
DIMARTS 3 DE MARÇ A 
LES 19 H

CONFERÈNCIA: 
CONCILIACIÓ FAMILIAR 
EN TEMPS DE PANDÈMIA

DIMECRES 4 DE MARÇ A 
LES 19 H

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE: ALLÒ QUE ET 
VAIG DIR UNA VEGADA

Quin impacte ha tingut i té la pandèmia de la COVID-19 
pel que fa a la conciliació?
Què succeeix amb la tensió entre el teletreball, el tre-
ball domèstic i el treball de cures, que sovint recauen 
principalment en les dones?

En aquesta conferència reflexionarem sobre com un 
moment de crisi ens ha portat a assumir uns canvis 
forçats que ens han afectat com a persones i com a so-
cietat.
Coneixerem  com ens afecten els canvis que està gene-
rant la pandèmia, segons el gènere i identificarem les 
emocions que acompanyen tot aquest procés.
A més promourem estratègies d’autocura i d’afronta-
ment per millorar el nostre benestar.

A càrrec de Mónica Timón, psicòloga i preseidenta de 
l’Associació Pandora

Inscripcions al web de Can Deu
També es retransmetrà en directe a través del nostre 
canal de YouTube.

La present obra és una selecció de poemes de joventut 
i maduresa escrits durant els darrers 20 anys. Una ex-
pressió poètica des del punt de vista femení de senti-
ments, passions, reflexions i moments de vida. L’autora 
ha destacat sempre per la seva gran capacitat crea-
tiva. De fet, qualsevol cosa es pot transformar en una 
altra quan passa pel filtre de la seva imaginació. Com 
diu la creadora, “en un món on sembla que tot està 
inventat i que res ens impacta, les petites espurnes 
d’imaginació i màgia que ens aporten els contes, els 
records, els somnis, l’espontaneïtat o la improvisació 
són necessàries i alhora insubstituïbles perquè elles 
ens guien, gairebé a les palpentes, pel camí de la vida, 
cap allà on volem anar en realitat. Com a mare de 3 fills 
i amb un marit compositor, he tingut la gran sort de no 
perdre mai el contacte amb el món paral·lel que envol-
ta la nostra realitat. Un món que ens fan sentir vius i 
ens fan formar part indispensable del gran Univers in-
creïble que ens envolta.” Núria Serra considera que no 
només la dansa té un gran poder de transmetre sensa-
cions i sentiments, sinó també la paraula, la música, 
el teatre i en general les arts estan dotades d’aquesta 
màgia d’arribar a tots els públics més enllà de qualse-
vol frontera.

A càrrec de Núria Serra
Inscripcions al web de Can Deu
També es retransmetrà en directe a través del nostre 
canal de YouTube.



DISSABTE 6 DE MARÇ A 
LES 20 H

FILMSHOME PRESENTA: 
LA MUJER DEL SIGLO

Filmshome és el nostre projecte de documentals i pe-
l·lícules que us oferim a través de les nostres xarxes 
socials.

En aquesta ocasió i en motiu del dia de la dona, us ofe-
rim aquesta pel·lícula, que es centra en la Barcelona 
burgesa de 1919, on una jove costurera, criada en un 
orfenat, intenta guanyar-se la vida en els magatzems 
El Siglo mentre investiga si és la filla d’un famós pintor 
i la seva musa gitana.

DIMARTS 9 DE MARÇ A 
LES 19 H

TEATRE: LLIBERT 
UNPLUGGED
BARCELONA DISTRICTE 
CULTURAL

Tenir esperança i desesperar-se, perquè les bones no-
tícies no arriben mai. Cantar cançons de bressol al fill 
que tant desitjaves que visqués però que no vols con-
demnar a una mala vida. Cantar-li cançons de bressol 
i no poder-lo bressolar. Cantar per no plorar. I plorar. 
I seguir cantant. I seguir esperant. I desesperar-se en 
l’espera. I seguir...

 A l’escenari una mare que acaba de ser mare. Una 
mare que acaba de parir el nen que tant desitjava. Una 
mare que ha d’afrontar que el seu nadó està malalt, tan 
malalt que la vida només pot ser per a ell una condem-
na. Una mare que ha batejat al seu fill amb el nom de 
Llibert, però que sap que aquest nen no podrà ser mai 
lliure... I aquesta mare és qui s’explica i ens explica la 
muntanya russa d’emocions que experimenta durant 
els 15 dies en què el seu nadó viu, qui ens parla dels 
seus dubtes sobre quins dels seus actes el poden alli-
berar i quins l’encadenaran. Ella és qui ens parla de les 
infermeres que la salven i del sistema sanitari que l’en-
fonsa. Ella és qui evoca els personatges que l’acom-
panyaran durant aquest camí intens i ple de sotracs, 
un camí que no sap cap a on els ha de portar. I aques-
ta mare és a l’escenari Gemma Brió, qui també va ser 
mare i qui també va esperar i desesperar i va escriu-
re la seva desesperança en un text teatral que dirigeix 
Norbert Martínez, el seu company i el pare del seu fill. 
A la parella l’acompanyen en aquesta aventura dues 
altres dones que pujaran a l’escenari amb Brió: la can-
tant Mürfila, acompanyada de la seva guitarra, i l’actriu 
Tàtels Pérez, qui es desdobla en tots els personatges 
que van transitar amb la mare per aquesta desventu-
ra. Llibert arriba a la cartellera del Barcelona Districte 
Cultural després d’una trajectòria que dona proves de 
les seves moltes bondats: dos Premis Butaca (Espec-
tacle de petit format i Text teatral), dues nominacions 
als Premis Max, un premi Serra d’Or, una gira per tot 
Catalunya, temporada en dos teatres diferents de Bar-
celona i presentació en castellà en el Teatro de la Aba-
dia de Madrid. Déu-n’hi-do per ser el primer text teatral 
estrenat de Gemma Brió qui, fins al moment de l’estre-
na, el 2013, era reconeguda en el seu vessant d’actriu 
tant de teatre com de cinema i televisió



DIMARTS 9 DE MARÇ A 
LES 20 H

PLURALITATS...AMB 
FEMMEUP

Us presentem a través d’aquesta entrevista, un projec-
te fet per dones i dirigit al col·lectiu femení sobre la 
sexualitat femenina.

Ho podreu veure a través de les nostres xarxes socials

DIMECRES 10 DE MARÇ A 
LES 20 H

CINEMA-DEBAT: MARIE
ANTOINETTE

Marie Antoinette és una pel·lícula escrita i dirigida
per Sofia Coppola. Tracta sobre la vida de la
reina de França en el segle XVIII i narra el període
en la vida de Maria Antonieta d’Àustria comprès
entre la seva arribada a la cort de Versalles i la
caiguda del règim monàrquic amb la Revolució France-
sa. Parlarem també de les figures de les salonnières,
unes dones molt importants en aquest
període que organitzaven tertúlies filosòfiques i políti-
ques i que dirigien un saló cultural a França on es
conversava i es feien lectures públiques i concerts. A
càrrec de Valeria Pedrosa.

Ho podreu veure a través de les nostres xarxes socials.


