
Centre Cívic Can Deu

ACTIVITATS 
CULTURALS

Ca
n 

D
eu

Juliol - setembre 2022
Plaça de la Concòrdia, 13



2

EXPOSICIÓ pàg. 15
CONFERÈNCIA pàg. 15

ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS pàg. 03
MÚSICA pàg. 04
CICLE DIJOUS JAZZ pàg. 07
TEATRE pàg. 08
CONFERÈNCIES pàg. 08
POESIA I PRESENTACIONS DE LLIBRES pàg. 11
DIÀLEGS MUSICATS pàg. 13
EN ALTAVEU pàg. 13
PASSATGES POÈTICS pàg. 14
PLURALITATS pàg. 14

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LES CORTS

LLEGENDA

ACTIVITAT DE PAGAMENT ACTIVITAT GRATUÏTA TAQUILLA INVERSAP G TI

Per assistir a les activitats cal que reserveu la vostra plaça fent la inscripció en línia.
Per fer la inscripció cal que estigueu registrats al nostre web.

Si no podeu venir a l’activitat que us heu inscrit us demanem que deixeu lliure la vostra 
plaça, perquè una altra persona la pugui aprofitar. Ho podeu fer directament des del 
vostre perfil d’inscripcions en línia, o ens podeu trucar al telèfon 934 101 007.

Les inscripcions a les activitats s’obren 15 dies abans de la data de l’activitat.

Des d’aquest llibret digital podeu accedir directament a l’enllaç de les inscripcions de 
cadascuna de les activitats ofertes.

NORMATIVA PER ASSISTIR A LES ACTIVITATS

XARXES SOCIALSX

ECOTROBADES pàg. 16

SORTIDA pàg. 17

TALLER INFANTIL pàg. 17



3

ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS
G

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

Recopilació d’obres il·lustrades prota-
gonitzades per dones amb vincles se-
xoafectius entre elles.
La il·lustradora recrea moments, sen-
sacions, sentiments i vivències prò-
pies, i els plasma en escenes coloris-
tes, íntimes, calmades i salvatges, que 
conviden a endinsar-se en un imagina-
ri lèsbic i bisexual, desproveït del filtre
hipersexualitzat a què se solen enfron-
tar les dones del col·lectiu LGTB.
Nazareth Dos Santos és il·lustradora i 
dissenyadora freelance especialitzada 
en la il·lustració eròtica. Amb les se-
ves 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 pú-
bliques de “Sola Me Gusto”, plataforma 
que visibilitza l’amor propi i la mastur-
bació femenina i que té més de 52k 
seguidors a Instagram.

INAUGURACIÓ POÈTICA DE “NOSO-
TRAS”

DIVENDRES, 1 DE JULIOL
A les 19.30 h
Col·laboració: Proartcat

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 inaugu-
ració especial, en la qual podreu conèi-
xer la Nazareth i la seva obra, així com 
gaudir del recital poètic eròtic i acom-
panyat d’una copa de cava.
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ACTIVITATS CULTURALS

MÚSICA

TINC UN SECRET AMB EVA’S JAZZ
QUARTET

DIVENDRES, 8 DE JULIOL
A les 19.00 h
A càrrec d’Eva Pérez Benages, es-
criptora 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 pre-
senta el seu nou disc amb lletra i mú-
sica pròpies en català, que guarden 
relació amb la narració de la seva 
novel·la. 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 pro-
jecte 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

