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ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT  
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?  
 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom de l’organització: LLUÏSOS DE GRÀCIA 

Breu descripció de l’organització:  
Lluïsos de Gràcia som una associació sociocultural i esportiva que es va fundar l’any 1855. Som una 
entitat sense ànim de lucre i l’any 2009 vam ser declarats d’utilitat pública pel Govern del nostre 
País. Avui tenim 1.200 socis i sòcies i un 50% d’ells són més joves de 18 anys.  
 
Duem a terme activitats i tallers entorn al cant coral, el lleure i la natura, el teatre, l’esport, la cultura 
popular i tot el que els socis decideixin. Els Lluïsos de Gràcia pretén possibilitar als joves i adults la 
realització de totes aquelles activitats que puguin servir eficaçment per a la seva formació i 
esbargiment. Les seccions de joves i adults són espais de convivència i esbarjo a l’entorn de 
qualsevol pràctica (esportiva, artística o de lleure), que promogui la formació de la persona. En 
l’àmbit de l’esport es troben les seccions de bàsquet, tennis taula i bàdminton. També hi ha diferents 
corals: Vent del Nord, Cor Gregal, Gospel,  La Fuga, Cantiga, Sinera i VIrolet i grup de teatre 
d’adults com Sotacabina Teatre. Els Lluïsos de Gràcia també té altres seccions com Catequesi 
d’adults, el grup No estiguis sol (grup de convivència i inclusió) i seccions de promoció de la cultura 
popular, com l'escola coral o el grup promotor de la sardana L'Anella. 
 
Els Lluïsos de Gràcia també organitza activitats de caire general com exposicions, cicles de 
concerts, casals d’estiu i Nadal, tallers, Cicle d'espectacles familiars (titelles) així com participa en 
diades festives com la Festa dels Foguerons a Gràcia, Sant Jordi, l'onze de setembre o el Nadal, 
juntament amb la resta d'entitats històriques de Gràcia. 
 
Porta a terme també projectes de temàtica jove com el Màgicus – Festival de màgia jove de 
Barcelona i, al voltant de la música, el cicle musical Objectiu Freedònia i el DescoNNecta, que 
promociona a joves músics (menors de 20 anys). 
 
També organitza projectes de temàtica ambiental i sostenible, amb l'objectiu de fomentar la 
consciència mediambiental entre els seus associats i  els veïns de la vila de Gràcia. Aquests 
projectes són la Verdinada, l'hort urbà, el cicle de sortides de natura l'Amagatall, les cistelles 
ecològiques o el seguiment i actualització del pla d'acció Agenda 21 dels Lluïsos de Gràcia. 
 

Telèfon 932183372 

Web: www.lluisosdegracia.cat 

E-mail contacte lluïsos@lluisosdegracia.cat 

 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de l’actuació o actuacions sobre prevenció i la gestió sostenible de residus 
 

Títol de les actuacions 

1. RECOLLIDA SELECTIVA 

2. RENOVA LA TEVA ROBA 

 

 

http://www.lluisosdegracia.cat/
mailto:lluïsos@lluisosdegracia.cat
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1. RECOLLIDA SELECTIVA 

 
Breu descripció: Fem recollida selectiva de 
diversos residus que es poden generar en el 
quotidià de la nostra activitat o en aquelles 
celebracions específiques que es poden 
esdevenir durant el curs.  
 
Fem recollida selectiva de: 
 

1. Plàstic. 
2. Paper. 
3. Piles. 
4. Roba. 
5. Taps (per campanyes) 
6. Oli de cuina. 

 

Beneficis: 
 
X Ambientals             Socials            Econòmics 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Objectiu 5 – Línia 9 
 

 

2. RENOVA LA TEVA ROBA 

 
Breu descripció: Iniciativa per fomentar el consum conscient i la prevenció de residus promoguda 
per entitats, associacions i equipaments de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, 
basat en l’intercanvi de roba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficis: 
 
X Ambientals      _ Socials      X Econòmics 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Objectiu 5 – Línia 6 

 


