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REPORT

Populus Labora: projectes 
socials i solidaris

El projecte d’Economia Social i Solidària 
de la Comunalitat de Ripollet Populus Labora ja 
comença a caminar aquesta tardor. El programa 
de dinamització econòmica vol crear una xarxa de 
col·laboració i solidaritat vers la ciutadania, que 
fomenti l’economia circular, sostenible i d’àmbit 
social. El pròxim 1 d’octubre, Populus Labora 
celebrarà la jornada “Temps de cures” al pati del 
Centre Cultural, iniciant un trimestre ple d’ac-
tivitats i com a presentació a tota la ciutadania 
d’aquest projecte col·lectiu.
 
Populus Labora està impulsada pel Centre d’Esplai 
La Gresca, la cooperativa Jardinet, l’Associació de 
Familiars Cuidadors de persones amb Alzheimer 
(ACFA), l’Associació Ripollet Natura, l’Associació 
Traça, la Societat Coral “El Vallès” i l’Ajuntament, a 
través de Ripollet Impulsa. L’objectiu és que, en els 
pròxims mesos, s’hi vagin sumant més entitats, pla-
taformes i també empreses, tirant endavant noves 
iniciatives de dinamització econòmica, que posin el 
focus en les persones i les seves necessitats, per impul-
sar actuacions econòmiques i alhora solidàries amb 
els ripolletencs i ripolletenques.
El projecte de la Comunalitat té una durada de dos 
anys, fins al febrer del 2024, i compta amb un pres-
supost de 350.000 €, aportats per la Generalitat de 
Catalunya. Tanmateix, l’objectiu és que les activitats 

perdurin en el temps més enllà d’aquests dos anys. 
De moment, ja estan treballant en 25 actuacions ge-
nerals, que es concreten en 73 accions. En el marc 
d’aquestes activitats, hi haurà itineraris formatius re-
lacionats amb l’economia social i solidària.
Amb la jornada “Temps de cures”, comença el primer 
trimestre d’actuacions de Populus Labora, que tin-
dran com a eix temàtic l’àmbit de les cures a les per-
sones. Així doncs, durant el matí de l’1 d’octubre, es 
durà a terme una xerrada i una taula rodona sobre la 
construcció de comunitat a través de les cures i el dret 
de les persones a una cura digna. També es podran 
conèixer els diferents projectes que duran a terme les 
sis entitats promotores del programa de la Comuna-
litat. La intenció de Populus Labora és que, cada tri-
mestre, canviï l’eix central de les seves activitats. Així 
doncs, si aquest primer trimestre de la tardor se centra 
en les cures, els pròxims eixos que es treballaran en els 
següents mesos seran la cultura comunitària, la soste-
nibilitat i l’acció sociocomunitària.

Contacte:
A/e: populuslabora@comunalitat.cat

   @populuslabora

+ INFO

https://linktr.ee/populuslabora
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Txell Caler
Regidora de l’Ajuntament
de Ripollet

“Populus Labora suposa un projecte engrescador, 
molt potent i ambiciós.És una gran oportunitat 
per a la ciutat. Fins ara, a Ripollet ja teníem mol-
tes entitats que històricament han treballat pel 
benestar dels veïns i veïnes del nostre municipi; 
però el finançament de la Generalitat ens perme-
trà créixer i arribar més lluny. Aquests recursos se-
ran l’adob necessari que ens han d’ajudar perquè 
floreixin i creixin nous projectes, noves iniciatives 
que es puguin desenvolupar a tota la ciutat i ens 
permeti obrir aquesta nova línia d’economia social 
i solidària dins del nostre municipi”.

Alba Soler
Centre d’Esplai
La Gresca

“Estem treballant en un projecte d’economia cir-
cular, en el marc de la branca d’acció sociocomu-
nitària, que s’anomena “L’economat del barri”. 
Per una banda, hem arribat a la conclusió que la 
moda suposa, en molts casos, un problema a esca-
la ecològica i econòmica i, per tant, volem trobar 
la manera de distribuir tota la roba que rebem la 
Gresca al centre cívic del barri, organitzant-nos 
i treballant plegats amb la societat per canviar el 
model consumista. Per altra banda, l’economat 
també vol convertir-se en una biblioteca de les 
coses, on la gent pugui agafar en préstec objectes 
i recursos que no es fan servir habitualment, que 
no tenen gaire ús, i intentar superar aquesta ten-
dència a acumular innecessàriament objectes que 
només fem servir un o dos cops”.

Marta Buxó
Grup motor Populus Labora

“Un seguit d’entitats ens hem agrupat per tirar en-
davant una proposta conjunta, tota una sèrie d’ac-
tuacions que donaran el seu tret de sortida aquesta 
tardor. Aquest trimestre, les accions tindran l’eix 
central de les cures des de totes les perspectives. 
Fem una crida a totes les entitats, col·lectius, mo-
viments i persones, tant cuidades com cuidado-
res, a participar del seguit d’accions i formacions 
que ens hem proposat realitzar. Amb la jornada 
de l’1 d’octubre, volem fer conèixer les propostes i 
projectes que duran a terme les entitats durant els 
pròxims mesos. Serà una jornada festiva i forma-
tiva, al pati del Centre Cultural, amb una mostra 
de projectes de les entitats, amanit amb música en 
directe i un mos al final de la trobada”.