TI

ASSAIG OBERT

DIMECRES 14 DE SETEMBRE 
A les 19.00 h 
A càrrec de Trio Kórena. Cristina Paré, 
violí; David Carmona, clarinet; Neus 
Sánchez, piano.
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Estrenem aquest nou format, seleccio-
nant algunes actuacions o espectacles 
que prèviament han de realitzar un as-
saig a la sala d’actes, ja que es un bon 
moment per aprofitar i establir una eina 
de sinèrgia i vinculació entre l’artista i 
l’espectador. El grup musical portarà 
a terme el seu assaig del concert i 
l’espectador estarà convidat a parti-
cipar amb dubtes, propostes, impres-
sions. Al final de l ’assaig h i haurà un 
petit col·loqui de com ha estat aquesta 
experiència. Si vols ser un dels privile-
giats a gaudir d’aquest assaig no dub-
tis en inscriure’t ja que l’aforament es 
reduït i exclusiu. 
Aquesta es una activitat complemen-
tària al concert del dimecres 21 de se-
tembre. 
Inscripcions aquí

G

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4255
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4259
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ACTIVITATS CULTURALS

DELS CLÀSSICS AL SEGLE XX 

DIMECRES 21 DE SETEMBRE 
A les 19.00 h 
A càrrec de Trio Kórena. Cristina Pa-
rés, violí; David Carmona, clarinet; 
Neus Sánchez, piano.
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 
Taquilla inversa: al final de l’actuació 
cada persona aporta en una urna 
aquella quantitat que creu que es me-
reix l’espectacle

Començarem per grans clàssics, com 
J. Brahms o J. Strauss, adaptats a la
nostra formació de violí, clarinet i pia-
no, i passant pel segle XX descobrirem
obres originals com la Suite de A. Aru-
tiunian.
Inscripcions aquí

TI
MARTA GIN EN CONCERT

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE 
A les 19.30 h 
A càrrec de Marta Gin
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 
Taquilla inversa: al final de l’actuació 
cada persona aporta en una urna 
aquella quantitat que creu que es me-
reix l’espectacle

Cantautora i guitarrista, de Cornellà de 
Llobregat, amb un estil on fusiona el 
pop amb la cançó d’autora, amb tocs 
de soul i funky. La seva trajectòria com 
a solista va començar l’any 2019 i, des 
de llavors ha fet diversos concerts en 
locals amb música en directe i petits 
auditoris (Premià de Mar, Cornellà de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, etc). 
També ha participat en diversos mi-
cros oberts en Barcelona (La sonora 
de Gràcia, Rodautors a New Fizz, Club 
cronopios, etc.).
A principis del 2021 va ser finalista del 
concurs “A2veus” de TV3 en el pro-
grama dedicat a Judit Nedderman i al 
2022 va ser semifinalista del concurs 
de “La veu de Cornellà”.
Inscripcions aquí

TI

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4260
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4261
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ACTIVITATS CULTURALS

AUGUST THARRATS TRIO

DIJOUS 29 DE SETEMBRE

L’August Tharrats, considerat el pio-
ner del piano blues i boogie a casa 
nostra, ens oferirà un concert ple de 
blues i swing amb el seu personal estil. 
L’acompanyen la seva secció rítmica 
habitual:
Jordi Mestres al contrabaix i Xavi Hi-
nojosa a la bateria, dos músics molt 
sol·licitats a l’escena del jazz interna-
cional.

August Tharrats, piano / Jordi Mestres, 
contrabaix / Xavi Hinojosa, bateria

Inscripcions aquí

Durada: de 19.30 a 20.30 h
Obertura de portes: 19.15 h
Venda d’entrades: en línia i presencial 
(pagament amb targeta)
Obertura d’inscripcions: quinze dies 
abans de cada concert
Lloc: sala d’actes
Preu: 8 €
Preu reduït: 4 € (per a joves i infants 
en edats compreses de 6 a 35 anys). 
Els i les menors de 6 anys no poden 
ocupar seient.
Aforament limitat
Les activitats complementàries són 
gratuïtes i cal també inscriure-s’hi.
Normativa:
• Cada persona pot comprar un màxim
de sis entrades.
• La localitat és per ordre d’entrada.
• L’adquisició d’una entrada significa
l’acceptació d’aquesta normativa.
• Per optar al preu reduït cal mostrar
el DNI i fer la reserva d’entrades pre-
sencialment. (Si es fa en línia no es pot
optar al descompte.)
• Un cop adquirida l’entrada, en cap
cas no se’n pot retornar l’import,
excepte si el centre anul·la el concert.

