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Ús del llenguatge inclusiu
En la redacció d’aquest document, la cooperativa Resilience.Earth i Anigami Experiències, utilitzen un
llenguatge inclusiu, seguint les directrius de l’enfocament basat en el gènere i en els drets humans (EBGiDH).
És per aquest motiu que el present informe s’escriu utilitzant principalment paraules en gènere neutre i parlant
de «persones». L’ús del llenguatge inclusiu surt d’un compromís per a contribuir a la construcció de l’equitat de
gènere, entre altres equitats1.

1.

Els “Big Eight” identificadors socials són: habilitat; edat; etnicitat; gènere; raça; religió; orientació sexual; i estatus socioeconòmic. Al 2017,
l’associació nacional d’escoles independents dels Estats Units (NAIS) va ampliar aquesta llista original, amb els següents identificadors: imatge
corporal; nivell educatiu assolit; nivell social/acadèmic assolit; origen familiar; construcció familiar; origen geogràfic/regional; idioma(es); estil
d’aprenentatge; creences (polítiques, socials, religioses), globalisme/internationalisme.
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1. Introducció
“Sorreigs, una mirada al futur” és un projecte que neix davant de la crisi que va viure el territori al 2020, quan
la Riera de Sorreigs va patir un episodi de sobrefreqüentació important degut a l’augment de visitants a la
zona. Arrel d’aquesta problemàtica les alcaldies de Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi
de Lluçanès, Santa Cecília de Voltregà i Sobremunt, conjuntament amb el Consorci del Lluçanès, van decidir
iniciar un procés participatiu per definir de forma comunitària una estratègia per gestionar i custodiar de
forma col·lectiva el patrimoni del territori.
A continuació, us presentem la memòria de la primera trobada realitzada el passat 27 de març a Sant Boi de
Lluçanès, en la qual hi van participar prop de 60 persones. Els objectius principals d’aquesta trobada eren
donar el tret de sortida a l’inici del procés participatiu, indagar sobre el Relat de la Riera de Sorreigs i el
territori proper i, nodrir el sentiment de pertinença i identitat.
Aquesta primera trobada es complementa d’unes enquestes realitzades a 150 persones aproximadament, és
a dir, al voltant d’un 8% de la població de la regió. Aquesta és la primera d’un seguit de trobades que es
realitzaran durant els mesos de maig i juny als pobles de Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau,
Sant Boi de Lluçanès, Santa Cecília de Voltregà i Sobremunt. Està previst que el procési finalitzi amb un Pla
Estratègic sobre la gestió i la custòdia del territori.

Foto 01: Benvinguda a la primera trobada del procés participatiu, Riera de Sorreigs, una mirada de futur.

Procés Participatiu “Riera de Sorreigs: una mirada de futur”
2

2. Emergint Valors i Significats del Sorreigs
2.1.

El Significat

Aparentment la riera de Sorreigs és un espai natural protegit de la xarxa Natura 2000, que s'estén al llarg
d’unes 300 hectàrees dels municipis de Santa Cecília de Voltregà, Sobremunt i Sant Bartomeu del Grau. És de
particular interès el seu ecosistema fluvial, característic de les rieres calcàries de curs mitjà, i el seu atractiu
relleu, abrupte i encinglerat.
Però… és aquest el valor que té per a la població local?
Vam iniciar el matí fent una benvinguda un tant singular, demanant a les participants agrupar-se en funció del
seu municipi: Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Santa Cecília de
Voltregà i Sobremunt, o altres. Agrupades en Municipis vam recollir els següents significats, paraules:
AIGUA - SALUT - FONT DE VIDA - ARREL - BENESTAR - CULTURA - PATRIMONI IDENTITAT - ECOSISTEMA - BIODIVERSITAT - RAMADERIA - MOLINEIG - FAMÍLIA ESTIUEIG - ESPAI SOCIAL - ESPAI EDUCATIU - NATURA SALVATGE - TRANQUIL·LITAT SILENCI - RESERVORI DE BIODIVERSITAT - FONT DE RECURSOS - BÉ COMÚ

Foto 02: Exposició de fotografies antigues al Casal de Sant Boi del Lluçanés, 27 de març. 2022
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2.2.

