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CARTA DE
LA PRESIDÈNCIA

Un any més us presentem la memòria de sostenibilitat d’Abacus cooperativa, 
on recollim les fites més rellevants de la nostra activitat durant el passat 2011, 
atenent a les dimensions social, econòmica i ambiental. L’objectiu, fer repàs de 
qui som, què fem i què volem per al futur, per tal d’entendre el nostre projecte, 
ser-ne partícips i construir compromís. 

El Pla Estratègic 2011-2012 es basa en el servei, les persones, la presència en 
línia de l’entitat i en potenciar el paper dels socis de consum i els òrgans 
socials, uns eixos que han estat el fil que ha articulat l’actuació de la cooperati-
va en aquest exercici. Com sabeu, el 2011 ha estat un any complex i marcat per 
un context econòmic advers. Tanmateix, crec que dels entorns complexos 
poden sorgir respostes innovadores i oportunitats positives. I aquesta és 
l’actitud amb què hem d’afrontar el futur. 

Abacus ha seguit apostant per la qualitat i el servei perquè són els trets distin-
tius de la cooperativa i és per això que hem incidit en la selecció del nostre 
producte, tot ajustant la relació preu-qualitat sense abaixar les exigències dels 
nostres criteris. A més, hem continuat amb una intensa activitat de dinamització 
social a través de la intercooperació amb entitats del territori per tal de fomen-
tar noves col·laboracions i emprendre nous projectes en els àmbits de la cultu-
ra, l’educació i el cooperativisme. Un compromís que per setena vegada hem 
compartit en forma de guardons amb la celebració dels Premis Abacus 2011, 
un reconeixement a l’aportació de persones i projectes que promouen una 
manera diferent de fer les coses i d’entendre el món. 

Aquestes passes han estat possibles gràcies a la feina, l’esforç i la dedicació de 
tots els socis i sòcies. Aquest 2011 hem incrementat el nombre de socis de 
consum –que ja sobrepassen les 727.000 persones sòcies (un 4,5% més 
respecte l’any anterior)– i també la incorporació de nous socis i sòcies de 
treball a la cooperativa, que han permès tancar el 2011 amb 477 persones 
sòcies de treball. 

No voldria tancar aquestes línies sense dir-vos que, aquest 2012, el nostre 
objectiu és esdevenir una cooperativa encara més participativa, innovadora i 
sostenible. El desafiament d’Abacus és, sobretot, estar preparats per afrontar 
els reptes de futur. Perquè, sens dubte, el cooperativisme pot ser una eina per 
superar contextos complexos, una forma d’organització que pot aportar molt i 
que enguany celebra el seu any internacional. Sí, les Nacions Unides han decla-
rat el 2012 l'Any Internacional de les Cooperatives sota el lema “Les empreses 
cooperatives ajuden a construir un món millor” i Abacus cooperativa no hi pot 
faltar! 

Anna Martínez Salas, 
vicepresidenta amb 
funcions de Presidència
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CARTA DE
LA DIRECCIÓ GENERAL

L’any 2011 ha estat el primer exercici del nostre Pla Estratègic Abacus 2011-2012, 
un any en què ens proposàvem de la mà de les persones, la millora del servei que 
oferim als socis clients, combinar el creixement sostenible amb el fet d’estar 
preparats per assolir nous reptes futurs.

Una empresa de distribució de béns de consum, especialitzada en educació i 
cultura, també pateix els efectes d’una davallada generalitzada del consum i de 
la disminució de la renda mitjana disponible per les famílies i les institucions 
educatives. Tanmateix, hem sabut compensar aquesta situació amb mesures 
d'estalvi i de reducció de la despesa i amb l’esforç i la complicitat dels socis de 
treball, accions que han permès posar en marxa una política de costos molt 
continguda i tancar l’exercici 2011 amb una facturació de 94,58 milions d’euros.

El passat 2011 ha finalitzat amb més de 727.000 socis de consum i 477 socis de 
treball i amb unes inversions  centrades en l’obertura de dos nous establiments 
–l’un al Mercat de St. Ildefons de Cornellà de Llobregat i l’altre al carrer Perú 
de Barcelona, a la zona del 22@, on s’ha ubicat la botiga “outlet”– i en la implan-
tació d’un nou programari de gestió.
 
Al llarg del 2011 hem treballat també per trobar noves línies de col·laboració amb 
altres empreses i organitzacions, especialment amb les que compartim valors, 
estil i principis empresarials. Un exemple d'això és l'innovador programa 
d'intercanvi en l'activitat comercial que hem engegat conjuntament amb La 
Fageda. D'una banda, La Fageda ha posat en marxa el "racó Abacus" a la seva 
botiga del Servei d'Atenció als Visitants, a Santa Pau (la Garrotxa). I per la nostra 
banda, oferim iogurts i productes làctics La Fageda en un nou espai de fred a 
l'establiment del carrer Còrsega de Barcelona. 

El nostre horitzó passa per afavorir la creativitat i per apostar per la nostra 
capacitat d’anticipar-nos al món canviant que ens toca viure. Això només es pot 
fer assumint riscos, però cal fer-ho sense exposar, ni econòmicament ni social-
ment, el projecte d’Abacus. I sempre al costat del soci. És així com comença a 
donar els primers fruits la posada en marxa de la plataforma Docus, que ja 
utilitzen 40 escoles, o la venda de més de 10.000 títols electrònics a la botiga 
virtual d’Abacus. 

