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L’èxit de la resistència
Trenta anys i cinquanta números. No ha estat pas
casualitat. La que ja és, a hores d’ara, revista degana del
Montseny, ha fet un llarg recorregut fins arribar aquí. Ha
travessat etapes diverses. Ha tingut uns quants directors. I
ha aplegat, a més, un munt de coŀlaboradors. En qualsevol
cas, però, no ha tingut una vida exempta de dificultats,
amenaces i reptes. En tot aquest temps, els continguts, els
objectius i, fins i tot, el format de la nostra publicació han
anat canviant des que va sortir a la llum, per primer cop,
a principis de juliol del 1991.
Si bé és cert que, en un principi, el contingut va tenir
un caire més cientificocultural, centrat exclusivament en
temes del Montseny, a partir del 1995 la revista assoleix
un ventall més ampli de temàtiques i va incorporant, a
poc a poc, altres temes, val a dir que sempre relacionats
amb la problemàtica ambiental i els reptes ecosocials del
nostre territori.
Com a exemple del que diem: entre l’any 1995 i l’any
2015, La Sitja del Llop - Revista del Montseny va
publicar un total de 38 articles de tipus científic, amb
coŀlaboracions cientificotècniques de diverses universitats
i centres de recerca (UAB, UB, UPC, Humboldt, Museu
de Ciències Naturals de Granollers, CREAF, etc.), a banda
d’un reguitzell inacabable d’articles relacionats amb temes
culturals i etnològics. Temes, tots plegats, que ja no han
abandonat mai més les pàgines de la nostra publicació.
Malgrat el que hem descrit més amunt, és cert que
les qüestions reivindicatives i les lluites en defensa del
territori van anar prenent protagonisme a les pàgines
de La Sitja del Llop, per acord explícit del Consell de
Redacció de la revista. Es va creure necessari donar veu a
tots els moviments que advocaven per la salvaguarda dels
valors naturals, agraris, culturals o socials dels diferents
territoris montsenyencs o de la resta de Catalunya, fossin
espais protegits o no.
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Damer dels prats (Melitaea parthenoides)
Fotografiada al Pla de la Calma.
Espècie en regressió a causa de l’alteració
dels seus hàbitats.
Jordi Jubany

I vam començar a ser molestos. Prova d’això va ser
l’amenaça de querella que rebérem a inicis de l’any 2003.
El motiu d’aquesta amenaça fou la publicació d’un editorial
que donava veu a la Plataforma d’Alternativa al Centre de
Residus de la Conca de Barberà.  Membres d’aquella entitat
havien visitat el controvertit abocador de Santa Maria de
Palautordera, ja que hi estava implicada la mateixa empresa
La Sitja del Llop
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