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Benvolgudes famílies, 

 
Ja fa temps que l'Institut Leonardo da Vinci col·labora amb diversos projectes solidaris, i              
el projecte Labdoo n'és un. Labdoo és un projecte sense ànim de lucre que té com a                 
objectiu proporcionar ordinadors portàtils a les escoles de diversos llocs del món per tal              
d'acabar amb l’anomenada fractura digital. 

 
La fractura digital és un problema latent en la nostra societat, problema del qual no tothom                
és conscient. Aquest problema radica en la gran desigualtat a l’hora d’accedir a les noves               
tecnologies. Un exemple és el fàcil accés que en alguns països tenim als ordinadors              
portàtils, una eina d’ús comú i que, fins i tot, podem qualificar d’indispensable; mentre que               
en altres països l’accés a aquests és molt limitat. Limitació que vol ser reduïda pel               
projecte Labdoo. 
 
L’arribada de la pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest que la necessitat de               
portàtils i de connectivitat no afecta únicament a països desfavorits econòmicament, sinó            
que també  

 
Per fer possible el projecte Labdoo només es necessiten quatre accions: a) donar un              
laptop (ordinador portàtil); b) netejar i sanejar un laptop; c) emmagatzemar laptops; d)             
transportar laptops. D'aquesta manera, el punt clau és que és un projecte distribuït de tal               
manera que cadascú de nosaltres pot participar-hi d'alguna manera. 
 

Qualsevol ordinador que no es faci servir és de gran ajut. El projecte també s'encarrega               
d'arreglar els ordinadors o de portar-los a reciclar, així que no tinguin por de donar cap                
ordinador amb la pantalla trencada o qualsevol altre desperfecte causat per la vida del              
mateix ordinador. 
 
És per això que l'Institut fa una crida solidària a totes les famílies per a la recollida                 

http://www.labdoo.org/
http://www.labdoo.org/
http://www.labdoo.org/
http://www.labdoo.org/
http://www.labdoo.org/


d’ordinadors portàtils que ja no utilitzeu. Us demanem que ens els feu arribar a              
l'institut durant els dies 19 a 30 d’octubre. Davant de la consergeria del centre              
habilitarem un espai per a la recollida dels portàtils.  
 
D'aquesta manera, animem a totes les famílies a col·laborar en aquest bonic projecte.             
Perquè en comptes de contaminar el món llençant un ordinador, podem unir el món en la                
lluita contra la fractura digital. 

 
Molt cordialment, 

 
Equip Directiu 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 