L’Origen

Seguidament vam utilitzar la tècnica del “conta contes” per tal de connectar amb l’origen de la riera i els
coneixements i sabieses del lloc que s’han anat passant de generació en generació. Les llegendes sobre el
Gorg Negre, en Marfà i de la Plaça de les Brúixes, les trobareu adjuntades en l’apartat “annexes” de la present
memòria. Les llegendes ens van reconnectar amb les sabieses i significats universals:
●
●
●
●

Abans d’actual cal conèixer bé, observant i tenint paciència i cautela.
La Natura també és un lloc salvatge de misteris, de coses màgiques inexplicables, que
generen incertesa i temors. Espais on llum i foscor dansen un mateixa ball.
Les persones hem de ser humils i tenir respecte cap a la Natura i la seva força.
La Natura és mestressa de sí mateixa, indomable, inexplicable, salvatge i pura.

.
A més, de les fotos i dels diàlegs entre la població vam rescatar alguns trets característics del seu origen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La Riera de Sorreigs neix al terme municipal de Sant Agustí.
La Riera i l’entorn que l’envolta era un punt de trobada entre les persones del territori.
Proveïa als pobles d’aigua potable.
Font de vida i de feina (molins, bestiar…)
S’hi anava molt a pescar, barbs, bagres, crancs…
Era font d’educació, transmissió de valors, oci.
Durant la Guerra era font d’alimentació, també de refugi i amagatall.
És considerat un lloc verge, silvestre, misteriós.
Hi havia molta biodiversitat, de fauna i flora singular (p.e llúdrigues, bagres, barbs…)
Zona de màgia,i misteris, brúixes i llegendes

Foto 03: Lectura de llegendes populars del territori
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3. Somiem el futur, cerquem el propòsit
Conscients de l’origen i amb els records frescos, ens vam atrevir a imaginar un futur desitjat, amb pèls i
detalls que ens pemetés definir més endavant un propòsit compartit, com a territori. Per fer-ho vam proposar
a les participants que anotessin en post-it’s com era el seu futur llunyà desitjat, imaginat. A continuació us
presentem les propostes individuals agrupades:
CONNEXIÓ AMB LA NATURA
● Un espai de connexió amb l’espiritualitat, la bruixeria i els ancestres!
● Tenir una riera sana i verge, on s’hi respira serenor i tranquil·litat.
● L’aigua és cabalosa i neta, font de vida, refugi de biodiversitat.
● Recuperar la riera que van conèixer els meus avis. Banyar-se!
GESTIÓ I CUSTÒDIA DEL TERRITORI
● La naturalesa i la biodiversitat és preservada: bon cabdal i valor ecològic, abundància de vida salvatge
i biodiversitat de flora i fauna, especialment dels peixos.
● Un territori resilient gràcies a la definició d’una estratègia de gestió territorial: boscos nets, pastures,
camins, estratègies resiliènts davant el foc, Natura 2000…
● Les persones, locals i visitants, respecten el paisatge verge.
ACTIVITAT EMPRESARIAL SOSTENIBLE
● L’activitat empresarial és sostenible prop de la riera.
● La ramaderia deixa de ser tant intensiva, l’aigua baixa neta, no hi ha purins a l’aigua.
● Noves oportunitats per la gent jove.
COMUNITAT I NOVES GOVERNANCES
● Les persones que hi viuen custodien el territori i reconeixen les tradicions del lloc.
● Les famílies estan arrelades i la gent que hi viu és sana i feliç.
● Recuperem la població, la gent vol venir a viure-hi!

Foto 04: Recull d’idees de futur en post-it’s
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De totes aquestes propostes, comença a emergir un propòsit…
Serà que el territori vol ser:
● Un territori viu, connectat amb la natura?
● Tenir la capacitat de gestionar-se, custodiar-se i tirar endavant projectes referents?
● Explorar un tipus de governança més plurals, transversals i comunitàries?

Foto 05: Connectant l’origen, el passat, el present i el futur.

4. Reptes actuals del territori
Les persones involucrades en el Grup Motor del procés participatiu, un grup que dóna seguiment al procés
participatiu i n’assegura la seva transparència i legitimitat, van descriure els reptes del present com:
●
●
●
●
●
●
●

Un món rural en crisi
La pèrdua de vincle amb l’origen i el sentiment d’identitat / pertinença al lloc
Arriben visitants i turistes amb “poca cultura rural” i a més, amb exigències.
Pèrdua d'intimitat de la població de la regió
Menys responsabilitat compartida i més despeses de manteniment
Manca d’una estratègia de gestió territorial
Canvi climàtic - context global
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Aquests reptes, es van complementar i aprofundir gràcies a l’Escola Aurora, qui ens va presentar el dia de la
Jornada un vídeo les conclusions fetes per algunes de les seves alumnes arran de la seva participació en el
Projecte Rius. El vídeo ens mostra els resultats dels diversos estudis i observacions realitzades sobre l’estat
actual de la Riera de Sorreigs, obrint-nos el debat davant els reptes actuals que cal afrontar com a comunitat.