CICLE DE DIJOUS JAZZ
P

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4207
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ACTIVITATS CULTURALS

NOVECENTO

DIMECRES 13 I 20 DE JULIOL 
A les 19.00 h 
A càrrec de la companyia teatral La 
Virgen del Coco
Interpretat per Andrés Requena, na-
rrador i personatges i Marco Chiape-
rotti, piano.
Direcció Mónica Mun.
Música original de Marco Chiaperotti.
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des.
Taquilla inversa: al final de l’actuació 
cada persona aporta en una urna 
aquella quantitat que creu que es 
mereix l’espectacle

Després de més de sis mesos de 
residència creativa al centre, ens 
proposen una posada en escena del 
monòleg escrit per Alessandro Baric-
co. Relata la vida d’un extraordinari 
pianista que va néixer i va viure en un 
transatlàntic a principis del segle XX. 
Diuen que hi havia gent que creuava 
l’oceà només per poder-lo sentir tocar. 
Contada pel seu millor amic, un trom-
petista de Jazz, és una exaltació de la 
música, de l’amistat i de tot allò que 
dóna sentit a la vida, com la llibertat de 
triar el teu propi destí.
Inscripcions aquí 13 de juliol 
Inscripcions aquí 20 de juliol

TI

CONFERÈNCIES
G

CONFERÈNCIA: COM ELS HO 
EXPLICO? LA SEXUALITAT I L’AMOR 
EXPLICADA 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

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. Descobrei-
xes que el teu fill d’11 anys veu porno. 
Aquestes són algunes de les pregun-
tes i situacions que es plantegen tot 
sovint als tallers que facilitem a famí-
lies de primària. Aportarem informació 
sobre com afrontar determinades pre-
guntes i respostes i donarem pautes 
que ens ajudin a acompanyar les nos-
tres 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 aju-
daran 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 famí-
lies, docents i totes les persones inte-
ressades a acompanyar la sexualitat 
dels infants durant la primària. 
Inscripcions aquí

TEATRE

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4249
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4269
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4270
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ACTIVITATS CULTURALS

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.

Conferència-taller adreçada a dones 
LGTB que vulguin explorar el seu plaer 
i la seva sexualitat a través del cos i 

DESPERTA LA PASSIÓ AMB LA SE-
XUALITAT CONSCIENT

DIJOUS, 7 DE JULIOL
A les 19.00 h
A càrrec d’Eva Sánchez, coach i 
mentora experta en relacions i sexua-
litat conscient
@evasanchezoficial; evasanchezofi-
cial.com
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Una conferència-taller molt sensual en 
la qual descobriràs les millors tècni-
ques per construir una connexió més 
profunda amb la teva parella, sintonit-
zar la teva ment per al plaer i assaborir 
cada instant de la trobada sexual amb 
tots els sentits. Descobriràs com allibe-
rar-te de tabús, de la vergonya, de les 
creences limitants i altres sabotejadors 
invisibles de la sexualitat natural i ca-
pacitat d’intimar. Pots venir sola/sol o 
en parella i gaudir d’aquest taller trans-
formacional.
Inscripcions aquí

LA HISTÒRIA DEL “CORSET” A TRA-
VÉS DEL TEMPS D’ELEMENT RES-
TRICTIU A PEÇA EMPODERADORA

DILLUNS, 4 DE JULIOL
A les 19.00 h
A càrrec de Jacqueline Pingarrón 
@jacqtherimmel
Cal inscripció prèvia. Places limitades

La moda ha estat sempre un mirall 
que ha reflectit els canvis socials i po-
lítics que han tingut lloc al llarg de la 
història. En aquesta conferència conei-
xerem 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 desenvo-
lupament social i laboral de la dona; 
fins als nostres temps, capdavanter de 
la feminitat i sexualitat com a arma 
empoderant.
Inscripcions aquí

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

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4251
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4253
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4254
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ACTIVITATS CULTURALS

DIA MUNDIAL DE LA INVESTIGA-
CIÓ EN EL CÀNCER. QUÈ PODEM 
FER DES DE LA INVESTIGACIÓ?

