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BICIKLA  ALTERNATIVA RONDIRADO (BAR) (Bicikla alterrondo ne stimulata por Naturo sen 

dopado) 

 
   Kontraùstare al konkurso-spirito kiu kondukas al stimulado en sporto, kaj al logiko de intensa terkultivado kiu 

alvenigas al GMO, ni kunvojaghos en solidar-spirito. 

 

       Bicikla Alter Rondo ( B.A.R.) estas alia francia rondo kiu denuncas la dopadon en chiuj ghiaj aspektoj : en 

sporto char ghi damaghas al gesportuloj por la gajno de la sponsoroj, kaj en agrokulturo, char ghi damaghas al 

kamparanoj kaj al biodiverseco profite de  GMO kaj agrotoksaj produktantaj firmaoj. 

 

        Estas rondo  laù chies elekto, por chiuj kiuj deziras kunvivi kolektivan agrablan vivpecon, malkovri 

antaùgardatajn hejmgrundojn, praktiki sporton kaj kaj kune diri :  ni volas sendopan mondon! 

 

       Tiu vojaghanta manifestacio volas demonstri nian subtenon al chiuj kiuj agadas kontraù la agrokultura 

dopado, kontraù la atencoj al biodiverseco kaj ech al la ekzistado de la kamparanoj. 

 

       FNAB = Fédération Nationale d'agriculture biologique (pr. federasjon' nasjonal' dagrikultur' biolojhik' = 

Nacia  Federacio pri Biologia Agrokulturo 

      Amikoj pri kampanrana gastigado 

       Amikoj de la kamparana sindikato  Confédération Paysanne  Trimonata letero 

       Kamparana Gastigado    Alvoko al anoj 

       ATTAC 

       Festivalo de la Tero 

       Kamparanaj semoj 

       Alia kamparo 

       kun la subteno de la France Verda Partio (subtenletero) 

       Konfederacio sindikato  Confédération paysanne  (pr konfederasjon peizan) 

 

Chiu biciklanto veturas etapeton de kelkaj kilometroj kaj poste transdonas objekton al partnero kiu biciklos 

la sekvantan etapeton ktp laùlonge de la cirkvito. 

Edukaj kaj festaj vesperoj  en chiu etapalvenejo, kun preleg-kaj projekci-debatoj. 

Cirkvito laù la verdaj vojoj. 

De haùlovojoj al eksaj fervojoj, la rondirado trairas charmajn vilaghojn kaj komunumojn kiuj vochdonis 

dekreton por malpermesi la GMO-n. Informkaravano  kiu entenas bibliobuson , kun libroj, KD, ktp, pri 

ekologio kaj solidareco. 

Kontroloj kontraù dopado. 

Kolekto de maizaj folioj, laùlonge de la cirkvito, por vespere ilin  testi per muntkompletaj rubandoj. 

Rondveturado de 2700km, el kiuj 480 km da verdaj vojoj. 

200 personoj mobilizitaj en 10 regionoj. 

1600 stafbiciklantoj en dudeko da etapoj. 

30 preleg- au projekci-debatoj. 

dekmiloj da  vizitantoj en 40 animejoj. 

almenaù 10 partneraj organizoj. 

 

"pliaj informoj che": 

Emile Mas (espergala@wanadoo.fr) 2 rue de l'espéranto 47 190 GALAPIAN FRANCIO 

aù che Guy CONCHE (guy.conche ) 58 rue Pierre Pérot  19 100 BRIVE FRANCIO 

 

 


