PLA D’ACCIÓ
B+S
Abacus cooperativa

1. Dades de l’organització
Nom:

Abacus cooperativa a

Breu descripció:

Fundada l’any 1968, Abacus és una comunitat ciutadana de socis i sòcies de consum i
de treball de prop de 900.000 socis i sòcies, sota el format cooperatiu. Amb la
voluntat de transformar l’experiència i el consum cultural, educatiu i de lleure de
manera cooperativa, responsable i sostenible. Abacus aposta per dinamitzar el
territori amb els seus 46 establiments a Catalunya, València i Balears. La cooperativa
és un referent de confiança que busca l’equilibri entre l’impacte econòmic i el social
de la seva activitat, apostant per la gestió amb equitat, participació i sostenibilitat.

Dades de contacte

C. Perú, 186, 08020 Barcelona
932178166
comunicacio.interna@abacus.coop
www.abacus.coop

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:
La cooperativa té integrada dins del seu funcionament l’elaboració del pla estratègic cada tres anys i dels
plans de gestió anuals. Anualment també es realitza la memòria de sostenibilitat que recull les diferents
accions plantejades als plans anuals i realitzades. Aquest any 2019 s’ha aprovat i posat en funcionament el
Pla Estratègic pel període 2019-2021.
El Pla d’Acció que presentem segueix el Pla de Gestió de la cooperativa per l’any 2019. L’elaboració dels
plans de gestió i de la memòria hi treballen representants de les diferents àrees de la cooperativa
Data de publicació del Pla d’Acció:

divendres, 28 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

31 de gener de 2020, la data que acaba el Pla de Gestió de la
cooperativa

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2017 i Pla d’Acció 2018

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. Ens
esforcem contínuament per ser una cooperativa cada cop més participativa, a través d’uns mecanismes de
democràcia interna que fan possible que les opinions dels socis i sòcies de treball i de consum siguin
escoltades i valorades en cadascuna de les decisions de la cooperativa.

1

Propòsit principal del Pla d’Acció:
El Pla Estratègic del qual se’n deriva el Pla d’Acció té com a lema “Gestionem des dels valors, implicats en
un projecte col·lectiu”. L’element central de l’estratègia és el valor que Abacus aporta als socis i sòcies de
consum i de treball.
Abacus cooperativa és un projecte col·lectiu que centra el seu desenvolupament i creixement en la
implicació de totes i tots en compartir els valors que han acompanyat a l’organització en els ja més de 50
anys d’història, exercint-los, transmetent-los i actualitzant-los, des de la fidelitat al projecte. El compromís
amb els valors es reflecteix en cada acte que fa, perquè som el que fem.
Volem facilitar l’accés a productes i serveis culturals, educatius i de lleure seleccionats amb criteris de
qualitat, ètica i socialment responsable.

4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Bones pràctiques ambientals en matèria
d’eficiència energètica

Objectius d’aquesta
actuació:

Realitzar auditories energètiques per
implementar mesures de millora
energètica i reducció de costos,
fomentar un ús racional de l’energia

Breu descripció:

• Canvis en els lluminàries: Substitució de tecnologia tradicional per LED
• Millora de la gestió: Monitorització dels subministraments energètics, bones
pràctiques en la gestió horària de consums.
• Bones pràctiques de climatització: Canvi de la temperatura de consigna als espais
del magatzem.
• Consum d’energia verda, menys emissions C02

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

http://memoriadesostenibilitat.abacus.catf

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.3., 4.5., 4.6, 6.8. i 8.4

Persona o àrea responsable:

Àrea de vendes i responsable de manteniment
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Calendari d’execució previst:

A partir 1 de febrer de 2018 fins a 31 gener 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Suport consultoria externa i personal intern

Observacions:

L’acció afecta a 8 de les 10 botigues de Barcelona

Indicador/s:
Quantitat de botigues amb els canvis implantats.
Dades d’estalvi de consum energètic i emissió de C02

2. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Impactar en la proposta de valor

Projectar en les accions de comunicació
adreçades als socis i sòcies de consum i
treball d'Abacus cooperativa, els valors
que ens aporta comprar i/o treballar-hi
Reforçar el sentiment de pertinença i la
satisfacció de treballar i/o comprar a
Abacus cooperativa perquè permet
consumir de manera responsable,
sostenible i perquè ho fa amb una gestió
equitativa i participativa.

