


L'Ecotopia Biketour és una comunitat internacional 
autogestionada que organitza cada any una ruta en 
bicicleta per diferents regions d’Europa des del 1990. 
Durant la ruta, visitem projectes socials i 
medioambientals, alhora que practiquem diferents 
formes d’activisme i vida sostenible. Cuinem totes juntes 
menjar vegà, prenem les decisions per consens i 
potenciem el compartir les nostres habilitats. L’Ecotopia 
Biketour és per a totes aquelles persones interessades 
en viatjar en bicicleta, la vida comunitària, l'autogestió, 
l'ecologisme i en viure d'una forma menys consumista. Si 
això t'interessa, ets més que benvinguda a viatjar amb 
nosaltres!

Habitualment som entre 20 i 40 persones, la majoria de 
les quals pedalen entre 2 setmanes i 2 mesos i és la 
primera o segona vegada que s'hi uneixen. No 
acostumem a viatjar totes juntes: al matí hi ha persones 
que s'avancen al grup per a marcar la ruta amb fletxes a 
la carretera.  Després, la gent les segueix en petits grups 
a la seva pròpia velocitat i ritme. Avancem a un ritme que 
no requereix cap entrenament particular o experiència 
prèvia. No et preocupis si mai has viatjat en bici!

Intentem crear un entorn no jeràrquic rotant les 
responsabilitats, compartint 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, etc.) i decidir 
què vol aportar i quant vol donar de si mateixa. Ens 
reunim de tant en tant per parlar de com està anant tot i 
per pendre decisions per consens. Un dels nostres valors 
clau  és crear un entorn no-discriminatori.

Cuinem col·lectivament amb fusta amb el nostre propi 
material, intentem comprar menjar local i ecològic i 
reciclem sempre que podem. Suggerim a les participants 
fer una donació d’entre 3 i 5€  al dia per cobrir les 
despeses del menjar, però qui no pugui donar aquesta 
quantitat també és benvinguda!

Enguany viatjarem per Escòcia, Irlanda i Gal·les, des de 
finals de juny fins a finals de setembre. Començarem el 
26 de juny a Edimburg, i des d'allà viatjarem cap al nord 
fins a les Terres Altes d'Escòcia (Highlands) i tornarem a 
baixar per Glasgow (on arribarem a finals de juliol), i des 
d'allà en ferri fins a Irlanda. Des d'allà continuarem fins a 
Belfast, seguint la costa oest d'Irlanda (Wild Atlantic Way) 
per després girar cap a l'interior cap a Dublin (inicis de 
setembre). Creuarem de nou el mar fins a Gal·les i 
finalment acabarem per Cardiff/Bristol.

Si ens voleu ajudar a construir aquest projecte, ja sigui 
preparant la ruta o si teniu alguna recomanació a l’hora 
de visitar possibles projectes, comunitats o 
esdeveniments no dubteu en contactar-nos a 
2019@ecotopiabiketour.net o afegiu-vos a la llista de 
mail entrant a la nostra pàgina web:
                                                        www.ecotopiabiketour.net
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