SETMANA
DE L’ERÒTICA
De l’1 al 8 de juliol de 2022
Plaça de la Concòrdia, 13

Can Deu

Centre Cívic Can Deu

SETMANA DE L’ERÒTICA

Entenem la Setmana de l’Eròtica com una oportunitat per
trencar motlles i aproximar-nos d’una manera alternativa
tant als usuaris i usuàries fidelitzats com a nous públics
més especialitzats o curiosos. Volem despertar l’interès de
la societat respecte al concepte d’erotisme, tan mitificat,
tan tabú, tan amagat de vegades. Aquest terme dona molt
de joc a l’hora de parlar de temes controvertits.
Un any més, el Centre Cívic Can Deu celebra la Setmana
de l’Eròtica proposant un munt d’activitats! Cal inscriure’s
prèviament per participar en les activitats que ho
especifiquen, a partir del 20 de juny a través del nostre
web.
EXPOSICIÓ: NOSOTRAS
DE L’1 AL 23 DE JULIOL
A càrrec de Nazareth Dos Santos
@naza.reth; @femi_naza
Tècnica: il·lustració
Lloc: vestíbul, primer pis i cafeteria

Fotografia: Nazareth Dos Santos

Fotografia portada: Pexels

Recopilació d’obres il·lustrades protagonitzades per dones
amb vincles sexoafectius entre elles.
La il·lustradora recrea moments, sensacions, sentiments
i vivències pròpies, i els plasma en escenes coloristes,
íntimes, calmades i salvatges, que conviden a endinsarse en un imaginari lèsbic i bisexual, desproveït del filtre
hipersexualitzat a què se solen enfrontar les dones del
col·lectiu LGTB.
Nazareth Dos Santos és il·lustradora i dissenyadora
freelance especialitzada en la il·lustració eròtica. Amb les
seves il·lustracions, a més, reivindica els drets de les dones
dins del col·lectiu LGTB. Des del 2018 és cofundadora,
il·lustradora i una de les dues cares públiques de “Sola
Me Gusto”, plataforma que visibilitza l’amor propi i la
masturbació femenina i que té més de 52k seguidors a
Instagram.

SETMANA DE L’ERÒTICA

INAUGURACIÓ POÈTICA DE “NOSOTRAS”
DIVENDRES, 1 DE JULIOL
A les 19.30 h
Col·laboració: Proartcat

Fotografia: Pexels

Com a activitat complementària a l’exposició, celebrarem
la inauguració de l’exposició Nosotras de la Nazareth Dos
Santos, amb un recital de poesia eròtica a càrrec de l’entitat
Proartcat (fundada per difondre l’art poètic). Us convidem a
assistir a aquesta inauguració especial, en la qual podreu
conèixer la Nazareth i la seva obra, així com gaudir del
recital poètic eròtic i acompanyat d’una copa de cava.
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CONFERÈNCIA: COM ELS HO EXPLICO? LA SEXUALITAT I L’AMOR EXPLICATS EN LA INFÀNCIA
DIVENDRES, 1 DE JULIOL
A les 19.00 h
A càrrec de Marta Hernando de l’Otero, educadora social,
sexual i menstrual.
@sexducacion; sexducacion.com
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Fotografia: Sexducacion

Un nadó té sexualitat? És normal que una nena de 3 anys
es fregui la vulva amb un peluix? La teva filla de 8 anys
anuncia a casa que té xicot. Descobreixes que el teu fill
d’11 anys veu porno.
Aquestes són algunes de les preguntes i situacions que
es plantegen tot sovint als tallers que facilitem a famílies
de primària. Aportarem informació sobre com afrontar
determinades preguntes i respostes i donarem pautes que
ens ajudin a acompanyar les nostres criatures de manera
respectuosa, plaent i lliure de violències. En aquesta
xerrada revisarem l’educació sexual que oferim als infants
i compartirem experiències i situacions que ens ajudaran
a acompanyar-los de la millor manera possible. El nostre
objectiu és potenciar l’educació sexual en família, donar
suport a les famílies en la seva tasca d’educació sexual
i aportar eines per saber reaccionar davant de certes
preguntes i conductes. Dirigit a famílies, docents i totes
les persones interessades a acompanyar la sexualitat dels
infants durant la primària.
Inscripcions aquí
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CONFERÈNCIA: LA HISTÒRIA DEL “CORSET” A TRAVÉS DEL TEMPS - D’ELEMENT RESTRICTIU A PEÇA
EMPODERADORA
DILLUNS, 4 DE JULIOL
A les 19.00 h
A càrrec de Jacqueline Pingarrón
@jacqtherimmel
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Fotografia: JM Magano

