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La redacció, manifesta la no obligació d'acceptar totes i
cadascuna de les col·laboracions rebudes.
Per altra banda, la publicació dels articles signats, no signi-
fica l'acceptació implícita del seu contingut per part de l'equip
redactor.
Es recorda que els treballs que enviïn els col·laboradors a
SIÓ, han d'estar escrits a màquina, signats, amb l'adreça i
el D.N.I.; si bé, es publicaran amb pseudònim, sempre que
els autors ho vulguin. Es prega també, que no passin de
foli i mig.
Els escrits que arribin a SIÓ, perquè puguin sortir publicats
en el mes de la data de la revista, han d'ésser presentats a
la redacció (Apartat 10) abans del dia 25 del mes anterior.

www.revistasio.info

Aquest any, estimats lectors, fem 40 anys. El proper
mes de març SIÓ compleix el seu quarantè aniversari.
La revista és l’entitat agramuntina més veterana i la
més fidel ja que, amb una constància difícil d'igualar,

no ha faltat mai a la cita mensual amb els seus lectors. Durant
40 anys les circumstàncies polítiques, socials i culturals
d'Agramunt han estat canviants, però la revista hi ha estat
sempre present i, mes rera mes, ha complert amb el seu
compromís vers els seus lectors, subscriptors i anunciants.

Subscriptors i anunciants que han estat la base moral i
econòmica sobre la que SIÓ s'ha aguantat durant tant de temps.
Ha estat gràcies al seu suport que els successius col·lectius de
redactors i col·laboradors, han pogut treballar, sempre de for-
ma altruista, per treure la publicació al carrer. Amb aquest
constant suport, la revista ha pogut anar millorant de presentació
i continguts i seguir el ritme i els canvis, tant culturals com
tecnològics, que el pas del temps va marcant.

La nostra revista és un mica com un mirall on queden reflectides
la majoria, no pas totes evidentment, de les coses de la nostra
vila. Un mirall on s'hi reflecteixen també les opinions moltes
vegades divergents dels convilatans. Però la realitat sempre és
subjectiva. Cada espectador, en aquest cas lector, sempre mirarà
el mirall, és a dir, llegirà la revista en funció de les seves pròpies
realitats i a vegades realitats interessades. Per molt que des de
la revista es mantingui una coherència, una línia sempre
equidistant, oberta a uns i altres, sempre hi ha algú que vol
matar el missatger, en aquest cas la revista.

La raó de l’existència de SIÓ, és la de ser una plataforma a
través de la qual els agramuntins puguem expressar les nostres
idees i opinions, sempre amb el màxim respecte i consideració;
que les agrupacions i entitats de tot tipus puguin atansar les
seves activitats als veïns en general; que les autoritats expliquin
la seva acció de govern i que les oposicions en donin la seva
opinió, divergent o no. És humà que les crítiques dolguin, però
en els sistemes democràtics van incloses en el càrrec. El que
no s’hi val és exercir la crítica quan ets a l’oposició i no acceptar-
la, i fins i tot combatre-la, quan ets al govern, i molt especial-
ment, repetim, intentar matar el missatger.

Ben afectuosament,
Bernat Jofre

Agramunt, gener de 2004
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