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PER A LA PROMOCIÓ DE LA

TALLERS

SERVEIS GRÀFICS

PROJECTES

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. 

Taller d’alforges i cisTelles

Taller de cisTelles animals

Taller de cisTelles verdes

Taller de cisTelles de lona reciclada

Taller redibuixem la ciuTaT

Taller de serigrafia ciclisTa

Taller PinTem i juguem al carrer

acTiviTaTs amb alforges i cisTelles

acTiviTaTs d’il·lusTració

maraki en bicicleta · C. Lluís llibre, 31. 08440 Cardedeu · maraki.cat    hola@maraki.cat   657138709

ProjecTes i serveis gràfics

urbanisme TàcTic il·lusTraT

disseny i il·lusTració de camPanyes



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

En aquest taller construïrem unes 
cistelles o alforges senzilles i pràc-
tiques que ens permetran atre-
vir-nos a agafar la bici per anar a 
fer les compres quotidianes a les 
botigues 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 personalitzades 
ens permetran lluïr la nostra crea-
tivitat per tot arreu per on passe-
gem amb la bicicleta.

Descripció del taller
El tallerista dóna a cada partici-
pant el cartró pre-tallat i amb els 
doblecs marcats i una goma elàs-
tica i mostra la manera de muntar 
les cistelles o alforges i de posar-hi 
la goma (que permetrà subjec-
tar-les al manillar o al portaequi-
patges). Un cop muntades, cada 
participant les podrà personalitzar 
al seu gust dibuixant-hi amb reto-
ladors, estampant amb plantilles o 
escrivint-hi els seus missatges.

2



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

En aquest taller construïrem unes 
cistelles molt senzilles i pràcti-
ques que, a part de ser-nos útils 
per portar llibres, joguines, bere-
nar a l’escola i a tot arreu, també 
ens faran venir encara més ganes 
d’anar en bici i patinet i recuperar 
els carrers com a espais d’apre-
nentatge, joc i socialització.

Descripció del taller
El tallerista dóna a cada parti-
cipant el cartró pre-tallat i amb 
els doblecs marcats i una goma 
elàstica i mostra la manera de 
muntar les cistelles o alforges i de 
posar-hi la goma (que permetrà 
subjectar-les al manillar o al por-
taequipatges). Un cop muntades, 
cada participant les podrà perso-
nalitzar amb el seu animal pre-
ferit dibuixant-lo amb retoladors, 
i tallant -amb l’ajuda del tallerista- 
les orelles, banyes, nassos, per tal 
d’ajustar la forma de la cistella a 
la cara de l’animal.
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CISTELLES
RECICLADES
Construeix una ciste-
lla per a la bicicleta o 
patinet a partir d’una 
capsa de cartró i om-
ple de verd la teva 
ciutat!

taller

Per a infants a partir de 4 anys
Especialment recomanat
per a festes al carrer

En aquest taller aprofitarem ma-
terials que tenim per casa: una 
capsa de cartró i una goma de 
carpeta, i ens farem una cistella 
on podrem posar-hi un test amb 
una planta i així, pedalant amb 
la nostra cistella reciclada i ver-
da contribuïrem doblement a fer 
més sostenible la nostra ciutat.

Descripció del taller
Després d’una breu explicació 
sobre el ventall de possibilitats 
de la bicicleta com a transport, 
el tallerista dóna a cada parti-
cipant el material i mostra com 
hem de fer uns talls i forats a 
la capsa per poder posar-hi la 
goma elàstica que permetrà 
subjectar-la al manillar. Un cop 
muntades, cada participant les 
podrà personalitzar al seu gust 
dibuixant-hi amb retoladors o 
escrivint-hi els seus missatges.
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LONA
cistelles
Taller de

Fes-te una cistella
super resistent per
a la bici i patinet
amb lona reciclada!

Per a infants a partir de 8 anys

En aquest taller convertirem un ma-
terial de rebuig difícil de reciclar, com 
és la lona publicitària (banderoles, 
pancartes) un material que resisteix 
la intempèrie, en una pràctica cistella 
per portar el berenar, el moneder, la 
jaqueta, el nostre nino preferit, etc. a la 
bicicleta o al patinet, per poder fer més 
còmodament els nostres
desplaçaments quotidians sense haver 
de portar-ho tot a l’esquena.

Descripció del taller
El tallerista dóna a cada participant una 
peça de lona pre-tallada, i li ensenya 
a foradar els laterals amb unes pinces 
i com passar-hi el fil de manera que 
quedin cosides les vores. A continuació 
cal repetir el procés de foradar i cosir 
per fer cul de la cistella. És un procés 
senzill però que requereix concentra-
ció, i segons l’edat i destresa dels
participants, un grau diferent d’ajuda 
per part de l’adult. I és un esforç que 
veurem recompensat al girar la peça 
i veure que ja té la forma de cistella, i 
només li faltarà enganxar-hi la tira de 
lona mitjançant la col·locació dels bo-
tons que ens permetran subjectar la
cistella al manillar, portaequipatges, o
qualsevol suport horitzontal on vul-
guem portar-la.

NOVETAT
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CICLISTA
serigraf

Taller de

Estampa una
bicibossa
amb la teva
il·lustració ciclista!

En aquest taller descobriem la tècnica 
artesanal de la serigrafia i ens estam-
parem una il·lustració a triar entre un 
repertori de motius ciclistes, en una 
bicibossa de tela adaptable al mani-
llar de la bici i el patinet.

Descripció del taller
Cada participant tria un dibuix i 
col·loca la bicibossa sota la pantalla 
de serigrafia corresponent, prepara 
la tinta i finalment estampa el dibuix 
passant la regleta. Al ser un procés 
artesanal veurem que les estampes 
de cada participant poden ser lleuge-
rament dife-
rents i aprendrem a apreciar les 
petites imperfeccions que poden 
aparèixer.

Quan la bicibossa està seca, el par-
ticipant hi col·locarà els botons a 
pressió, que permetran subjectar la 
bicibossa al manillar de la bici o el 
patinet.

Per a infants a partir de 6 anys
i per a adults

NOVETAT

ia
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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.
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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 de manera assequible i permanent els espais pacificats
NOVETAT

Per a infants a partir de 8 anys

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.
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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
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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 maqueten 
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

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!

Magalí Lladó

Donem suport a 
projectes d’impuls de 
la mobilitat sostenible 
ccol·laborant amb 
l’associació Cardedeu 
Vital i En bici sense edat.