La moda ha estat sempre un mirall que ha reflectit els
canvis socials i polítics que han tingut lloc al llarg de la
història. En aquesta conferència coneixerem la peça
eròtica per excel·lència, el “corset”, per fer un recorregut per
la seva trajectòria històrica i estudiar com ha evolucionat al
llarg dels segles, de peça de subjecció a element restrictiu
gairebé impossibilitant per al desenvolupament social i
laboral de la dona; fins als nostres temps, capdavanter de
la feminitat i sexualitat com a arma empoderant.
Inscripcions aquí
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EN ALTAVEU: RECOMANACIONS LITERÀRIES
DILLUNS, 4 DE JULIOL
A les 20.00 h
A càrrec de La Capona
@llibreria_la_capona
A través de les nostres xarxes socials i canal de YouTube

Fotografia: Can Deu

La llibreria La Capona ens ofereix unes recomanacions
eroticoliteràries a través d’aquest pòdcast. La Capona
promou la lectura i disposa d’un fons literari molt ampli,
en què destaquen les novetats més rellevants del mercat,
per fer arribar al públic de totes les edats el mestissatge
d’ideologies, pensaments i corrents literaris que els llibres
ens ofereixen. Aquesta és una activitat complementària
a l’actuació i presentació del llibre Tinc un secret del
divendres 8 de juliol.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: AMOR CONSCIENTE. EL
ARTE DE AMAR Y SER AMADO
DIMARTS, 5 DE JULIOL
A les 19.00 h
A càrrec d’Eva Sánchez, coach i mentora experta en
relacions i sexualitat conscient
@evasanchezoficial; evasanchezoficial.com
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
La relació de parella pot durar tota la vida, i de fet és fàcil
aconseguir-ho, però per això cal viure la relació de forma
conscient. Perquè l´amor conscient és el principi d’un final
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Fotografia: Eva Sánchez

feliç! En aquesta presentació coneixeràs els secrets per
viure relacions d’èxit, començant per la relació que tens
amb tu. Aprendràs a comunicar-te sense discussions i a
descobrir si vius l’amor de manera saludable.
Inscripcions aquí

PLURALITATS AMB LUPE GARCÍA
DIMARTS, 5 DE JULIOL
A les 20.00 h
@sexducacion; sexducacion.com
A través de les nostres xarxes socials i canal de YouTube

Fotografia: Can Deu

Entrevistem la Lupe García, sexòloga i educadora social.
Ella és la fundadora i directora de Sexducación, una
associació sense ànim de lucre, la qual es dedica a la
formació i l’assessorament sexual, a la prevenció de
les violències sexistes, a la promoció de la coeducació
a l’escola i al treball de la sexualitat en persones amb
diversitat funcional.
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LaBoraTori CORPORAL: EXPLOREM EL NOSTRE
DESIG I ABRACEM LA NOSTRA SEXUALITAT
DIMECRES, 6 DE JULIOL
A les 19.00 h
A càrrec de la Comissió de Dones LBT de Stop ONG
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Fotografia: LaBoraTori corporal

Conferència-taller adreçada a dones LBT que vulguin explorar
el seu plaer i la seva sexualitat a través del cos i l’exploració
personal, centrant-se en el desig i la salut sexuals i en totes les
sensacions que el nostre cos ens pot aportar.
Inscripcions aquí
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DIÀLEGS MUSICATS AMB EVA PÉREZ BENAGES
DIMECRES, 6 DE JULIOL
A les 20.00 h
@pomes4evajazz; evaperezbenages.cat
A través de les nostres xarxes socials i canal de YouTube

Fotografia: Can Deu

Parlarem amb Eva Pérez, escriptora dels llibres Les pomes
d’Eva i Tinc un secret i cantant de jazz amb la formació
Eva’s jazz quartet. Ens explicarà la seva trajectòria, així
com la seva passió per la música, en especial pel jazz. I
com estableix un fil conductor que engloba les seves dues
passions, la musical i la literària, i es converteix en una
doble experiència que captiva els sentits i que juga amb
l’erotisme i la sensualitat.

