Estimats socis i simpatitzants.
Tenim la oportunitat de ajudar al Centre d'Estudis Santjustencs a tirar endavant un
projecte que segurament us interessarà a tots.
La família Milà ens ha donat accés a unes llibretes manuscrites per Josep Milà i
Mitjans durant el seu exili al camp de concentració de refugiats d'Argelers, municipi de
la Catalunya-Nord, durant els anys 1939 a 1941.
El Centre vol convertir aquests documents escrits en bona lletra a documents que es
puguin accedir fàcilment amb la tecnologia actual i així llegir per tothom.
El volum que representen aquestes llibretes fa que encarregar el projecte de
transcriure digitalment tot el seu contingut, significa un pressupost que estaria al
voltant d'uns cinc mil euros i que necessitaria una acció posterior de correccions d'un
equip de persones amb molts recursos.
Hem pensat que era una bona oportunitat per demanar la vostra ajuda per engegar
un treball col·laboratiu, sumant esforços de tots per aconseguir una meta comú.
El teclejar a un ordinador cada pàgina de llibreta pot significar entre 15 i 20 minuts.
Si ens repartim les pàgines entre molts podem recollir i compilar ràpidament una
primera versió de tots els manuscrits en format document de text.
La idea és que la feina sigui molt fàcil a fer.
Enviaríem a tots els que es comprometin, un arxiu amb la fotografia de la pagina
manuscrita i un segon arxiu amb format doc (de processador de text word o similar) en
blanc però ja preparat perquè quan l'obriu a l'ordinador pugueu començar a teclejar
sense fer-hi res addicional. Només caldrà una vegada teclejat que el salveu o guardeu
(el nom ja estarà posat) i l'envieu a l'adreça electrònica del centre d'estudis que us
donarem.

Podreu optar per fer-ne una, dues o 10 pàgines o les que vulgueu.
L'equip de compilació del projecte, anirà ajuntant tots els treballs per en una fase
posterior fer lectures i correccions globals abans de passar-los a una revisió lingüística
normativa.
No hem determinat encara què farem amb el producte acabat. Com a mínim incloure'l
a les bases de dades de memòria històrica que tenim al nostre país. SI veiéssim que
havíem aconseguit un relat molt substanciós o de gran vàlua podríem pensar en
convertir-lo en un llibre, miscel·lània o potser en un somni de pel·lícula.
Veniu el proper dimecres 6 de juliol a la presentació del projecte.
A la sala Isidor Cònsul de Can Ginestar a les 19h.
Us necessitem a quasi tots!, tant si sou socis del Centre com si no ho sou.