DIMARTS, 27 DE SETEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec d’Octavio Romero, voluntari 
de l’AECC
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Durant la xerrada podrem comentar 
dubtes i curiositats sobre els diferents 
tipus d’investigació, últims descobri-
ments i noves formes d’investigar als 
laboratoris.
Inscripcions aquí

CINEMA I DEBAT. “NOSFERATU” 
100 ANYS DEL MITE

DIMECRES, 28 DE SETEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de Valeria Pedrosa
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Un segle més tard, la figura de Nos-
feratu segueix fascinant i atrapant 
l’atenció de nous adeptes. I és que 
Nosferatu representa com cap altre 
l’exemple fílmic de la imatge del vam-
pir, des  de la seva visió més tradicio-
nal a les més modernes dins del seu 
contexte. Tots aquests conceptes van 
ser el motiu principal per part de la 
productora que va donar lloc a aquesta 
gran obra, Prana Films.  Aquesta troba-
da té com a intenció reflexionar sobre 
aquestes qüestions i comprendre per 
què és tan important, tant dins del món 
ocultista com dins de la història del ci-
nema.com podem prevenir-lo. 
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

En aquesta sessió de Cinema i Debat 
parlarem de la figura del vampir, una de 
les criatures que més desig ha desper-
tat. Terrible i seductor al mateix temps, 
el cinema ha sabut captar cadascun 
dels seus elements per crear un llen-
guatge 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 preju-
dicis latents. Per fer aquesta anàlisi, 
parlarem sobre l’evolució del vampir al 
cinema des dels seus orígens fins la 
dècada de 1950.

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4262
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4263


11

ACTIVITATS CULTURALS

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE 
HAIKUS “ELS DITS D’UNA SETMA-
NA”,  DE JORDI ROIG

DIMARTS 12 DE JULIOL
A les 19.00 h 
A càrrec de: Cristina Company
Cal inscripció prèvia. Places limitades

Glosa del llibre. Lectura de poemes 
amb Lali Ribera, Sònia R. Pèrez i Jau-
me Conesa. Música en directe amb 
Andreu Roig. Els haikus són compo-
sicions poètiques originàries del Japó 
que consisteixen en un text breu i que 
es basa en la sorpresa que produeix la 
contemplació de la natura. 
Inscripcions aquí

POESIA I 
PRESENTACIONS DE 
LLIBRES

G

RECITALS CAN DEU POESIA

DIMECRES, 7 DE SETEMBRE
A les 19.30 h 
Organitzat per Proartcat
Cal inscripció prèvia. Places limitades

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 se-
xualitat conscient
@evasanchezoficial; evasanchezofi-
cial.com
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des.

La relació de parella pot durar tota la 
vida, i de fet és fàcil aconseguir-ho, 
però per això cal viure la relació de for-
ma conscient. Perquè l´amor conscient 
és el principi d’un final feliç! En aques-
ta presentació coneixeràs els secrets 
per viure relacions d’èxit, començant 
per la relació que tens amb tu. Apren-
dràs a comunicar-te sense discussions 
i a descobrir si vius l’amor de manera 
saludable.
Inscripcions aquí

Recital obert a la participació de 
tothom. Podeu venir com a oients o lle-
gir poemes.
Inscripcions aquí

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4271
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4252
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4265
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ACTIVITATS CULTURALS

UNA MIRADA CAP ENRERE 

DIJOUS 14 DE JULIOL
A les 19.00 h 
A càrrec de Proartcat
Participants: Pablo Méndez, editor; 
Abel Santos, autor i Pedro Alcarria 
Viera. 
Cal inscripció prèvia. Places limitdes.

