viure una relació plena de desig.
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SETMANA DE L’ERÒTICA

CINEMA I LITERATURA. LILITH I LA FEMME FATALE
Una comparativa entre la femme fatale de la primera 
meitat del segle XX i el romanticisme decimonònic. 

DIMARTS, 3 DE JULIOL
A les 19.30 h
A càrrec de Valeria Pedrosa.
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades.

La figura de la femme fatale ha existit, en una o altra 
forma, en la mitologia i el folklore de pràcticament totes 
les cultures. Entre els primers exemples es troben la 
deessa sumèria Ishtar, la bíblica Dalilay i la grega Medea. 
En aquesta ocasió, proposem una millor comprensió dels 
orígens de la figura de la femme fatale al cinema durant la 
primera meitat del segle XX a través dels seus orígens: la 
dona perversa que, com a sirena, augura un final terrible 
a qui s’apropa a ella en la literatura del segle XIX. Aquest 
personatge femení neix com a oposició a la imatge de la 
dona angelical més convencional i ortodoxa i s’obre pas 
cap a un nou univers femení més captivador i transgressor. 
Això ens permetrà, a la vegada, descobrir aquestes 
figures i perquè, durant les últimes dècades, han estat 
reivindicades des de diverses vessants del feminisme. 
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SETMANA DE L’ERÒTICA

CREACIÓ LITERÀRIA: EROTISMES

DIMARTS, 3 DE JULIOL
De 19 a 20.30 h
A càrrec d’Ariadna Salvador, cantant, escriptora, coach 
de mindfulness i vida saludable.
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades.

En aquest taller ens submergirem en el món de l’erotisme 
a través de l’escriptura. A partir de diverses fonts 
d’inspiració i referents artístics pluridisciplinaris (literaris, 
cinematogràfics, visuals, musicals, etc.) que tracten 
l’erotisme des de diversos punts de vista i consignes 
creatives que potenciaran el contacte amb els sentits, 
trobarem les eines per crear els nostres propis relats 
eròtics, únics, personals i intransferibles. Perquè l’erotisme, 
així com l’art o la literatura, és un món diferent per a cada 
mirada, per a cada veu que li dona vida.
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SETMANA DE L’ERÒTICA

LA CINÈTICA DEL PLAER 

DIMECRES, 4 DE JULIOL
De 19 a 20 h
Dirigit a dones
A càrrec de Sara Quintana, fisioterapeuta. Col·legiada 
2105.
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades.

La cinètica és la part de la física que estudia el moviment, 
i això serà bàsicament el que farem en aquest taller: 
moure’ns! Cada vegada és més comú sentir a parlar 
sobre el sòl pelvià, però tenim clar quina és aquesta part 
tan important del nostre cos, com exercitar-la i quin paper 
té en la recerca del plaer? En aquesta sessió intentarem 
resoldre tots aquests dubtes parlant i practicant exercicis 
per tonificar la musculatura del sòl pelvià per evitar-ne així 
el debilitament i contribuir a millorar la nostra salut sexual.
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SETMANA DE L’ERÒTICA

SEXUALITAT I DIVERSITAT FUNCIONAL

DIMECRES, 4 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Sara Rodríguez Pérez, sexòloga i pedagoga.
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades.

S’abordarà la sexualitat de les persones amb diversitat 
funcional des d’una perspectiva sexològica, proporcionant 
eines de reflexió i comprensió de la vivència sexuada de 
les persones amb diversitat funcional.

SEXUALITAT, INTIMITAT I CREATIVITAT 

DIJOUS, 5 DE JULIOL
D’11.30 a 12.30 h
A càrrec de Lídia Milette Artigas, storyteller creativa.
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades.

Hem sentit molts cops dir com d’important és no perdre 
l’espurna amb la parella, però no cal repassar el Kama-
Sutra pàgina per pàgina ni provar cada nova tècnica que 
surt en algun blog per internet. En aquest taller veurem 
diverses formes i tècniques per activar la creativitat i 
enriquir la nostra intimitat personal i en parella, i així viure 
una sexualitat més rica i creativa on ens sentim còmodes 
i còmplices.
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SETMANA DE L’ERÒTICA

TALLER DE SENSUAL DANCE 

DIVENDRES, 6 DE JULIOL
De 12 a 13 h
A càrrec d’Isabel Oliva.
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades.

Vine a gaudir d’aquest taller on el poder de la dona desperta 
a través de la dansa alegre, rítmica i provocativa. Carrega’t 
d’energia i millora la teva l’autoestima!

LES CARES DE LA SEDUCCIÓ 

DIVENDRES, 6 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec d’Isabel Oliva Carmona, ballarina, i Shatila Val-
dés Abi-Rashed, poetessa.
Lloc: jardí

Per acabar la Setmana de l’Eròtica descobrirem el misteri 
de la seducció a través d’una sensual dansa amb una 
barreja d’eròtics poemes. 
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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


