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Premi Humbert Torres d'Òmnium Cultural 1988   ■    Premi "Tassis-Torrent" Dip. de Barcelona 1989   ■    Torronaire d'Honor 2004

Amb la col·laboració del departament de Cultura de la Generalitat,
l'IEI de la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Agramunt

ESTIMATS LECTORS

CRÈDITS

El número que teniu a les mans és el que obre una
nova etapa de la nostra revista. Representa un gran
salt en aquest esforç continuat que SIÓ sempre ha

fet per anar millorant tant la presentació com el contingut.
És també l’esclat de la celebració dels 40 anys de la revis-
ta. És per a nosaltres un somni fet realitat i, fins fa molt
poc, inimaginable.

Aquest número que serveu a les mans el trobareu totalment
en color. Des de la portada fins a l’últim anunci. Aquesta
realitat ens omple de satisfacció a tots aquells que treballem
per treure la revista cada més. Creiem que també ho serà
per tots els nostres estimats lectors, subscriptors i
anunciants. I molt especialment per a tots aquells valuosos
col·laboradors que, a títol personal o en representació d’una
entitat, escriuen a la revista.

Creiem que difícilment trobaríem cap municipi del nostre
nivell que gaudeixi d’una publicació mensual de les
característiques de la nostra, amb una vuitantena de pàgines
a tot color i un contingut que tracta, gairebé en un 90 per
cent, temes locals. És un mèrit col·lectiu perquè, com hem
dit tantes vegades, SIÓ és la veu de tots els agramuntins i
després de més de 40 anys, tothom la té com a pròpia. Per
això som on som.

Publicar la revista a tot color és possible gràcies a la fidelitat
dels anunciants i dels subscriptors. Però també a les noves
tecnologies que faciliten la compaginació de la revista quan
els originals arriben picats en disquet i les fotos
digitalitzades. Gràcies també, i molt especialment, a la
col·laboració i constant innovació tecnològica de la
Impremta Barnola.

A més del color, també hem innovat en el disseny de porta-
da i interior. Una evolució que s’anirà concretant encara
més en els propers números. Tot això amb l’objectiu de
modernitzar i fer més atractiva la compaginació de la revis-
ta i anar millorant aquesta aportació cultural col·lectiva
que és SIÓ.

Ben afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, desembre de 2004

Bon Nadal i Venturós 2005




