
 

 

 
Vilanova i la Geltrú, 24 febrer de 2021 

 

 

Benvolguts: 

 

 

Com col·laboradors del Programa TOTSxTOTS de l’Escola el Cim, us fem arribar l’informe del curs 2019-2020, 

agraint de cor les vostres donacions, sense les quals no es podria fer efectiva la missió per la qual es va crear 

el programa. 

 

Aquest any ha sigut insòlit, ja que la pandèmia ha irromput a les nostres vides i ens ha canviat totalment la 

manera de relacionar-nos. En aquests moments és on les situacions més desafavorides es distancien més de 

la realitat i les dificultats és fan més paleses. 

 

El 13 de març vam tancar les escoles. Fins aquell moment havíem cobert més de 500 menús. Això vol dir 

assegurar que els alumnes del centre amb més necessitats facin com a mínim una menjada diària digne. 

Sembla mentida que haguem de parlar en aquests termes, però per desgràcia és així. Hi ha una part de la 

societat que viu al llindar de la pobresa, i l’Escola El cim, per la seva naturalesa, hi vol ser a prop. 

 

Després va venir el confinament. Ja coneixeu la nostra aposta per la tecnologia. A l’ESO fa anys que els 

nostres alumnes treballen amb ordinadors portàtils i llibres digitals. A través del Programa TOTSxTOTS, 

proporcionem en règim de préstec gratuït o simbòlic, ordinadors als alumnes de les famílies que no podem 

adquirir-ne un. Durant aquest confinament no hi va haver cap alumnes de l’ESO que es quedés sense 

ordinador, valorant també l’ajuda de l’Ajuntament de Vilanova en la cessió de targetes wifi per connectar-

se de forma gratuïta des de casa. 

 

Hem encarat el nou curs 2020-2021 amb la compra de nous ordinadors, que ja formaran part del proper 

informe, per reforçar les comunicacions amb els nostres alumnes en cas de tancaments parcials o nous 

confinaments  

 

Aprofitem com cada any per donar-vos el certificat de donatius perquè us pugueu deduir el corresponent a 

les quantitats aportades  

 

Rebeu una molt cordial salutació, 

 

 

 

Comissió TOTSxTOTS 

Escola El Cim 


