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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Abacus cooperativa 

  

Breu descripció: Fundada l’any 1968, Abacus és una cooperativa dedicada a l’educació, la cultura i el 
lleure amb una comunitat de gairebé 1 milió de socis de consum i més de 700 socis de 
treball. Recentment, Abacus s’ha fusionat amb la cooperativa Som* la cultura de tots 
—que inclou marques com Sàpiens, Petit Sàpiens, El Món d’Ahir, CUINA, Descobrir, 
Arrels, Ara Llibres, Amsterdam, La Casa dels Clàssics entre d’altres— amb la voluntat 
de bastir un projecte de país en els àmbits de la cultura, l’educació i el 
cooperativisme. 
Abacus aposta per dinamitzar el territori amb els seus 49 establiments a Catalunya, 
València i Balears, i és un referent de confiança que busca l’impacte econòmic i el 
social de la seva activitat, apostant per la gestió amb equitat, participació i 
sostenibilitat reconeguda el 2018 amb la Creu de Sant Jordi concedida 
per la Generalitat de Catalunya i la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
Abacus és membre fundador del Grup CLADE, el primer grup empresarial cooperatiu 
català. La cooperativa compta amb una trajectòria de més de 50 anys apostant per la 
cultura, l’educació i el lleure cooperatiu. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Perú, 186  08020 Barcelona 

 
 932178766 

 
 comunicacio@abacus.coop  

 
 

https://cooperativa.abacus.coop/ca  

  

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: 

dimarts, 27 / juny / 2017 
 

 

 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

El Pla d’Acció s’ha desenvolupat a partir dels eixos del Pla Estratègic 2022-23 i de les accions relacionades 
amb el certificat mediambiental de la  ISO 14001, la cooperativa compta amb aquest certificat des de l'any 
2021 i s’ha renovat aquest 2022. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dilluns, 27 / juny / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31 de desembre de 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’Acció 2017, Pla d’Acció 2018 i Pla d’Acció 2019 

mailto:comunicacio@abacus.coop
https://cooperativa.abacus.coop/ca
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1548.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_abacus_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_abacus_2019.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

A Abacus mantenim el compromís de respecte l’entorn i de minimització del nostre impacte ambiental. 
Aquest compromís es reflecteix en l’aposta per reduir la generació de residus i augmentar la recollida 
selectiva, i per disminuir les nostres emissions i el consum energètic de les nostres instal·lacions.  
Des dels valors del cooperativisme i l’economia social, potenciem un model de gestió sòlid, rendible i 
eficient amb propietat compartida, que posa l’accent en les persones i busca la transformació social.  
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Som una organització de referència en la cultura, l’educació i el lleure que crea i distribueix continguts i 
productes de qualitat per contribuir a un país i un món millors des dels valors del cooperativisme 
 
Som una comunitat dinàmica i en creixement que treballa per facilitar l’accés de tota la societat a 
continguts i productes culturals, educatius i de lleure de qualitat i innovadors 
Impulsem un espai obert a les idees, plural, innovador, que coopera en xarxa amb altres organitzacions, i 
que vol esdevenir un punt de trobada del món de la creativitat d’aquí i d’arreu 

 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: SOSTENIBILITAT I EL MÓN ESCOLAR 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Assegurar que Abacus és proveïdor 
referent per les escoles també pel seu 
grau de compromís amb la sostenibilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Abacus cooperativa treballem per continuar sent un proveïdor referent per a la 
comunitat educativa pel nostre grau de compromís amb la sostenibilitat i promoure 
una manera de consumir diferent, integrant la responsabilitat i el respecte social i 
ambiental, en tota la nostra cadena de valor. 

 

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

https://cooperativa.abacus.coop/ca/noticies/compromis-abacus-sostenibilitat-mon-
escolar  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

https://cooperativa.abacus.coop/ca/noticies/compromis-abacus-sostenibilitat-mon-escolar
https://cooperativa.abacus.coop/ca/noticies/compromis-abacus-sostenibilitat-mon-escolar
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.8; 9.4  

 

 

Indicador/s: 

Referències substituïdes o donades de baixa del catàleg per criteris d’eliminació de blister o plàstic marc 
Abacus. 