Lectura dels poemes que componen 
els seus llibres “El camino de Angi”, un 
diari en vers lliure on narra tots els mo-
ments pels quals passa una relació de 
parella, des de l’enamorament fins a l 
matrimoni. I el seu llibre oposat “Algo 
te queda”, al que tracta bona part del 
procés de dol de divorci d’aquesta his-
tòria d’amor.
Inscripcions aquí

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  
"LOREM  IPSUM" DE JAN DOLS

DIVENDRES 16 DE SETEMBRE
A les 19.00 h 
A càrrec de Proartcat
Participants:  Pedro Alcarria, Pablo 
Méndez i Jan Dols.
Cal inscripció prèvia. Places limitdes.

Presentació del primer llibre de Jan 
Dols, una poesia d'avantguarda, amb 
un fort sentit del llenguatge, on la 
metàfora arriba a un lloc propi, sens 
dubte l'arribada a la poesia d'un autor 
que farà parlar molt.       
Inscripcions aquí

“OPEN DOOR” POEMES DE 
SALVACIÓ EN SITUACIÓ LÍMIT 

DIMARTS 19 DE JULIOL
A les 19.00 h 
A càrrec de Proartcat
Participants: Héctor Yardas i presen-
tat per  “El poeta Enrique Ibáñez”. 
Cal inscripció prèvia. Places limitdes.

“Open Door”, és la història d’un somiar 
engabiat, que per mitjà de la poesia, 
va donar sentit a una experiència lí-
mit encarnada durant la seva estada 
a l’Hospital Neuropsiquiàtric Doctor 
Domingo Cabred, Luján. Aquí rau 
l’orfandat, el moviment i el primordial 
afany per donar-se a la vida. Aquí el 
poeta sobreviu malgrat tot. No reclama 
res. Només la pau que va tenir sempre. 
Inscripcions aquí

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4266
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4267
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4267
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4276
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ACTIVITATS CULTURALS

DIÀLEGS MUSICATS

Aquest projecte en format entrevista
té l’objectiu de donar suport i donar a 
conèixer a professionals del món ja-
zzístic. 
Aquestes entrevistes, que inclouen 
música en directe per part de la perso-
na entrevistada, es poden veure en les 
nostres xarxes socials el dia i a l’hora 
que indiquem. (YouTube, Instagram, 
Facebook i Twitter)

EVA PÉREZ BENAGES

DIMECRES, 6 DE JULIOL
A les 20.00 h
@pomes4evajazz; evaperezbenages.
cat

Parlarem amb Eva Pérez, escriptora 
dels llibres Les pomes d’Eva i Tinc un 
secret i cantant de jazz amb la forma-
ció 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.

EN ALTAVEU

Projecte que es basa en Podcasts
com a mitjà comunicatiu per expressar
reflexions, pensaments i molt més. Un 
espai obert a la participació de tothom 
que vulgui dir alguna cosa. Únicament 
cal enregistrar un àudio amb el móbil i 
enviar-ho per whatsapp al 934101007.
Aquests Podcasts els podreu escoltar 
en les nostres xarxes socials el dia i a 
l’hora que indiquem. (YouTube, Insta-
gram, Facebook i Twitter)

RECOMENACIONS LITERÀRIES 
ERÒTIQUES

DILLUNS, 4 DE JULIOL
A les 20.00 h
A càrrec de La Capona
@llibreria_la_capona

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 mer-
cat, 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.

AUGUST THARRATS

DIMARTS, 27 DE SETEMBRE
A les 19.00 h
A les nostres xarxes socials

Entrevistem a un músic considerat el 
pioner del piano blues i boogie.  
Aquesta és una activitat complemen-
tària al concert del dijous 29 de setem-
bre. 