Segueix-los! + INFO

Segueix-los!

Lourdes Borgoñoz
Associació de Familiars
Cuidadors de Malalts
d’Alzheimer (ACFA)

“Durant aquesta tardor, hem previst realitzar es-
pais de cures a les persones cuidadores. Seran tres 
dies a la setmana, i serviran de petit respir per al 
cuidador. Volem que aquesta iniciativa no s’acabi 
aquí, sinó que es pugui fer de manera cíclica en el 
futur. Hem de pensar que les persones cuidadores 
també necessiten cures, ja que sempre es queden 
a l’ombra. Des d’ACFA, sempre ho hem tingut en 
compte i és la nostra base de treball”.

https://www.instagram.com/populuslabora
https://www.ripollet.cat/serveis/ripollet-impulsa
https://www.instagram.com/lagrescaesplai
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Àngels Blànquez
i Mario Giménez
Cooperativa
Jardinet

“Estem treballant en dos projectes d’agricultura so-
cial i sostenible que es començaran a desenvolupar a 
la primavera. Primer de tot, volem fer una radiogra-
fia dels hortolans que tenim a la ciutat i, amb la seva 
col·laboració, recuperar tota una sèrie de varietats 
locals que actualment s’estan perdent i que volem 
recuperar, treballant amb ells de forma conjun-
ta. En els primers contactes, hi hem trobat molta 
predisposició. Per altra banda, volem crear un hort 
terapèutic que sigui una eina a disposició de les en-
titats que treballen amb col·lectius amb dificultats, 
que tenen necessitats especials, ja sigui de mobilitat, 
salut mental, etc. Hem de tenir en compte que el 
fet de treballar la terra i veure créixer les plantes i els 
fruits, és una eina terapèutica molt potent”.

Eloi Isern
Associació Ripollet Natura

“Després de trenta anys, ens sembla molt interessant 
compartir un projecte amb entitats d’altres àmbits, 
una oportunitat d’eixamplar les nostres relacions 
com entitat. El nostre primer projecte és bastant am-
biciós, volem fer una xarxa d’horts urbans a damunt 
les teulades de les empreses, amb una extensió prou 
gran perquè la producció d’aquests horts reverteixi 
en causes socials. L’altre projecte que treballem té 
a veure amb les persones que recullen metall a les 
escombraries. L’objectiu és que es puguin associar i 
crear una entitat, creant sinergies entre ells, de mane-
ra que puguin desenvolupar un projecte empresarial 
i social molt més digne que el que tenen ara. Sem-
pre ens hem centrat en l’educació ambiental, però 
creiem que actualment ja no només cal educar, sinó 
també cal fer coses; l’emergència climàtica ens obliga 
a fer passos endavant, i aquests projectes són un gra-
net de sorra en aquest camí”.

Jordi Sugrañes Solé / Agència

Àngels Leiva
i Marta Casanovas
Traça

“Com a entitat, busquem que la cultura i l’art for-
min part de la vida quotidiana de la ciutat, ja que 
pensem que ens dóna moltes oportunitats sent 
una societat més crítica, amb un pensament més 
exigent. Estem treballant en diverses accions, que 
es duran a terme a l’hivern i acabaran cap al febrer 
del 2023. Una de les primeres actuacions que estem 
preparant és el mapa d’artistes de Ripollet per cer-
car creadors, sobretot joves, per saber i conèixer les 
seves necessitats per, d’aquesta manera, buscar-hi 
solucions en el futur equipament de creació artís-
tica que tenim com a objectiu. Amb aquest mapa 
d’artistes, també els podrem donar a conèixer a la 
societat i els joves podran emmirallar-se en ells i aga-
far-los de referents”.

Jordi Giménez
i Sílvia Miquel
Societat Coral
“El Vallès”

“Els nostres projectes se centren en el vessant de la 
música com a eina comunitària, és a dir portar la 
música a espais on potser no és fàcil que hi arribi. El 
primer projecte el treballarem conjuntament amb 
La Gresca i es basarà en la musicoteràpia, ja que 
acostarem la música a la gent gran, en tallers de me-
mòria, de psicomotricitat, etc. El segon se centrarà 
en la gent jove amb risc d’exclusió social. Comen-
çarem a l’escola Tiana de la Riba, on crearem una 
banda, una xaranga, perquè els joves puguin parti-
cipar-hi, viure l’experiència de fer música d’una ma-
nera fàcil. Serà una manera d’obrir-los oportunitats, 
de gaudir d’una cosa que potser somnien, però els 
queda lluny en el seu entorn de vida”.

Segueix-los! Segueix-los!

Segueix-los!

https://www.facebook.com/scvalles
https://www.instagram.com/trace.ripollet
https://www.instagram.com/associacio_ripollet_natura

