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L‘Ecotopia Biketour és una comunitat internacional autogestionada 
que organitza cada any una ruta en bicicleta per diferents regions d’Eu-
ropa des del 1990. Durant la ruta, visitem projectes socials i medioam-
bientals, alhora que practiquem formes d’activisme i vida sostenible. 
Tenim una dieta vegana, prenem les decisions per consens i potenciem 
el compartir les nostres habilitats. L’Ecotopia Biketour és per totes les 
persones interessades en viatjar amb bicicleta, la vida comunitària, au-
togestió, mediambient i en aprendre a través de la pròpia experiència.
Habitualment som entre 20 i 40 persones pedalant el mateix temps. La 
majoria de gent s’uneix entre 2 setmanes i 2 mesos i hi participen per 
primera o segona vegada. Poques vegades anem totes juntes, sol passar 
que algunes persones s’adelanten al matí i marquen la ruta amb fletxes 
a la carretera.  Després, la gent segueix en petits grups a la seva propia 
velocitat i ritme. Avancem a un ritme que no requereix cap entrena-
ment particular o experiència prèvia.
Intentem crear un entorn no jeràrquic rotant les responsabilitats, com-
partint el que sabem fer i respectant les necessitats personals. Cada 
persona pot apuntar-se a les tasques diàries (cuinar, portar un remolc 
enganxat a la bici, netejar, marcar la ruta, facilitar, etc.) i cada persona 
decideix què vol aportar i quant vol donar de si mateixa. Ens reunim 
cada dos dies per parlar de com està anant tot i per pendre decisions 
per consens. Aquest és un dels valors clau per crear un entorn no-dis-
criminatori.
Cuinem col·lectivament amb fusta, portem el nostre propi equipa-
ment nosaltres mateixes i intentem comprar menjar local i ecològic i 
reciclar on és possible fer-ho. Demanem a les persones que participen 
una donació d’entre 3 i 5€  al dia per cobrir les despeses de menjar, 
però qui no pugui donar aquesta quantitat també és benvinguda!
Aquest any el tema del Biketour seran “les deixalles”, per tant a més 
a més de pedalejar i visitar projectes com de costum, es posarà un 
especial émfasi en la reutilització i reciclatge de les deixalles i residus. 
Així, posarem consciència, compartirem coneixements i farem accions 
en relació al tema de les deixalles que generem. Començarem la ruta a 
mitjans de Juny a Varsòvia (Polònia) i viatjarem en bicicleta durant 3 
mesos passant per Minsk, Vilnius, Klaipėda, Rīga i Tartu fins a Tallinn, 
a Estònia. La ruta i dates exactes seran anunciades a la nostra pàgina 
web. La majoria de participants necessitaran un visat per viatjar a Bi-
elorússia, nosaltres el podem tramitar si ens aviseu amb temps! Llegiu 
detingudament tota la informació de la pàgina web.
Si ens voleu ajudar a construir aquest projecte, ja sigui preparant la 
ruta o si teniu alguna recomanació a l’hora de visitar projectes, grups 
o esdeveniments no dubtis en contactar-nos a 2016@ecotopiabiketour.
net. Estarem encantats de rebre les vostres idees i suggeriments!
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