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Ens fem unes cistelles per portar 
el berenar a la bici?

Hi dibuixem unes estrelles, un 
jardí o un tigre volador?

Dibuixem com voldríem que
fossin els nostres carrers?

Imaginem a què podríem jugar 
si no passessin tants cotxes per 
davant de casa?

Les activitats i productes
de maraki ens conviden a 
adonar-nos que moure’ns
de manera sostenible
és una oportunitat de
gaudir més de nosaltres
mateixos i del nostre entorn. 



maraki
en bicicleta

és un projecte d’economia social i solidària i 
dóna suport a projectes per a impulsar la bici 
com a mode de transport quotidià i fomentar 
un mobilitat sostenible i inclusiva.



FES-TE LES TEVES
ALFORGES O CISTELLES
Munta i decora
unes alforges o
una cistella per
a portar els teus
tresors en bicicleta
o patinet.

taller

Per a infants a partir 
de 4 anys

Especialment
recomanat per
a festes al carrer

Pot incloure fins a 
300 participants







Gaudeix de pedalar 
en petit grup
observant
l’entorn...

BICIBUIX
taller itinerant

...aturant-te en un 
racó inspirador de 
la ruta...

...traient els estris de 
dibuix de les alforges...

... i atrevint-te a esbossar, 
dibuixar, guixar, sobre les 
alforges i cistelles tot allò 
que captes del que
t’envolta.

Inclou exercicis d’esbós 
(sketching) per perdre 
la vergonya de dibuixar, 
amb maraki il·lustració

Pedala i dibuixa a les alforges

Per a infants a partir
de 8 anys i adults

Especialment
recomanat per
a Museus i Ajuntaments

De 10 a 40 participants



DESEMBOLIQUEM LA NOSTRA CIUTATtaller
Dinamitzat per maraki 
il·lustració

Per a infants a partir
de 4 anys

NOVETAT Taller per a reinventar, il·lustrar i acolorir la nostra 
ciutat col·lectivament sobre un rotlle de paper

Especialment
recomanat per
a escoles i biblioteques

Ideal per a 25 participants



Ens podem imaginar una ciutat on to-
thom hi tingui cabuda i hi pugui moure’s 
de la manera més sostenible possible...?
 

Ajudem a la il·lustradora a pensar, di-
buixar i pintar en un rotlle de paper 
gegant la nostra nova ciutat.



productes
ALFORGES
I CISTELLES
LLISES

Personalitza-les amb 
els teus missatges!

Amb els packs de cistelles i alforges 
llises pots organitzar tallers i
activitats al teu aire!

MATERIAL
PER A TALLERS

Per a regals 
sostenibles

ESTAMPADES



ALFORGES
I CISTELLES
PERSONALITZADES
Serigrafiades amb el
teu logo, lema o dibuix,
per a promoció
d’esdeveniments!

a partirde 25
unitats

Cistella-activitat per a pintar: 
Amb els retoladors inclosos 

a la cistella podràs pintar tot 
allò que podries fer si

passessin menys
cotxes pel teu

carrer.

IL·LUSTRACISTELLA

1 cistella
per a bici i patinet

+ 
5 retoladors

amb punta
de pinzell



Plegables i fàcils de posar 
i treure en tota mena
de portaequipatges
o manillar

Cistelles i alforges dissenyades
i produïdes al Vallès per maraki

+ info:
maraki.cat
@maraki_en_bicicleta

657138709
hola@maraki.cat

http://http://www.maraki.cat/en-bicicleta/
https://www.instagram.com/maraki_en_bicicleta/
mailto:hola@maraki.cat