 

 

 

2. Nom de l’actuació: ESPAI ABACUS 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’Espai Abacus incorpora les darreres 
tendències de consum per donar 
resposta als reptes actuals promovent la 
sostenibilitat, la digitalització, els 
productes de proximitat i el consum 
responsable. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Venda a granel dels productes de papereria i manualitats, la substitució del plàstic 
per bosses de paper reciclable i cotó ecològic o el nou servei “click and collect” per la 
recollida “in situ” de les comandes online. 
Espai obert a la ciutat amb activitats i tallers 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://cooperativa.abacus.coop/ca/noticies/compromis-abacus-sostenibilitat-mon-
escolar  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de producte: papereria; Àrea de major escoles 

  

Calendari d’execució previst: Continuïtat del projecte. Iniciat 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal intern 

  

Observacions:   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://cooperativa.abacus.coop/ca/noticies/compromis-abacus-sostenibilitat-mon-escolar
https://cooperativa.abacus.coop/ca/noticies/compromis-abacus-sostenibilitat-mon-escolar
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.3, 5.8; 9.4  

 
 

 

Indicador/s:  
 

Mantenir i augmentar el nombre de referències a granel i de productes  sostenibles. 
Augmentar el nombre d’activitats realitzades . 

 

3. Nom de l’actuació: Normes ISO 9001 i 14001 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Implantar, mantenir, corregir i millorar 
el sistema de gestió de la qualitat i medi 
ambient seguint les directrius de les 
normes de referència ISO 9001 i ISO 
14001.  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Disposem d'un sistema de gestió de qualitat conforme amb les Normes ISO 9001 i 
14001 per l'activitat de comercialització via catàleg a centres educatius i oficines de 
llibres, papereria, joguines, equips informàtics i els seus consumibles i mobiliari per 
centres educatius.  
Aquest any es farà el canvi de led a la Central Logística. 
En la selecció de nous proveïdors de transport i energia s'hi inclouran criteris de 
sostenibilitat. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://materialescolar.abacus.coop/ccrz__CCPage?pageKey=static_quality&cartID=
&cclcl=ca_ES 
 
https://cooperativa.abacus.coop/app/uploads/2021/06/memoria_2020_10.pdf 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de Màrqueting, producte i manteniment 

  

Calendari d’execució previst: Iniciat el 2020 i amb continuïtat 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal de la cooperativa 

  

Observacions:   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://materialescolar.abacus.coop/ccrz__CCPage?pageKey=static_quality&cartID=&cclcl=ca_ES
https://materialescolar.abacus.coop/ccrz__CCPage?pageKey=static_quality&cartID=&cclcl=ca_ES
https://cooperativa.abacus.coop/app/uploads/2021/06/memoria_2020_10.pdf
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Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

2.10; 4.6; 5.2; 5.3; 6.9  

 
 

 

Indicador/s: 

Implantar, mantenir, corregir i millorar el sistema de gestió de la qualitat i medi ambient 
seguint les directrius de les normes de referència ISO 9001 i ISO 14001.  

 

4. Nom de l’actuació: Participació a la cooperativa 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reforçar la participació dels socis de de 
treball i de consum, per tal que Abacus 
sigui una organització reconeguda. 
Fer créixer l’Assemblea i crear un espai 
de participació que generi intercanvi i 
coneixement entre consum i treball. 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: Cohesionar la cooperativa, per tal que tots els socis de consum i de treball 
comparteixin un projecte comú i il·lusionador al servei a la societat. 
Contribuir a un país i un món millors des dels valors del cooperativisme. 
Seguir fomentant espais de trobada entre les diferents àrees de la cooperativa que 
afavoreixin el sentiment d’unitat.  
Reforçar la participació dins del propi entorn dels socis de consum amb l’objectiu que 
Abacus esdevingui una organització reconeguda per la societat. 
Incentivar la participació a les eleccions, garantir la igualtat de tots els socis i vetllar 
per la bona realització de tots els processos. 

 

 

 

  
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Direcció de  Compres i Aprovisionament 

  

Calendari d’execució previst: Anualment 

  

Recursos humans i/o econòmics: Suport consultoria externa i personal intern 

  

Observacions:   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Més informació 
(enllaç): 

https://cooperativa.abacus.coop/ca/espai-de-participacio  

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
6.1; 6.2; 6.6; 9.5 

 
 

 

Indicador/s: 

Fer créixer l’Assemblea i crear un espai de participació 
Eines de participació electrònica. 

