
TALLER ITINERANT DE BICIBUIX 
Gaudeix de l’observació de la ciutat des de la bicicleta
i atreveix-te a dibuixar-la a les alforges o cistella

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

Descripció del taller
Al punt de partida de la ruta explicarem el reco-
rregut i la manera de circular en grup, i presenta-
rem també el material i la tècnica de “sketching” 
que utilitzarem. A continuació repartirem i col·lo-
carem les alforges i cistelles a cada bici o patinet i 
ens posarem en marxa.

Circularem amb tranquil·litat, un tallerista al cap-
davant i un a la cua protegint el grup, i farem una 
primera parada breu per fer un exercici de dibuix 
senzill basat en elements de l’entorn per provar 
el material i perdre la por a començar.

Pedalarem una estona més fins a la segona para-
da, on farem un segon exercici consistent en fer 
diversos esbossos ràpids d’edificis, vegetació o 
persones per perdre l’autoexigència del resultat.

A la tercera i última parada podrem entrete-
nir-nos a fer un dibuix amb més temps i llibertat 
per acabar de practicar el que haguem après i 
experimentar com vulguem.

Edat a qui va dirigit
A partir de 8 anys i adults.

Àmbit temàtic
Descoberta de l’entorn en bicicleta i experimen-
tar noves maneres de dibuixar.

Objectius
• Descobrir nous racons de l’entorn o fer una 
mirada més profunda de racons ja coneguts.
• Promoure l’anar a peu, en bici i patinet com una 
font de plaers i descobertes.
• Desinhibir el plaer de dibuixar.
• Fer una activitat social amena i divertida

Durada
2 hores aproximadament.

Requeriments de l’espai:
Necessitarem haver planificat prèviament i amb 
l’assessorament d’alguna persona que conegui 
l’entorn, un recorregut apte i segur per a fer en 
bicicleta, d’una llargada no superior als 3 km (i 
idealment circular). Aniria bé tenir planificades 2 
parades (a part del punt de partida) en llocs agra-
dables i amb cert espai per seure.

Els participants han de dur una bicicleta o patinet 
i en cas dels menors han de venir acompanyats i 
amb casc.

Dinamització del taller
Aquest taller el dinamitza la il·lustradora Maria 
Vidal, autora de llibres com “Nora i el jazz”, la 
col·lecció de contes de “El follet Verdet”, el llibre 
“Dibuixant el gènere”, i amb experiència de més 
de deu anys il·lustrant en directe en activitats i 
espectacles per a infants amb companyies com 
“La botzina”.

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
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@maraki_en_bicicleta
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