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BONA PRÀCTICA PER LA 
SOSTENIBILITAT 

 

Com contribuïm a una Barcelona més 
sostenible?  

1. Nom de l’actuació: OMPLE'M A LAFONT 
  

 

 

Nom de 
l’organització: 

Lluïsos de Gràcia 
 

 

   

Breu descripció: Campanya de sensibilització que té per objectiu: 
a) Reducció d'ampolles de plàstic en la pràctica 
esportiva de l'entitat.  
b) Fomentar beure aigua de l'aixeta en lloc d’aigua 
embotellada. 
El projecte s'ha dut a terme a través de diverses 
fases:  
1r. Es va instal·lar una font d'aigua al vestíbul de la 
pista de bàsquet, batejada com LaFont de dalt (hi ha 
una altra batejada com LaFont de baix) 
2a. Es va regalar una ampolla reutilitzable a tots els 
membres de les seccions de bàdminton, bàsquet, 
judo i tennis taula. 
3a. Inici de la campanya Omple'm a laFont: recull de 
vídeos amb el lema de la campanya que es 
projectaran per xarxes socials. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Durada: Durant tot el curs 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

Indicador 5: Ús racionals dels recursos 
Línia d’acció 8: Implantar models de gestió per avançar cap al residu zero. 
Línia d'acció 9: Considerar el residu com un recurs. 

  

Més informació: 
http://lluisosdegracia.cat/blog/2019/10/10/el-repte-de-tenir-una-entitat-sense-plastic-
lluisossenseplastic/   
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Beneficis: 

 

 

Indicador/s: L'any 2018, en l'ecoauditoria de residus que vam dur a terme durant la Verdinda, es va 
fer un recompte durant 30 dies dels residus de plàstic recollits a l'entitat. Es van 
calcular un total de 83 Kg (un 36 % dels nostres residus). En una setmana es va fer un 
recompte de les ampolles recollides i van sortir un total de 34 ampolles (24 d'aquestes 
en cap de setmana). Això vol dir que en un mes, la quantitat d'ampolles generades és 
de 136 i en un any, 1.496 ampolles (el recompte el fem per 11 mesos ja que a l'agost 
estem tancats). 
Al desembre de 2019, un cop duta a terme l'entrega d'ampolles reutilitzables als 
membres de les seccions es va tornar a fer un càlcul de les ampolles de plàstic 
generades  i es va fer un recompte de 24 ampolles (16 d'aquestes en cap de setmana). 
Això suposa una reducció de 10 ampolles per setmana, 40 per mes i un total per any, 
de 440 ampolles. 
Al 2020 s'impulsarà una campanya de vídeo per reforçar el missatge i reduir encara 
més el nombre d'ampolles de plàstic generades. 

 

 

Valors: Pedagògics, ambientals, col·laboratius 

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Lluïsos de Gràcia 

 
Breu descripció: Els Lluïsos de Gràcia és una associació sociocultural i esportiva, sense ànim de 

lucre, fundada l’any 1855 a la Vila de Gràcia amb l’objectiu d’oferir espais de 
formació en el lleure per a infants i joves i fomentar el creixement personal 
dels adults. 

  
 

  
Dades de contacte: 

 Plaça del Nord 7-10 08024 Barcelona 

 932183372 

  lluisos@lluisosdegracia.cat 

 
 http://lluisosdegracia.cat/  

 
Data de signatura del (CCS): 24 de maig de 2006 

   

x Ambientals ☐ Socials x Econòmics 