Foto 06: Presentació dels reptes del present identificats en el marc del Projecte Rius,
part dels alumnes de l’Escola Aurora

Seguint treballant amb els reptes, ens vam reunir per taules de treball, identificant reptes actuals del territori
i algunes propostes que podeu veure a continuació.
GRUP 1:
1. Mantenir el cabal del riu - canvi climàtic / Reduïr el sobre ús de la riera (6 vots)
2. Descontaminar el subsòl + Recuperar el mosaic agroforestal i mantenir el bosc net (6 vots)
3. Reduïr accés motoritzat, control dels ajuntaments - Voluntat Política (3 vots)
GRUP 2:
1. Recuperar: conservar, manteniment, sostenible (4 vots)
2. Conscienciar: respecte, educacio ambiental, projectes referents del territori, no volem
actituds incíviques (6 vots)
3. Legislar / ordenar: economia local, eines per informar i legislar (3 vots)
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GRUP 3:
1. Transmetre valors de civisme i respecte per la propietat privada i pública (16 vots)
2. Mantenir la biodiveristat dels espais. (2 vots)
3. Aparcaments / indicadors / informacions de la ruta més clars (3 vots)
GRUP 4:
1. Que baixi més aigua i que poguem beure aigua de les fonts.
2. Augment de la biodiversitat: més flora i fauna, posar caixes niu…(1 vot)
3. Agricultura menys agressiva i menys purins. 39 porcs x persona al Lluçanes, 2018.
(15 vots)

Foto 07: Prioritzant els reptes principals que afronta el territori
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5. Les estratègies emergents de futur
De l’anàlisi dels reptes actuals i les propostes que hi ha sobre la taula, podem començar a veure algunes
estratègies de futur, que volen acostar a la comunitat, al territori, a l’acompliment del seu propòsit compartit.
Us les presentem a continuació:
1. Recuperar el vincle identitari amb el Patrimoni (Natural, Cultural i Immaterial) que ens arrela i
desvela Qui Som com a poble. Com l’hem de gestionar?
a. Regenerar ecosistemes i l’entorn natural (agricultura menys agressiva, cabal del riu, mosaic
agroforestal, aigua potable, biodiversitat, …)
b. Preservar el patrimoni inmaterial del lloc (bruixeria, ancetres, llegendes, sabers populars…)
c. Oportunitats i alternatives a les amenaces actuals (purins..)
2. Cal ordenar el territori, regular usos i explicar-ho - Com?
a. Estructures legals i administratives clares i transparents (legislar i conscienciar, indicadors,
propietat pública i privada, regulació accés i ús, menys purins…)
b. Cal comunicar-ho, explicar-ho, fer pedagogia
3. On rau el projecte de futur del territori? Qui el sosté? Quins ens son els actors i les actores
principals? Com? Noves Governances . Preservar i custodiar el territori, de forma comunitària i
transversal, entre la gent que hi viu, l’administració pública i el sector privat.
a. Identificar rols i lideratges plurals interns, transversals, descentralitzats, implicats,
responsables… per sostenir i mantenir el projecte de territori en mans de la població.