X X
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ACTIVITATS CULTURALS

PASSATGES POÈTICS

Projecte que fomenta la difusió de la 
poesia. Un espai obert a la participació 
de tothom que vulgui compartir poesia.
Únicament cal enregistrar un àudio
amb el móbil d’un poema, i enviarho
per whatsapp al 934101007.
Aquests àudios els podreu escoltar 
en les nostres xarxes socials el dia i a 
l’hora que indiquem. (YouTube, Insta-
gram, Facebook i Twitter)

APROPA’T

DIVENDRES, 8 DE JULIOL
A les 18.00 h
A càrrec de Cristina Company

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 Ca-
talanes 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 ve-
gades l’erotisme amb un vel per sobre 
és més provocatiu.

PLURALITATS

Aquest projecte en format entrevista
tenen l’objectiu de donar suport i do-
nar a conèixer a diferents col·lectius 
com artistes de diferents disciplines, 
comerços, entitats i equipaments del 
Districte i altres professionals del sec-
tor formatiu del centre.
Aquestes entrevistes, es poden veure 
en les nostres xarxes socials el dia i a 
l’hora que indiquem. (YouTube, Insta-
gram, Facebook i Twitter)

LUPE GARCÍA

DIMARTS, 5 DE JULIOL
A les 20.00 h
@sexducacion; sexducacion.com

Entrevistem la Lupe García, sexòloga i 
educadora social.
Ella és la fundadora i directora de Se-
xducación, una associació sense ànim 
de lucre, la qual es dedica a la forma-
ció i l’assessorament sexual, a la pre-
venció de les violències sexistes, a la 
promoció de la coeducació a l’escola i 
al treball de la sexualitat en persones 
amb diversitat funcional.

MARTA GIN

DIMARTS, 20 DE SETEMBRE 
A les 19.00 h 
@gin_musica
A través de les nostres xarxes socials 
i canal de YouTube

Entrevistem a aquesta cantautora i gui-
tarrista, que ens explicarà la seva tra-
jectòria i passió per la música. Aques-
ta és una activitat complementària al 
concert del divendres 30 de setembre. 

X X
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ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS

UNSAFE

DE L’1 AL 30 DE SETEMBRE
A càrrec de Nuria Bayó
Tècnica: fotografia
Lloc: vestíbul i cafeteria

Vivim en un món que canvia cons-
tantment, el futur és incert, els recur-
sos naturals són limitats, tot el que 
ens envolta sembla que trontolla. De 
la capacitat d’adaptació depèn la su-
pervivència de tots els éssers vius. 
Dins del conjunt dels éssers vius, els 
animals són encara més vulnerables 
que els humans. A més de sobreviure 
als depredadors naturals, tenen altres 
problemes com el canvi climàtic i la mà 
de l’home, el depredador més mortí-
fer que existeix. L’objectiu d’aquesta 
exposició és aportar el meu granet de 
sorra a conscienciar-nos que hem de 
respectar el regne animal per mantenir 
l’equilibri dels ecosistemes. 

EXPOSICIÓ
G

MEDI AMBIENT

CONFERÈNCIA
G

CAP A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
Amb motiu de la Setmana Europea de l'Energia 
Sostenible

DIMARTS, 20 DE SETEMBRE 
A les 18.30h
A càrrec d’Opcions, cooperativa que 
ofereix alternatives per a un consum 
més sostenible 
Cal inscripció prèvia. Places limitades

Davant la incertesa de preus i la 
volatilitat de l'energia al mercat 
majorista, volem oferir una panoràmica 
general sobre què suposa parlar 
d'energia actualment. Intentarem 
dibuixar quines són les propostes 
actuals per anar cap a un canvi de 
model energètic. Inscripcions aquí

