
A Ecotopia Biketour é uma comunidade doityourself ecomóvel que

há mais de 20 anos vem colocando em prática por diferentes regiões

da Europa elementos do activismo, formas alternativas de

organização e de existência sustentável.

O Biketour está aberto a qualquer pessoa interessada em DIY,

ecologia, activismo, vida comunitária e aprendizagem pela

experiência directa com outras culturas, com desafios e uns com os

outros. Em última análise, a Biketour será o que fizermos com ela.

Depois de nos fazermos à estrada, partilharemos conhecimentos,

praticaremos o consenso e agiremos em comunidade para criar um

ambiente de aprendizagem informal e nãohierárquico. Cozinhamos

alimentos locais usando um fogão foguete autoconstruído,

acampamos e transportamos tudo nas bicicletas e reboques.

Visitamos projectos nos domínios da ecologia, da autosuficiência, da

vida comunitária de baixo impacto ambiental, da mobilidade em

bicicleta e do activismo social e ambiental para com eles

aprendermos e partilharmos ideias, ao mesmo tempo que lhes damos

uma ajuda. Se conheceres algum projecto que nos possa receber, por

favor contactanos!

Uma parte da equipa organizadora de 2014 está localizada em

Salónica. Entre meados de Julho e finais de Setembro, iremos

percorrer o sul dos Balcãs: Sofia  Niš  Pristina  Skopje  Salónica

 Halkidki  Evia  Atenas

Juntate a nós!
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