
Requeriments de l’espai:
Activitat adequada per fer l’aire lliure i també a 
l’interior. Es necessita un espai lliure a terra per a 
desplegar un rotlle de paper de 1 x 3 m i espai al 
voltant per seure-hi els infants. El terra ha de ser 
llis.

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”.

Pressupost base
(amb un tallerista per a 20 participants)

• Planificació i dinamització taller
• Material
• Desplaçament (províncies de Barcelona i Girona)  
 Base imposable:   245,00 €
  21% IVA   +51,45 €
 TOTAL        296,45 €

Mesures Covid 19
Recomanem que el taller es faci a l’exterior. Hem 
reduït el nombre de participants i el material serà d’ús 
individual. En cas que es consideri necessari es pot fer 
en dos grups de 10. Proporcionarem gel desinfectant. 
Per a qualsevol dubte contacteu amb nosaltres.

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

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

Mentre anem obrint un rotlle de paper, anirem 
imaginant, consensuant i dibuixant-hi una ciutat 
nova, adaptant-nos i resolent les sorpreses que 
puguem trobar-hi per fer que tothom hi pugui 
viure i moure’s de la manera més sostenible 
possible.

Descripció del taller
Farem una breu introducció generant una con-
versa sobre com són els espais on vivim i com 
ens movem per la nostra ciutat, i si hi veiem 
millores a fer la tallerista-il·lustradora es posarà  
a dibuixar-les en un extrem del rotlle de paper i 
mentre anem imaginant més coses anirem obrint 
més i més el rotlle de paper i seguirem dibuixant, 
si hem de dibuixar moltes coses la tallerista ne-
cessitarà l’ajuda dels nens per dibuixar. De tant 
en tant a l’obrir el rotlle hi apareixeran elements 
-cotxes que ens envaixen el pas, tòxics núvols de 
fum,...-que ens generaran situacions a resoldre 
entre tots, o elements nous de la ciutat -patinets 
elèctrics o vehicles del futur- per als quals hau-
rem de buscar nous espais. Quan arribem al final 
del rotlle podem pintar la nova ciutat entre tots.

Edat a qui va dirigit
A partir de 4 anys.

Àmbit temàtic
Organització de l’espai públic i lluita contra el 
canvi climàtic. Mobilitat inclusiva

Objectius
• Reflexionar sobre quin lloc tenen els infants a 
la ciutat i com els afecta l’organització de l’espai 
públic i la mobilitat.
• Atrevir-nos a plantejar nosaltres mateixos alter-
natives a les coses que ens afecten.
• Tenir en compte diversos punts de vista i exerci-
tar el consens .
• Gaudir del procés creatiu d’il·lustrar i pintar col.
lectivament sobre un paper de mida gran.

Durada
1 hora aproximadament.

MOBILITAT SOSTENIBLE I creativitatmaraki tallers
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