DESPERTA LA PASSIÓ AMB LA SEXUALITAT
CONSCIENT!
DIJOUS, 7 DE JULIOL
A les 19.00 h
A càrrec d’Eva Sánchez, coach i mentora experta en
relacions i sexualitat conscient
@evasanchezoficial; evasanchezoficial.com
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Una conferència-taller molt sensual en la qual descobriràs
les millors tècniques per construir una connexió més
profunda amb la teva parella, sintonitzar la teva ment per
al plaer i assaborir cada instant de la trobada sexual amb
tots els sentits. Descobriràs com alliberar-te de tabús, de la
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Fotografia: Eva Sánchez

vergonya, de les creences limitants i altres sabotejadors
invi-sibles de la sexualitat
natural i capacitat d’intimar. Pots venir sola/sol o en parella
i gaudir d’aquest taller transformacional. Perquè quan
la sexualitat és conscient, la passió es desperta!
Inscripcions aquí

SEXE I SANG. EL SIMBOLISME DEL VAMPIR AL
CINEMA
DIJOUS, 7 DE JULIOL
A les 20.00 h
A càrrec de Valeria Pedrosa
@valeriapedrosa.artist
A través de les nostres xarxes socials i canal de YouTube

Fotografia: Google

En aquesta sessió de Cinema i Debat parlarem de la figura
del vampir, una de les criatures que més desig ha despertat.
Terrible i seductor al mateix temps, el cinema ha sabut captar
cadascun dels seus elements per crear un llenguatge propi
que segueix vigent i que forma part de l’imaginari col·lectiu.
Aquesta proposta té com a propòsit convidar a la reflexió
sobre el vampir i les seves connotacions eròtiques a través
de la sang, i posar de manifest, moltes vegades, les pors
i els prejudicis latents. Per fer aquesta anàlisi, parlarem
sobre l’evolució del vampir al cinema des dels seus orígens
fins la dècada de 1950.
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PASSATGES POÈTICS: APROPA’T
DIVENDRES, 8 DE JULIOL
A les 18.00 h
A càrrec de Cristina Company
A través de les nostres xarxes socials i canal de YouTube

Fotografia: Can Deu

La Cristina Company ens brinda aquest poema inèdit titulat
Apropa’t.
La inspiració em va venir en llegir un vers de Miquel Àngel
Riera en una postal de la Institució de les Lletres Catalanes
que diu:” Apropa’t fins al punt on et perdi de vista”. Només
llegir-lo em va sorgir el poema que us he gravat. Més que
eròtic és sensual, però a vegades l’erotisme amb un vel per
sobre és més provocatiu.

ESPECTACLE: TINC UN SECRET AMB EVA’S JAZZ
QUARTET
DIVENDRES, 8 DE JULIOL
A les 19.00 h
A càrrec d’Eva Pérez Benages, escriptora i cantant; Lluís
Figuerola, trompetista; Fran Suárez, pianista; Camil Arcarazo,
contrabaixista i Artur Ponsà, bateria.
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Preu: taquilla inversa
L’artista Eva Pérez Benages ens presenta el seu nou disc
amb lletra i música pròpies en català, que guarden relació
amb la narració de la seva novel·la.

Fotografia: Eva Pérez
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D’aquesta manera s’estableix un fil conductor que engloba
les dues obres, musical i literària. Tinc un Secret és
música, literatura eròtica, fantasia i realitat, on és el límit?
Un projecte propi i íntim. Descobriu el Secret.
Nou contes immersos en la realitat que vivim, nou històries
que podríem viure. Nou realitats on la fantasia és present.
Qui no té secrets? Qui no amaga en el seu cor el desig
fervent de ser o viure una fantasia? La realitat és producte
de la imaginació, diuen.
Inscripcions aquí
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Bus: H8, V5, V7, 6, 33, 34, 59, 78
Metro: L3 Les Corts, L3 Maria Cristina
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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 9.00 a
14.00 h i de 16.00 a 22.00 h
Diumenges, de 9.00 a 14.00 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL

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

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