PRODUCTES COSMÈTICS I 
D’HIGIENE: CLAUS PER UN 
CONSUM RESPONSABLE

En aquesta sessió coneixerem els 5 
tips més importants a tenir en compte 
alhora d’escollir productes cosmètics i 
d'higiene. Inscripcions aquí

DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE 
A les 11h
A càrrec d’Espai Consum 
Responsable
Cal inscripció prèvia. Places limitades

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4384
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ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS

MEDI AMBIENT

ECOTROBADES

VIATICA, AGÈNCIA DE 
VIATGES SOSTENIBLE

DIMARTS, 12 DE JULIOL 
A les 19.00 h
https://viajesviatica.es/
@ viajesviatica

Sabríeu dir-nos 4 consells per viatjar 
de manera sostenible? Aquest cop ens 
entrevistem amb David, el Personal 
Travel Planner de Viatica, una agència 
que es dedica a organitzar i dissenyar 
viatges a mida.

X
Aquest projecte en format entrevista
té l’objectiu de donar suport i donar a 
conèixer a persones, entitats i comer-
ços relacionades amb temàtica me-
diambiental. 
Aquestes entrevistes, es poden veure 
en les nostres xarxes socials el dia i a 
l’hora que indiquem. (YouTube, Insta-
gram, Facebook i Twitter)

EXPOSICIÓ UNSAFE 

DIMARTS, 13 DE SETEMBRE
A les 19h

Sabeu quin és l’animal més mortífer 
que existeix? L’ésser humà. D’això i 
molt més parlarem amb la Nuria Bayó, 
fotògrafa de l’exposició UNSAFE, que 
tindrem durant el mes de setembre

 ELS OLIS ESSENCIALS

DIMARTS, 27 DE SETEMBRE
A les 19.00 h

Coneixeu les propietats i beneficis que 
tenen els olis essencials per a la nostra 
llar? D’això ens parlarà el Xavi 
Subirats, de la Llar dels Encants.
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ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS

MEDI AMBIENT

SORTIDA

MARXA NÓRDICA PER ENTORNS 
NATURALS

DIJOUS, 22 DE SETEMBRE
De 9 a 11.30h
Punt de trobada: boca de metro Les 
Moreres (junt l’ascensor)
Preu: 13,31€

Marxa nòrdica pels espais naturals 
del Delta del Llobregat, pels camins 
del riu cap a la desembocadura del riu 
Llobregat. La marxa nòrdica ens 
estabilitza el centre de gravetat i ens 
torna a la postura natural. Ens relaxa 
les tensions del cos disminuint el 
dolor i l’estrès. 
Observacions: cal dur calçat i roba 
còmodes i ampolla d’aigua. Cal que 
porteu els vostres pals. Accessible en 
transport públic
Inscripcions aquí

P G
TALLER INFANTIL 

LA VOLTA AL MÓN ANIMAL

DIMECRES, 7 DE SETEMBRE
A les 17.30h
A càrrec de Paula Granado, 
divulgadora científica, graduada en 
Ciències Biomèdiques i 
especialitzada en comunicació 
científica
Dirigit a infants de 6 a 10 anys
Cal inscripció prèvia. Places limitades

El nostre planeta està ple d'éssers vius 
extraordinaris i ben peculiars. 
En aquest taller descobrirem les 
espècies més curioses de cada 
continent. També aprendrem a cuidar 
la Terra en el nostre dia a dia per a 
que segueixi sent un planeta ple de 
vida. 
Aquest taller és una activitat 
complementària a l'exposició "Unsafe" 
i pertany al projecte "PIC" (Projecte 
Infantil Can Deu).
Inscripcions aquí

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4273
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4275
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AGENDA D’ACTIVITATS PRESENCIALS

Aquestes graelles d’activitats s’aniran ampliant a mesura que anem pro-
gramant, així que estigueu atents/es al nostre web, que anirem actualit-
zant el programa.