 

 

5. Nom de l’actuació: Fixing The Future 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

El festival reuneix les veus que inspiren 
el canvi: Brian Eno, Martina Puigvert, 
Ece Temelkuran i Marina Testino són 
alguns dels ponents convidats. 
Ecologia, ciutats intel·ligents, innovació 
educativa, moda sostenible, 
gastronomia. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: El festival Fixing the Future torna al CCCB (Barcelona) per celebrar la seva tercera 
edició. Hi haurà xerrades, tallers, taules de debat i sessions de networking durant dos 
dies, el 16 i 17 de setembre. Una experiència completa per donar resposta a la 
qüestió més urgent del nostre temps: com resolem els reptes del planeta i 
transformem el futur? 

 

 

 

  
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de Marca i Participació 

  

Calendari d’execució previst: 2022-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: Persones de la cooperativa i membres dels òrgans socials 

  

Observacions:       

https://cooperativa.abacus.coop/ca/espai-de-participacio
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Més informació 
(enllaç): 

https://fixingthefuture.atlasofthefuture.org/ca/ 
 
https://cooperativa.abacus.coop/ca/noticies/abacus-celebra-la-tercera-edicio-del-
festival-fixing-the-future/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.3; 7.9;  9.1; 9.3; 9.5 

 
 

 

Indicador/s: 

Mantenir i augmentar l’assistència de la darrera edició que va ser de 600 persones. 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Abacus Habilis. Àrea de màrqueting 

  

Calendari d’execució previst: 16 i 17 de setembre 

  

Recursos humans i/o econòmics: Recursos humans, econòmics i col·laboracions 

  

Observacions: El projecte és un projecte iniciat fora d’Abacus 

https://fixingthefuture.atlasofthefuture.org/ca/
https://cooperativa.abacus.coop/ca/noticies/abacus-celebra-la-tercera-edicio-del-festival-fixing-the-future/
https://cooperativa.abacus.coop/ca/noticies/abacus-celebra-la-tercera-edicio-del-festival-fixing-the-future/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: juny-22 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:   

Valor assolit 
Data 2n any:   

Sostenibilitat i el món escolar 

Referències substituïdes o 
donades de baixa del catàleg 
per criteris d’eliminació de 
blister o plàstic marc Abacus. 

50 productes amb 
blister eliminats  

Augmentar 
referències curoses 
amb el planeta 
catàleg escolar 

    

Espai Abacus 

Mantenir i augmentar el 
nombre de referències a 
granel i de productes  
sostenibles. 
Augmentar el nombre 
d’activitats realitzades 

200 referències 
blister eliminades 
50 activitats 
realitzades 

Mantenir les 
referències a 
granel 
Augmentar 
activitats 

    

Normes ISO 9001 i 14001 

Implantar, mantenir, corregir i 
millorar el sistema de gestió 
de la qualitat i medi ambient 
seguint les directrius de les 
normes de referència ISO 
9001 i ISO 14001.  

La certificació ISO 
9001 es va emetre 
per primer cop el 
2007, la certificació 
14001 en el 2021; i 
ambdues es renoven 
anualment. 

Renovar les dues 
certificacions 

    

Participació a la cooperativa 

Fer créixer l’Assemblea i crear 
un espai de participació. 
Eines de participació 
electrònica. 

538 persones 
participants 

700 persones 
participants i eina 
de participació 
electrònica 
implantada 

    

Fixing The Future 

Mantenir i augmentar 
l’assistència de la darrera 
edició que va ser de 600 
persones 

600 persones 
assistents 

Mantenir 
assistència i arribar 
al món educatiu 
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Impulsem un espai obert a les idees, plural, innovador, que coopera en xarxa amb altres organitzacions, que 
vol esdevenir un punt de trobada del món de la creativitat d’aquí i d’arreu. 
Abacus forma part de les federacions de cooperatives de Consum i de Treball, del Grup Clade, associacions 
de comerciants dels barris on tenim les botigues, Comertia, entre d’altres 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

