
ACORD 
DEL SORREIGS

“Sorreigs, una mirada al futur", va néixer a Sobremunt durant la pandèmia
de la Covid-19, quan la Riera del Sorreigs va viure una etapa de
sobrefreqüentació que va preocupar part de la població que vivia a les
contrades properes. 

El març de 2022, amb el suport del Consorci del Lluçanès, els 5 municipis
propers a la Riera (Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant
Boi del Lluçanès, Santa Cecília de Voltregà i Sobremunt) van iniciar un
procés participatiu. Un procés que va significar una oportunitat preventiva de
decidir, de forma col·Iectiva, com actuar en un possible moment
d’emergència, desenvolupant una estratègia a escala comunitària i
bioregional, sobre la gestió d’aquest espai natural ple d’històries, llegendes,
biodiversitat i gran valor natural.

El procés participatiu ha acabat comptant amb la participació activa de més
de 220 persones, un nombre que significa l’11% de la població. Estadistes i
analistes comparteixen que l'11% és el percentatge de massa crítica
necessari per catalitzar un canvi en un territori concret. D'aquest procés
participatiu n’ha derivat l’Acord del Sorreigs.

Aquest acord es signarà el proper 19 de novembre a les 12:00h a la Font de
la Prada. El signaran els cinc pobles participants del procés participatiu, així
com aquelles entitats i persones que hi creguin i que s’hi vulgui sumar. 

PREÀMBUL



    Conèixer l’estat de salut de la riera i de tota la conca com a aliats
essencials pel futur de la comunitat.

    Analitzar els usos i necessitats d’aigua del territori i fomentar la
gestió més eficient i responsable per tal de millorar-ne la salut i el cabal.

    Promoure la recuperació del mosaic agroforestal i la conservació i
millora de la biodiversitat.
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      Ordenar l’ús públic de l'espai natural i promoure actituds responsables
per a la preservació conjunta.

       La informació de decàlegs, cartellaria i altres reflexaran la veu de la gent
del territori.

      Fomentar un model de turisme responsable, respectuós i que aporti valor
al territori.

      Recuperar el vincle amb la riera, apropant infants, joves i adults a través
d’activitats que fomentin el coneixement i el respecte a l’entorn.

      L' "Assemblea del Territori" vetllarà per la implementació de l'Acord del
Sorreigs.

      Les diverses veus del territori i la seva comunitat seran legítimament
escoltades en els processos de presa de decisions i de governança.

      Els interessos de la comunitat es valoraran per damunt dels interessos
particulars o individuals.

ELS 10 PRINCIPIS

PROPÒSIT DE L’ACORD DEL SORREIGS
Declarar fermament el compromís comunitari de custodiar el
patrimoni del territori.
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