BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Ecoauditoria de residus

Lluïsos de Gràcia
Dins el marc de la Verdinada, duem a terme un
recompte diari durant un mes de la quantitat de
brossa que generem, separada en tres fraccions:
rebuig, plàstic-envasos i paper. També valorem la
qualitat de la brossa, sobretot, si està correctament
classificat.
A l’acabar el mes de recollida de dades, valorem els
resultats, els comparem amb anys anteriors i
concretem propostes de millora per reduir el
nombre de residus generats i potenciar la millora del
reciclatge de la nostra brossa generada.
El resultat final és un treball en equip al voltant d’on
situar les nostres papereres per millorar la
classificació dels nostres residus, eliminar aquelles
que no són operatives i impulsar mecanismes que
afavoreixin el correcte reciclatge entre els nostres
usuaris.

Durada:

31 dies (durant el mes de març-abril). Al 2018, va ser la segona vegada que vam dur a
terme aquesta activitat.

Objectius i línies
d’acció del CCS:

Indicador 5: Ús racionals dels recursos
Línia d’acció 9: Considerar el residu com a recurs.

Més informació:

http://lluisosdegracia.cat/blog/2017/03/20/50-dels-residus-que-generem-lluisos-sonreciclables/
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Beneficis:

☒ Ambientals
Indicador/s:





Valors:

☐ Socials

☐ Econòmics

Any 2017:
 31 dies de recollida de dades
 96 Kg fracció residus (13 papereres): 51 %
 51 Kg fracció plàstic (9 papereres): 27 %
 43 Kg fracció paper (8 papereres) 22 €
 Bona qualitat en la separació de plàstic i paper.
 La gran majoria de la brossa de rebuig és reciclable.
Any 2018 vam recollir les següents dades:
 31 dies de recollida de dades
 102 Kg fracció residus (12 papereres): 44 %
 83 Kg fracció plàstic (8 papereres): 36 %
 46 Kg fracció paper (8 papereres) 20 %
 Bona qualitat en la separació de plàstic i paper.
 La gran majoria de la brossa de rebuig és reciclable

Pedagògic, ambientals, col·laboratiu

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
932183372
lluïsos@lluisosdegracia.cat
Lluisosdegracia.cat

Data de signatura del (CCS):

dimecres, 24 / maig / 2006
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