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Fe d’errates 2011
En el núm. 37 de la Revista (abril de 2011)
- A la coberta i al sumari s’anuncia l’article El mestre Joan Just (1897-1960). En el centenari de la seva mort.
En realitat, es tractava del cinquantenari, tal com afortunadament apareix en el títol de l’article pròpiament dit,
a la pàg. 23.
- A la relació «Els llibres de la comarca de l’Anoia 2010», pàg. 71, en les dades referents al llibre d’Imma
Romeu, Els colors de la terra, hi ha un error en el nom de l’autora de les il·lustracions, que és, en realitat, Alicia
Villavecchia.

En el núm. 38 de la Revista (setembre de 2011)
- Al llom de la revista, en comptes del núm. 38 tal com pertocava, hi apareix erròniament el núm. 37, i
en comptes de setembre 2011 hi diu «abril 2011».
- A l’article Sant Bartomeu, patró d’Igualada, i a la pàg. 19, hi manca la nota de peu de pàgina núm. 20, que
havia de dir el següent: ACAN, API, Caixa 57, transcrit en un treball universitari nostre del 1998.

En el núm. 39 de la Revista (desembre de 2011)
- A l’Índex de noms del final, l’entrada «Valls i Montserrat, Pere: 21, 25, 58» s’ha de desglossar en dues: Valls
i Montserrat, Pere, 21, 25; i Valls i Romeu, Pere, 58.
- A l’Índex de noms del final, l’entrada «Martí i Grifell, Ramona» ha de dir: Martí i Martí, Ramona.

Els índexs de la Revista d’Igualada
Fins ara, la Revista d’Igualada disposava de dues maneres de localitzar els articles que s’hi han anat publicant: la web i els índexs.
• El cercador de la pàgina web permet consultar alfabèticament els noms dels autors i fins a cinc paraules
clau de cada article. S’actualitza a cada número que es publica.
• Els índexs contenen molta més informació ja que, a més dels noms dels autors, no hi ha límit en el
nombre de paraules clau i recull també els noms de persona i els topònims citats en els articles, especialment si fan referència a la comarca de l’Anoia. Aquestes llistes ordenades alfabèticament s’han anat
publicant al final dels números que corresponen a les desenes (10, 20 i 30) i són acumulatives, o sigui
que cada un d’ells conté totes les entrades anteriors.
El creixement del nombre d’entrades en els índexs, que valorem molt perquè permeten recuperar la informació d’una manera gairebé exhaustiva, fa que ocupin cada vegada un nombre superior de pàgines. Per això
proposem, a partir d’aquest número 40, deixar de publicar els índexs dins les pàgines de la revista i convertir-los
en un document que es pugui consultar des de la web.
D’ara endavant, doncs, i a la pàgina web, els nostres lectors podran disposar del cercador habitual i d’un
índex més complet en format .pdf.
Finalment, el fet de disposar d’aquest índex a la web permetrà mantenir-lo actualitzat número a número,
sense haver d’esperar a arribar a la fita de les desenes.
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