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Possibles transcripcions i probabilitats d’una línia de text
manuscrit. Imatge extreta de V. Romero Gómez,
Multimodal Interactive Transcription of Handwritten Text
Images, Dept. de Sistemes Informàtics i Computació,
Universitat Politècnica de València, 2010, PhD Thesis.




   
     


     


      






       











  








     





   

 








       


   



       
  


  







 





     























     
    

       






      
     
  

     














      
    

 
      
     

        

        





        


    



      
      
       













     

      
    
    
  



















     

    


     


     



      





     








     

   

   
 



 


       
   














    
     

    


    



       
     
     













         
      




  






         





  




   



       
    















         
   





      


      


     
    


  
       
       
     


     
















 







  






       
     



  
     



    


   

    
      


     
     


      
       
      







     
      
  















      






        















       

    

 




      





      

      





     

       





      
   

   





  

































       
     



     
     










     
      
     


     
      








    
     

    
  


   







       










    
    
      
    

      
       
    
  

   



       


















     



 






 
      




      
     


   

        




    



        
   






 


 
  
      













 
          

     


     






       


       

     

  

  

    
        
     


      
 

    




     



      

      
     











 

       


    

     
   
       



  






    


 
     

      



      
   


       

   





 













   



    

       
 
  


   








  

      



     

      




      

     
      





  














        





      


  




     














       





      
          


      
       
     
        




     
       






      



Camí Cabanes, 88
Tel. 96 579 01 62
Fax 96 579 38 81
Apart Postal, 56
03730 Xàbia (Alacant)
amjasa@amjasa.com













































Taller sobre ciència i cuina. Pere Joan, Cati Luque i Vicent Chorro en el taller de cuina.

Fina Erades i Imma Soler en el taller de cuina. Fàtima, Paula i Maria en el taller de cuina.

Vicent Chorro i Fina Erades en el taller de cuina. Assistents a la xerrad d’Adolf Tobeña.














Cinta balladora
MACIÀ SERRANO























Ajuntament de
Pedreguer


