Editorial
(CESPA) que volia instaŀlar un centre de tractament de
residus i un abocador a l’Espluga de Francolí. Després
de la seva visita, l’esmentada plataforma va emetre un
comunicat a través d’una revista comarcal on relatava
les seves observacions i ens en va fer arribar una còpia
al Consell de Redacció de La Sitja del Llop, que va
decidir reproduir-la.
L’amenaça ens va arribar en forma de trucada
telefònica (d’una personalitat que gaudeix de gran
predicament sobre temes del Montseny), en la qual
se’ns advertia que el màxim responsable de l’abocador
de Palau estava molt molest per l’aparició de l’editorial
i que, en cas que no en rectifiquéssim el contingut,
presentaria una querella per difamació contra nosaltres.
Les nostres lectores i lectors ja poden imaginar quina va
ser la nostra resposta. Encara estem esperant la querella.
Però no ha estat tan sols l’actitud davant les
amenaces o les dificultats el que ha caracteritzat el
tarannà de La Sitja del Llop. Malgrat el nostre treball
d’amateurs, la serietat, la capacitat de rectificar quan

ens hem equivocat, la nostra total independència de les
institucions polítiques o econòmiques i la ferma decisió
de ser portaveus dels moviments de resistència contra
les agressions ambientals, dins i fora del Montseny, han
estat sempre els elements clau de la nostra feina, sense
oblidar mai, però, els nostres orígens.
Un altre aspecte poc conegut de la revista és el paper
que ha jugat per a la supervivència de la Coordinadora
per a la Salvaguarda del Montseny (CSM). En els
moments més crítics de la nostra entitat, pels volts
de l’any 2002, quan alguns dels antics membres van
abandonar les seves responsabilitats adduint que ja no
tenia requesta social, va ser el Consell de Redacció
de La Sitja del Llop qui va mantenir l’organització,
treballant per la seva recuperació i assumint-ne les
tasques de direcció. Els resultats són a la vista.
Avui, doncs, celebrem amb una intensa alegria
l’aparició d’aquest número 50, que és, per damunt de tot,
la culminació d’un treball d’equip en què han convergit
persones de diferents generacions i procedències.
Animades, això sí, per un
amor profund a les terres
montsenyenques, però també
per una inquietud sense límit
per la defensa de l’àmbit rural
i del sector primari. Creiem
perfectament compatible
mantenir aquesta ànsia amb
la lluita per la conservació
dels espais naturals que,
com el Montseny, malden
per sobreviure en un món
embogit pel miratge del
lucre fàcil, el malbaratament
dels recursos naturals i la
utilització, fora mida, de
l’energia.
La capacitat d’editar 50
números més dependrà de la
fidelitat als nostres principis
i del suport de les persones
que ens fan costat.
Consell de Redacció
Palautordera, juny 2021
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