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

Dibuixem com voldríem que 
fossin els nostres carrers?

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

Les activitats i serveis 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. 



MESURES COVID 19

Estem permanentment revisant els nostres tallers per tal de tenir en compte les normes de 
prevenció sanitàries segons la fase en què s’estigui en el lloc i moment de realització del taller.

Totes les activitats estan pensades per ser fetes a l’aire lliure i en grups reduïts.
Per a qualsevol dubte contacteu amb nosaltres a: hola@maraki.cat



fES-TE LES TEVES

ALfORgES
O CISTELLES
Munta i decora unes
alforges o una cistella 
de cartró 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





CISTELLES RECICLADES
Construeix una cistella per
a la bicicleta o patinet a partir 
d’una capsa de cartró i omple 
de verd la teva ciutat!

taller

Per a infants a partir 
de 6 anys

Especialment
recomanat per
a festes al carrer



NOVETAT

ANIMALS
cistelles
Taller de

Converteix la
teva bici o patinet 
en el teu bitxo 
preferit!

Per a infants a partir de 4 anys

Especialment recomanat
per a festes al carrer



REDIBUIXEM LA NOSTRA CIUTATtaller
Taller per a reinventar, il·lustrar i acolorir la nostra ciutat col·lectivament 
sobre un rotlle de paper i descobrir l’urbanisme inclusiu.

Reflexionem conjuntament sobre els espais públics de la ciutat
i el repte de planificar per a tohom.
Especialment recomanat per a escoles i biblioteques
Per a infants a partir de 4 anys



Amb unes pinces 

molt llargues, aquest 

noi podrà collir la 
fruita de l’arbre.

Li hem fet un sostre de vidre a la residènciaperquè els avis puguin veure les estrelles.



PINTEM I JUGUEM AL NOSTRE CARRERtaller
Taller per pintar 
participativament jocs 
tradicionals -xarranca, circuit 
de xapes, cercle per tirar 
baldufes, etc.

Pintant els jocs amb els veïns 
afavorim que es sentin seus 
els espais i teixeixin xarxa de 
socialització.

Fem visibles els espais pacificats de manera assequible i permanent

NOVETAT



Per a infants a 
partir de 8 anys
i adults

Especialment
recomanat per
a ajuntaments i
associacions de 
comerciants

Els jocs als carrer atreuen 
públic pel comerç de 
proximitat, i en cas que hi 
hagin d’accedir vehicles, els 
elements pintats a l’asfalt 
ajuden a fer perceptible que 
l’espai és pacificat.



ESPAIS IL·LUSTRATSprojecteS
Urbanisme tàctic creatiu

Les actuacions de pintura a l’espai públic són un
element versàtil i de baix cost que facilita que
places i carrers siguin percebuts com un lloc
agradable on estar i fer vida social i econòmica,
i no com un lloc només de pas.

NOVETAT



Recollim informació sobre l’espai on actuar i els objectius 
i preparem una proposta personalitzada.

Pintem en una o més sessions segons la complexitat del 
projecte. Les sessions poden fer-se com a part d’algun 
esdeveniment (festa, fira, inauguració...).

Especialment
recomanat per
a ajuntaments



EXPLIQUEM LA NOVA MOBILITATSERVEIS
GRAFICS Disseny, il·lustració i fotografia per a campanyes

Ens apassiona la mobilitat sostenible i ens agrada ajudar a 
explicar tot el que podem guanyar amb els canvis cap a una 
nova manera de desplaçar-nos i compartir els espais.

en positiu!



Dissenyem elements gràfics personalitzats i podem 
maquetar les aplicacions per a cartelleria, fulletons, i 
continguts per web i xarxes socials.

Especialment recomanat per
a ajuntaments i altres administracions



maraki.cat
@maraki_en_bicicleta

657138709
hola@maraki.cat

il·lustradora
historiadora

il·lustradora
dissenyadora

fotògrafa
Anna Mas

Magalí Lladó

Maria Vidal

maraki en bicicleta és 
un projecte d’economia 
social i solidària amb 
seu a Cardedeu.

Amb més de vint 
anys d’experiència 
en el sector de la 
comunicació i els 
darrers cinc anys 
especialment dedicats 
a la promoció de la 
mobilitat sostenible.

Per més informació, no dubteu

a contactar amb nosaltres!

http://www.maraki.cat
http://www.instagram.com/maraki_en_bicicleta/
mailto:hola@maraki.cat

