SETMANA
DE L’ERÒTICA
Del 2 al 9 de juliol de 2021
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 21 de juny a través del nostre
web.
EXPOSICIÓ: ONIRISMES
DEL 2 AL 28 DE JULIOL
A càrrec d’Armand Carbonell
Tècnica: fotografia
Lloc: vestíbul

Fotografia: Armand Carbonell

Fotografia portada: Shutter Stock

L’erotisme és l’impuls vital que esperona el desig. Amagat en el
nostre interior, cadascú el reconeix en formes i posats diversos
més enllà del que els nostres ulls ens mostren.

SETMANA DE L’ERÒTICA

TALLER: LeBiTa EL TEU DESIG
DILLUNS, 5 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec del Grup de Salut Sexual de Dones LBT de Stop Sida
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Fotografia: LeBiTa

Taller participatiu dirigit a dones lesbianes, bisexuals i
transsexuals que vulguin potenciar el seu desig sexual així
com explorar els diferents factors que hi influeixen.

SETMANA DE L’ERÒTICA

CINEMA I DEBAT: L’IMPERI DELS SENTITS
DIMARTS, 6 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Valeria Pedrosa
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
En aquesta sessió de Cinema i Debat presentarem una de les
pel·lícules japoneses que més escàndols va provocar en l’àmbit
nacional i internacional. A través de l’obra de Nagisa Oshima
reflexionarem també sobre la construcció del desig al Japó i
totes les seves peculiaritats.
PLURALITATS AMB EVA MORENO
DIMARTS, 6 DE JULIOL
A les 20 h
evamorenosexologa.com; @evamorenosexologa; @tapersexoficial
A través de les nostres xarxes socials i el canal de YouTube

Fotografia: Can Deu

Entrevistem Eva Moreno, sexòloga i especialista en cosmètica i
joguines per a adults. Membre de de l’Associació d’Especialistes
en Sexologia (AES) i de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya. Llicenciada en Ciències de la Comunicació
per la UAB, Màster en màrqueting i Màster en sexologia i
psicoteràpia integradora per la Universitat de València i l’Institut
Espill. Especialista en intervenció i teràpia estratègica. L’Eva es
va dedicar al món de la comunicació i les relacions públiques
fins que el 2000 es va decidir a obrir el seu propi negoci, una
botiga eròtica, un establiment amb un concepte innovador,
referent precursor de l’actual tendència comercial en aquest
tipus de comerços. Poc després va crear Tapersex®, marca
amb la qual va batejar les reunions a domicili que aproximen
d’una forma lúdica i didàctica les joguines eròtiques, amb
informació terapèutica i suggeriments per enriquir i millorar
la vida sexual dels i de les assistents. Autora dels llibres: Es la
hora del tapersex, Now Books (2006); Mujeres, juguetes y
confidencias, Planeta (2007); i Mi deseo depende de mí,
Grijalbo (2019).

SETMANA DE L’ERÒTICA

TALLER: SEXUALITAT, SÒL PÈLVIC I EMOCIONS
DIMECRES, 7 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Marta Hernando, educadora social, sexual i menstrual
sexducacion.com; @sexducacion
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Fotografia: Pexels

El nostre sòl pèlvic sol ser un gran desconegut. Ningú ens
va explicar que és un múscul d’una importància vital al
nostre cos que hem de cuidar i enfortir, no només per evitar
pèrdues d’orina, o per tenir parts més suaus, sinó també per
gaudir de més sensibilitat i plaer en les nostres relacions.
Tampoc ens van explicar que el nostre cos té memòria, i que
la nostra musculatura pèlvica pot guardar moltes emocions
que necessiten ser escoltades. A través d’aquest taller, en el
qual treballarem amb els nostres cinc sentits (i algun més),
coneixerem molts dels beneficis que treballar el sòl pèlvic pot
aportar-nos en la nostra salut física, sexual i emocional. Cada
dona és responsable del seu desig sexual, però abans ha de
conèixer quines són les seves pròpies claus per estimular-ho.

SETMANA DE L’ERÒTICA

EN ALTAVEU: LES CANÇONS DE LES POMES D’EVA

Eva Pérez, cantant i escriptora, ens fa una breu presentació en
aquest podcast del seu nou llibre eròtic Les Pomes d’Eva.
Juntament amb aquest llibre, ha tret un disc que l’acompanya
amb els temes clàssics del jazz i la bossa nova, tals com: My
baby just cares for me, Corcovado o Feeling good, entre
d’altres.

Fotografia: Can Deu i Eva Pérez

DIMECRES, 7 DE JULIOL
A les 20 h
@eva_les_pomes_deva_
A través de les nostres xarxes socials i el canal de YouTube

TASTET INDIVIDUAL DE TERÀPIA SEXUAL FEMINISTA
DIJOUS, 8 DE JULIOL
Sessions: 17, 18, i 19 h
A càrrec de Marta Villar, psicòloga i sexòloga feminista
lamanzanadeeva.org; @lamanzanadeeva.barcelona
Cal inscriure’s a martasexologa@gmail.com per reservar sessió i
resoldre dubtes. Places limitades.

Fotografia: Marta Villar

T’agradaria millorar la teva manera de viure la sexualitat? Et ve
de gust aprofundir sobre aquest tema però et fa por parlar?
Aquesta és la teva oportunitat per poder-ne parlar amb una
persona experta de manera individualitzada.

SETMANA DE L’ERÒTICA

CONCERT: LES POMES D’EVA - EVA’S
JAZZ QUARTET
DIVENDRES, 9 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec d’Eva Pérez, cantant; Barbaro Sánchez Illa, contrabaixista
i guitarrista; Lluís Figuerola, trompetista, i Fran Suárez, pianista
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Preu concert presencial: 4,50 €
Preu concert online/youtube: 3,69 € (rebreu un link exclusiu)

Fotografia: Ventilador Music

L’artista Eva Pérez Benages versiona els clàssics del jazz que
apareixen en diferents moments de la seva novel·la. D’aquesta
manera s’estableix un fil conductor que engloba les dues
obres, la musical i literària, i es converteix en una doble
experiència que captiva els sentits. Erotisme i jazz, Les Pomes
d’Eva, contes i música de caire eròtic per a adults. Cançons per
escoltar mentre et deixes seduir per la lectura.
La formació interpreta estàndards del jazz, la bossa nova, el jazz
manouche, la cançó francesa i el funk i algun tema propi, a més
dels temes de l’àlbum Les Cançons de les Pomes d’Eva.
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CENTRE CÍVIC CAN DEU
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

De dilluns a divendres, de 10 a
14 h i de 16 a 20 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

