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Editorial

L’any 2020 serà recordat en els llibres d’història com aquell en què va esclatar
una pandèmia causada pel coronavirus o Covid 19. Quan la humanitat sencera creia
haver enterrat per sempre aquesta mena de flagells, es va haver de resignar tot d’una
a veure de nou una multiplicació de contagis i de morts a escala planetària. I, com
una manera de poder-los combatre, va haver d’acceptar els confinaments domiciliaris
i l’adopció de mesures d’higiene i de distanciament social.
Igualada i tota la Conca d’Òdena van viure, de molt a prop i molt més aviat que
d’altres territoris, l’extensió d’aquest mal. I, per consegüent, també en van rebre els
efectes d’una manera molt més aguda i dolorosa. Superada aquella fase crítica, també
han experimentat després el risc dels rebrots que ara proliferen igualment per tot el
món.
Ha estat una experiència traumàtica, dolorosa, sorprenent, que entre les seves conseqüències ha paralitzat molt àmpliament l’activitat econòmica i la vida social, amb el
perjudici que això ha significat per a àmplies capes de la població. A una escala més
petita i més propera, el número d’abril d’aquesta revista va veure impossibilitada la
seva aparició, de manera que també en aquest cas es va interrompre el fil regular que
ens uneix als nostres lectors.
Ara, amb el número de setembre, aspirem a recuperar tota la normalitat que sigui
possible. I ho fem amb un número d’una extensió molt superior a l’habitual, com
una manera de rescabalar els lectors i els subscriptors del nostre silenci forçat i de la
nostra absència de l’abril.
Esperem que ben aviat sigui possible de neutralitzar de manera eficaç aquest mal
que ens afligeix encara. I que la humanitat sencera sigui capaç d’extreure’n algunes
lliçons positives en el camí de millorar la lluita contra les malalties, l’assistència sanitària, l’atenció dels grups més febles i, en definitiva, la preservació del planeta.
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