
Objectiu

Labdoo treballa amb l'ecosistema de 
cooperació amb l'objectiu d'acabar amb 
l'escletxa digital.

Hubs per tot el món

Un Hub és un grup de gent que 
s'organitzen per a dur a terme activitats 
com recollir i preparar ordinadors, 
ajudar a connectar viatgers amb 
projectes als quals puguin portar 
laptops en els seus viatges, reciclar 
ordinadors o simplement organitzar 
activitats de conscienciació i 
d'informació per a donar a conèixer el 
projecte.

Un hub també a l’Anoia

Gràcies a la col.laboració entre UEA, 
AEPIC, Rotary i Labdoo tindràs un hub 
també a l’Anoia i et serà més senzill 
donar  portàtils en desús que tindran 
una segona vida.

Què és Labdoo

Labdoo és una xarxa social 
humanitària fundada el 2010 amb el 
somni de fer l'educació accessible a 
cada nen i nena del planeta 
reutilitzant ordinadors en desús.

Des de llavors Labdoo ha arribat a 
més de 145 països i ajuda a més de 
750 mil estudiants a través de 
centenars de hubs i milers de 
voluntaris que col·laboren recollint, 
preparant i transportant aquests 
ordinadors a més de 2400 projectes 
educatius.

Tots els col·laboradors de Labdoo 
ajuden de manera altruista i cap dels 
voluntaris rep a canvi res més que la 
satisfacció de portar l'educació a 
racons de tot el món.

Labdoo   Nadal 2022: Dona un portàtil,  regala educació
AEPIC, Rotary, UEA i Labdoo col.laboren 
per eliminar l’escletxa digital

Com puc fer donacions 
aquest NADAL al HUB 
ANOIA?

1. Localiza un  portàtil sense ús 

Per garantir l’assoliment dels objectius 
pedagògics amb l’aparell haurà de tenir 
mínim 1GB de memòria RAM i mostrar 
un funcionament normal

2. Registra i etiqueta l’aparell a 
la plataforma LABDOO
Si ho prefereixes pots fer la 
entrega directament al punt de 
recollida que trobaràs a la UEA, de 
10 de novembre 2022 a 24 de 
gener de 2023 

3. Per tenir traçabilitat i poder fer 
seguiment de la donació en el registre 
indica si us plau una adreça de correu 
electrònic 

4. Gaudeix del sentiment humà més 
singular donant felicitat a un altre ser 
humà i ajudant a la seva educació

El resultat
Labdoo et permet col.laborar d’una manera fàcil i senzilla a canviar 
la vida de nens i nenes i ajudar a reduir significativament els efectes 
del canvi climàtic.

Cada vegada que dones un portàtil estàs creant una increïble 
oportunitat educativa i ajudant a reduir la corba del canvi climàtic 
en 18,59 Kg. de CO2 per cada portàtil rescatat

https://platform.labdoo.org/es/content/edoovillages-dashboard

