Mobilitat sostenible i creativitat
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TALLER DE MOTXILLES I CISTELLES

Munta i decora la motxilla per anar a peu o una cistella per a la bici o el patinet
En aquest taller cada participant podrà triar si
construeix una motxilla per a anar a peu o una
cistella per a la bici o patinet. El cartró és un material reciclable i econòmic i que, a més, permet ser
dibuixat i estampat, de manera que la motxilla o
cistella personalitzada ens permetran lluïr la nostra
creativitat per tot arreu per on passegem a peu, en
bici o patinet.
Descripció del taller
Després d’una breu explicació sobre el ventall de
possibilitats de la mobilitat sostenible, el tallerista
dóna a cada participant el material per a muntar l’element que cadascú decideixi i mostra com
fer-ho. Un cop muntades les motxilles o cistelles,
cada participant les podrà personalitzar al seu
gust dibuixant-hi amb retoladors, estampant amb
tampons de colors, estampant amb plantilles o
escrivint-hi els seus missatges.
Edat a qui va dirigit
Per a tots els públics.
Àmbit temàtic
Mobilitat sostenible, comerç de proximitat, autosuficiència i creativitat.

posar el material d’estampar i l’activitat també es
pot fer asseguts a terra (millor si hi ha algun coixí,
banc, catifa, herba...).
Dinamitzadors del taller
Maraki il·lustració. Il·lustradora per compte propi i
dinamitzadora d’activitats educatives: extraescolars
a escoles i centres cívics de Cardedeu i Granollers,
tallers de mobilitat organitzats per l’entitat “A Cardedeu en bici i a peu”, i tallers per a la Regidoria
d’Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona al Saló de
la Infància, murals participatius i pintura en directe
en audicions didàctiques per a La Botzina.
Pressupost base:
• Taller (1 h aprox.)
• Inclou material taller per a 30 participants.
Base imposable:
21% IVA
TOTAL

* No inclou el desplaçament

Objectius
Promoure l’anar a peu, en bici i patinet com una
font de plaers i descobertes.
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 quotidiana.
Durada
1 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 tothom, o bé només un parell de tauletes baixetes per

240,00 €*
+50,40 €
290,40 €

+ info:
alforgesdecartro.cat
hola@maraki.cat
657138709