Foto 08: Taules de treball en torn als reptes i les propostes del territori al Casal de Sant Boi
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6. Properes passes i Cloenda
Pendent
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ANNEXES 1: Llegendes a la vora del foc
LLEGENDA 1 - GORG NEGRE:
S'explica que una vegada un home curiós va pretendre comprovar la seva profunditat, de manera que, situat a
la cornisa de pedra que permet acostar-se fins al sallent d'una altra paret del Gorg, lligà una pedra a l'extrem
d'un cordill molt llarg, que anà amollant lentament. El fil s'acabà del tot sense haver arribat a tocar el fons de
dit Gorg, al mateix temps que sentí, des de la pregonesa, una sardònica veu que li deia:
"Descabdella que descabdellaràs, que mai al fons no arribaràs".
LLEGENDA 2 - GORG NEGRE:
També s'afirma que, ja fa molt temps, en una nit fosca com una gola de llop, hi havia un pagès que passava
prop del Gorg i va veure un moltó gras i de bona presència. Va pensar que en aquell moment que l'animal es
devia haver escapat a algú. Aleshores es va treure la faixa i el va lligar a la cua del cavall per tal de portar-lo a
casa seva. Però, així que van passar el Gorg, el moltó s'encabrità tant i es posà a tibar amb tanta força que
s'enduia el cavall i el pagès junts cap al fons del Gorg. En veure's en tan greu perill, el bon home exclamà:
Valga'm les tèmpores de sant Tomàs!
Al mateix temps reaccionà tallant la faixa amb un punyal que duia. El moltó, sorprenentment, li contestà
aleshores: Sort n'has tingut que dejunades les has.
I inmediatament desaparegué en la sinistra fondària.
Observacions: Tant la primera com la segona llegenda sobre el Gorg Negre van ser recollides dins del recull de
llegendes i rondalles "El Lluçanès màgic", Tot i així ja havien estat recollides per Isabel Iborra i Plans dins la
secció "Històries de la vora del foc" a la revista Espurna.

LLEGENDA 3 - EN MARFÀ:
"Baixant de Perafita al vespre ja fosc, ja nit enllà, baixava pel camí un pagès, en Marfà. Passava per sobre el
gorg Negre i volia anar cap avall, cap a Santa Cecília, pel camí normal que es feia servir abans. Passant un
tros abans d'arribar al front del gorg Negre, li va sortir una cabra. Primer es va espantar, però la cabra no es
presentava gens esquerpa. Va pensar d'agafar-la; era un home amb els dits una mica llargs. Amb la veu molt
calmosa l'anava cridant: Nitona, nitona, nitona.
La cabra es va deixar agafar. Pensant que era perduda, l'agafa i se la carrega a coll. Marxa cap avall i en
passar per sota la plaça de les Bruixes, a tocar del gorg Negre, va sortir una altra cabra. Aquesta va dir a
l'altra: On vas, cabràs?
Respon la que portava ell a coll: A cavall d'en Marfà a portar-me fas!
L'altre, en Marfà, en sentir això ja la fum per aquí enllà. Les cabres van marxar pel gorg Negre i ell pel camí
avall, corrent i espantat. Compteu que els talons li deurien arribar més amunt del cul".
Observacions: Extreta del recull 100 llegendes de la Plana de Vic. Aquesta narració va ser explicada al Grup de
recerques Folklòriques d'Osona per Joanet Faja el dia 19 de juliol de 1986, a Vinyoles d'Orís.
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LLEGENDA 4 - LA PLAÇA DE LES BRUIXES
La Plaça de les Bruixes és un indret situat a la riba occidental de la riera dels Sorreigs, damunt la cinglera. La
llegenda diu així:
"Un lloc de molt misteri, por, bruixes i coses rares era el Gorg Negre del Sorreigs. Molt a prop d'aquest
gorg hi ha la plaça de les Bruixes. Antigament deien que els xàfecs forts, els temporals de pedra
sortien del gorg Negre: era un lloc de reunió de bruixes.
Allà, a la vora del gorg, ha un reviu de roca força ample. Aquest pedregar feia uns sotets (tres o
quatre); ara gairebé ja no en queda res perquè el glaç, el sol i la pluja s'han emportat la roca i és com
si l'hagués llimada, ara ja no es nota res. Aquests sotets els feien servir els capellans de Sant
Bartomeu. Els mossens d'aquest poble baixaven cap als Sorreigs en processó i allà als sotets hi
posaven l'aigua beneita. Després beneïen tot aquell lloc perquè no s'hi congreguessin aquells terribles
temporals. Bé ho explicaven així. La veritat, però, és que allà es formen unes tempestes que fan por"
(ROVIRÓ:2000).
Observacions: Extreta del recull 100 llegendes de la Plana de Vic. Aquesta narració va ser explicada al Grup de
recerques Folklòriques d'Osona per Ramon Reixac, de Sant Julià de Vilatorta, el 28 de juliol de 1989.

RECULL DE LES PARAULES DE “SIGNIFICAT” DE LA RIERA DE SORREIGS:
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ANNEXES 2: Recopil·lació de post-it’s de futur

A continuació també us presentem les idees, una per una, que van ser anotades als post-it’s:
(pendent)
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ANNEXES 3: Reptes del present identificats
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