Breu descripció:

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Adequar les reunions Informatives, les reunions de Centre, les Assemblees
Preparatòries i l'Assemblea General, a la nova proposta de valor
Dissenyar un qüestionari per validar el grau de penetració dels valors Abacus
Major implicació dels socis en les diferents assemblees i reunions
https://abacus.coop/ca/espai-de-participacio/#
Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.9 6.2 6.4 6.6
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Persona o àrea responsable:

Àrea de Participació, Comunicació i Formació

Calendari d’execució previst:

De febrer de 2019 a gener 2020

Recursos humans i/o econòmics:

Projecte desenvolupat internament per l’Àrea responsable i
transversalment a tota la cooperativa

Observacions:

El pla afecta a tota la cooperativa, tant a socis de consum com
de treball i s'aplica a les 10 botigues d'Abacus de la ciutat de
Barcelona.

Indicador/s:
Nombre d’enquestes respostes i accions de participació

3. Nom de l’actuació:

Transformar l’organització des de les
persones

Objectius d’aquesta
actuació:

Augmentar la motivació, satisfacció i
compromís de les Persones sòcies de
treball i treballadores

Breu descripció:

Definició i implementació d'un pla d'anàlisi i millora continuada del clima laboral

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
7.7

Persona o àrea responsable:

Àrea de Persones

Calendari d’execució previst:

De febrer de 2019 a gener 2020
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Recursos humans i/o econòmics:

Projecte desenvolupat internament per l’Àrea responsable i
transversalment a tota la cooperativa

Observacions:

El pla afecta a tota la cooperativa, tant a socis de treball com
persones treballadores i s'aplica a les 10 botigues d'Abacus de
la ciutat de Barcelona

Indicador/s:
Acompliment del 100% de les accions del pla de milora

4. Nom de l’actuació:

Comuniquem el Valor Social Integrat

Objectius d’aquesta
actuació:

Abacus cooperativa ha incorporat des de
fa tres anys la metodologia comptable
GEAccounting que permet reflectir el
valor social que aporta.

Breu descripció:

La voluntat de calcular el valor social sorgeix de la necessitat de conèixer quin valor
generen les empreses a la societat, més enllà de l’impacte econòmic. En aquest vídeo
expliquem quines són els components del Valor Social Integrat de la cooperativa.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://abacus.coop/ca/noticies/abacus-coop-valor-social-integrat-2018/
Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
8.10
Persona o àrea responsable:

Àrea de Comunicació Participació i Formació

Calendari d’execució previst:

De febrer de 2019 a gener 2020

Recursos humans i/o econòmics:

Projecte desenvolupat internament per l’Àrea responsable i
transversalment a tota la cooperativa
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Observacions:

El pla afecta a tota la cooperativa, tant a socis de consum com
de treball i s'aplica a les 10 botigues d'Abacus de la ciutat de
Barcelona.

Indicador/s:
Comunicar conjuntament la memòria de sostenibilitat amb les dades del Valor Social Integrat, intregant el
valor econòmic i el valor social.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: juny-19

Valor esperat al
cap d’un any:

Bones pràctiques ambientals en matèria
d’eficiència energètica

Quantitat de botigues amb
els canvis implantats.
Dades d’estalvi de consum
energètic i emissió de C02

6 botigues
adaptades

8 botigues

Impactar en la proposta de valor

Nombre d’enquestes
respostes i accions de
participació

S’ha realitzat una
primera enquesta
de valors 1285
respostes

Accions derivades
de la valoració de
les enquestes

Transformar l’organització des de les
persones

Acompliment accions del pla
de millora

Enquesta de clima
feta i planificació
accions

Establiment de les
prioritats a fer
front anualment
d'acord amb els
resultats de
l'enquesta de clima
del 2018

Comuniquem el Valor Social Integrat

Comunicar conjuntament la
memòria de sostenibilitat
amb les dades del Valor
Social Integrat de l’any 2019,
intregant el valor econòmic i
el valor social.

Comunicat de
manera
independent el VSI
2016, 17 i 18

Integració de les
dades del VSI a la
memòria del 2019
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Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:

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
Treballant amb xarxa i intercooperant amb altres organitzacions transformadores, compartim uns valors
que ens identifiquen i contribuïm a la transformació social.
La intercooperació i l’intercanvi de coneixement ens permet compartir els nostres actius, i generar entorns
de confiança per tirar endavant projectes comuns d’interès general i amb impacte social i econòmic al
territori
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