JULIOL

De l’1 al 23 De 9 a 22 h Nosotras Exposició Pàg. 03

Divendres 1 A les 19.30 h Inauguració poètica de “Nosotras” Poesia Pàg. 03

Divendres 1 A les 19.00 h Com els ho explico?la sexualitat i 
l’amor explicada en la infància

Conferència Pàg. 08

Dilluns 4 A les 19.00 h La història del “corset” a través del 
temps, d’element restrictiu a peça 
d’empoderament

Conferència Pàg. 09

Dilluns 4 A  les 20.00 h En Altaveu: Recomanacions 
literàries eròtiques

Podcast Pàg. 13

Dimarts 5 A les 19.00 h Amor consciente. El arte de amar 
y ser amado

Presentació de llibre Pàg. 11

Dimarts 5 A les 20.00 h Pluralitats amb Lupe García Entrevista Pàg. 14

Dimecres 6 A les 19.00 h Explorem el nostre desig i 
abracem la nostra sexualitat

Conferència Pàg. 09

Dimecres 6 A les 20.00 h Diàlegs musicats amb Eva Pérez Entrevista Pàg. 13

Dijous 7 A les 19.00 h Desperta la passió amb la 
sexualitat conscient

Conferència Pàg. 09

Dijous 7 A les 20.00 h Sexe i sang. El simbolisme del 
vampir al cinema

Conferència Pàg. 10

Divendres 8 A les 18.00 h Apropa’t Passatge poètic Pàg. 14

Divendres 8 A les 19.00 h Tinc un secret amb Eva’s Jazz 
Quartet

Música Pàg. 04

Dimarts 12 A les 19.00 h Els dits d’una setmana Presentació de llibre Pàg. 11

Dimarts 12 A les 19.00 h Ecotrobades amb Viatica Entrevista Pàg. 16

Dimecres 13 A les 19.00 h Novecento Teatre Pàg. 08

Dijous 14 A les 19.00 h Una mirada enrere Presentació de llibre Pàg. 12

Dimarts 19 A les 19.00 h “Open Door” poemes de salvació 
en situació límit

Presentació de llibre Pàg. 12

Dimecres 20 A les 19.00 h Novecento Teatre Pàg. 08
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SETEMBRE

De l’1 al 30 De 9 a 22 h Unsafe Exposició Pàg. 15

Dimecres 7 A les 19.30 h Recital Can Deu Poesia Poesia Pàg. 11

Dissabte 10 A les 19 h De l’amor al desamor Música Pàg. 06

Dimecres 14 A les 19.00 h Assaig obert Música Pàg. 04

Dimarts 20 A les 19.00 h Pluralitats amb Marta Gin Entrevista Pàg. 14

Dimecres 21 A les 19.00 h Dels clàssics al segle XX Música Pàg. 05

Dimarts 27 A les 19.00 h Diàlegs musicats amb August 
Tharrats

Entrevista Pàg. 13

Dimarts 27 A les 18.30 h Dia Mundial de la investigació en 
el càncer

Conferència Pàg. 10

Dimecres 28 A les 18.30 h Nosferatu 100 anys del mite Conferència Pàg. 10

Dissabe 10 A les 19.00 h De l’amor al desamor Música Pàg. 06

Dimarts 27 A les 18.30 h Què podem fer des de la 
investigació?

Conferència Pàg. 10

Dijous 29 A les 19.30 h August Tharrats Trio Música Pàg. 07

Divendres 30 A les 19.30 h Marta Gin en concert Música Pàg. 05

AGENDA D’ACTIVITATS PRESENCIALS



MAPA

ADREÇA HORARIS

Centre Cívic Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
candeu@lleuresport.cat
twitter.com/cccandeu
facebook.com/cciviccandeu
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu/
twitter.com/AulaAmbientalLC

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 INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

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

Bus: H8, V5, V7, 6, 33, 34, 59, 78 
Metro: L3 Les Corts, L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància
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