
TALLER D’ALFORGES I CISTELLES
PER A LA BICI I EL PATINET
Munta i decora unes alforges o una cistella per a portar els teus tresors a tot arreu on vagis!
En aquest taller construïrem una cistella o alfor-
ges molt senzilles i pràctiques que ens permetran 
començar a atrevir-nos a agafar la bicicleta per 
anar a fer les compres quotidianes a les boti-
gues del nostre barri o poble, portar el berenar 
a l’escola, etc. El cartró és un material reciclable 
i econòmic i que, a més, permet ser dibuixat i 
estampat, de manera que les alforges personalit-
zades ens permetran lluïr la nostra creativitat per 
tot arreu per on passegem amb la bicicleta.

Descripció del taller
Després d’una breu explicació sobre el ventall 
de possibilitats de la bicicleta com a transport, 
el tallerista dóna a cada participant el cartró 
pre-tallat i amb els doblecs marcats i una goma 
elàstica i mostra la manera de muntar la cistella 
oalforges i de posar-hi la goma (que permetrà 
subjectar-les a la bici o patinet. Un cop muntades, 
cada participant les podrà personalitzar al seu 
gust dibuixant-hi amb retoladors, estampant amb 
plantilles o escrivint-hi els seus missatges.

Edat a qui va dirigit
A partir de 4 anys.

Àmbit temàtic
Mobilitat sostenible i creativitat.

Objectius
• Demostrar el ventall de possibilitats de la bi-
cicleta com a transport i visualitzar que és un 
vehicle molt pràctic per anar a comprar al
comerç de proximitat.
• Mostrar les possibilitats d’un material reciclat i 
reciclable com és el cartró.
• Desenvolupar la creativitat.
• Tenir la satisfacció d’haver-nos fet nosaltres 
mateixos un objecte útil per la nostra vida quoti-
diana.

Durada
1’5 hora aproximadament.

Requeriments de l’espai:
Activitat adequada per fer l’aire lliure i també a 
l’interior. Es pot fer usant taules i cadires per to-
thom, o bé només un parell de tauletes baixetes 
per posar el material i l’activitat també es pot fer 
asseguts a terra (millor si hi ha algun coixí, banc, 
catifa, herba...).

Sol.liciteu pressupost escrivint a:

tallers@maraki.cat

Les alforges i cistelles
de cartró són un

disseny original de maraki
i estan fetes al Vallès.

maraki és un projecte
d’economia social i solidària

i dóna suport a projectes
per a impulsar la bicicleta

com a vehicle de
mobilitat quotidiana

maraki.cat
hola@maraki.cat

657138709
@maraki_en_bicicleta
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