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Todos os anos o Ecotopia Biketour tenta criar uma comunidade “eco-móvil”
conectando variadas pessoas num grupo diverso, alegre, lento, imprevisível,
energético, preocupado com as questões ambientais do nosso planeta.

O biketour do ecotopia é uma eco-comunidade móvel activista a caminho do ou
desde o Ecotopia. Cerca de 10 a 50 ciclistas de origens diferentes -
nacionalidade, idade, idioma, experiência - pedalam juntos para o Ecotopia,
fazendo acções durante o caminho e encontrando-se com pessoas e
associações que se preocupam com as questões ambientais. Carregam todo o
seu equipamento para acampar e cozinhar nas suas bicicletas e atrelados. É uma
excursão muito espontânea e diversificada, constantemente mudando de lugares
para dormir, composição do grupo e qualidade da comida, mas com algumas
coisas comuns como: tomadas de decisão baseadas no consenso, todas as
tarefas divididas entre os participantes, um lugar diferente onde dormir em cada
noite e pequeno almoço, almoço e jantar por uma taxa da participação
calculado em ecos.

Sendo uma comunidade horizontal, todos são responsáveis em fazer a excursão
um sucesso. As decisões são feitas e os problemas são discutidos no círculo da
manhã/noite baseando-se no consenso.

Biketour é um projecto que promove maneiras de vida sustentável pedalando,
falando com os media, participando em/ organizando acções. Nós participamos
nas acções organizadas pelos grupos locais e também preparamos as nossas
próprias acções.

Todo a comida no biketour é vegetariana, mas nós forneceremos dietas vegan ou
outras opções da dieta. @s consumidor@s de carne são bem-vindos, mas não
haverá nenhuma opção de carne durante alguma refeição comum do biketour.

Uma mais o BT é uma oportunidade para experimentar o faça-você-mesmo “DIY”
em ambientalismo, cultura, natureza, vida da comunidade,… vários tópicos. Serás
convidad@ em Tamera e outras comunidades. Poderás participarar em acções
para defender o último rio selvagem na península Iberica, a linha do Tua, as dunas
de Mira, e em outras actividades ao longo do trajecto em Portugal. Durante a
excursão, poderás participar nos workshops ou preparar e oferecer os teus próprios.

info@ecotopiabiketour.net
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