Totes aquestes dades ens permeten mantenir el lideratge a Catalunya en la 
distribució de llibres, en particular de literatura infantil i llibre de text. A més, 
també ens posicionen com el distribuïdor de referència en productes i béns 
educatius, un dels nostres objectius principals.

Per acabar, un any més he d'agrair la participació en el projecte als socis de 
consum, els quals renoven dia a dia la seva confiança en els nostres establi-
ments, productes i serveis. També vull dedicar un agraïment molt especial als 
socis de treball en acceptar, pensant en el benefici del col·lectiu, els reptes i els 
sacrificis que ens han permès arribar a aquests resultats positius. 

Gràcies a tots i a totes. 

Miquel Àngel Oliva, 
director general
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Botiga outlet
 Oberta a Barcelona

euros destinats al Fons d’Educació 
i Promoció Cooperativa

16.023.081
euros en fons propis

24.363
m2 de superfície de venda

477
socis i sòcies de treball

94.580.811
euros en productes distribuïts

37
establiments

727.481
socis i sòcies de consum

3.812.907
tiquets de compra emesos

759
activitats culturals i socials 
per a adults i infants

6.050.000 
euros de retorn cooperatiu per 
als socis i sòcies

41.619

FETS DESTACATS

Històries 
Menudes
10è aniversari de la guia 

Nou sistema 
de gestió
Implantació de SAP

Botiga de 
Cornellà
Nova ubicació

Premis 
Abacus
7a edició

Projecte 
Transparència
Participació en aquest projecte 
de responsabilitat social pioner 
a tot el món

Coberta 
solar 
fotovoltaica 
Inauguració a la 
Central Logística de 
Vilanova del Camí
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Abacus Oficial: 3.700 seguidors 
Abacus Educadors: 430 seguidors

420 
escoles han 
adquirit els 

llibres a 
Abacus

40 escoles 
utilitzen la 

Plataforma 
DOCUS 

10.000 
llibres 
electrònics a 
la botiga en 
línia

91 referències 
de productes de 
comerç just

LA COOPERATIVA 
I ELS SEUS PRODUCTES
La nostra missió és garantir la satisfacció dels socis 
clients oferint-los una selecció de productes i serveis per 
a la cultura i l’educació. La dinamització cultural, la 
responsabilitat social, la innovació i el lideratge formen 
el nucli de la nostra identitat.

Treballem per millorar el nostre servei posant els 
socis clients al centre del nostre negoci, per millorar 
la gestió de les persones i l’organització interna, i per 
ser al mateix temps una cooperativa més participativa 
i innovadora. 

PRODUCTES I SERVEIS COMERCIALS

GRUPS D’INTERÈS

Abacus
cooperativa
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CANALS DE COMUNICACIÓ

Revista digital 
per als socis i sòcies de la cooperativa

Presidència del 
Kid’s Cluster

3.405 
comandes 

realitzades 
a la web

Nova 
botiga 
outlet

Ampliació 
de la gamma 
de productes

 Abacus

3.812.907 
tiquets emesos 

Programa pilot 
d’intercanvi 
comercial amb 
La Fageda

   4,48% 
socis/sòcies de 
consum respecte 
al 2010

Projecte 
eduCAT 1x1:

1.050 
ordinadors 
portàtils  

PREMIS I RECONEIXEMENTS

PLA ESTRATÈGIC 2011-2012

Distinció a 
Abacus 
cooperativa 
per la gestió 
responsable 
del capital 
humà

Finalistes 
pel projecte 
de la 
construcció de 
les Assemblees 
Preparatòries de 
Socis de Consum

PREMIS 

BUILDING 

COMMUNITIES 

FOMENT 
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Creixement 
sostenible i nous reptes futurs

1.165.618 visites
 a la web abacus.coop 
    4,4% respecte a l’any 2010

7.689 visualitzacions
al canal Abacus cooperativa

Newsletter digital 
per als socis i sòcies de treball i 
treballadors/res

http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/coop_missio-visio-valors.pdf
http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/coop_info-orientacio-consum.pdf
http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/coop_organigrama-organs-socials-i-directius.pdf
http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/coop_centres-treball-establiments.pdf
http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/coop_dialeg-grups-interes.pdf
http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/abacus_pla-estrategic.pdf
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Aplicació de criteris de 
selecció de producte

Participació en el 
Projecte Transparència

180 empreses 
proveïdores avaluades:
30 empreses ISO 9001
15 empreses ISO 14001

Localització

3,5%
Estranger

65,5% Catalunya

31% Espanya

PASSIU

DIMENSIÓ ECONÒMICA
Com a empresa de l'economia social amb un model 
empresarial cooperatiu, la prioritat d'Abacus és assolir 
un bon excedent econòmic i un balanç social que 
promogui els valors propis de la cooperativa entre els 
nostres grups d'interès. El context econòmic generalit-

zat ha continuat castigant especialment les empreses 
de venda al detall; tot i així, durant l'any 2011 Abacus 
cooperativa ha generat un diner nou de 4.373.451 euros 
i els resultats de l'exercici han estat de 277.457,17 
euros, un 42% menys que en l'exercici 2010. 

DADES ECONÒMIQUES

EMPRESES PARTICIPADES

EMPRESES PROVEÏDORES 
I CONTRACTADES

BALANÇ

Actiu
corrent

Actiu no 
corrent

Passiu no 
corrent

Patrimoni 
net passiu

Passiu
corrent

28
,0

1%
36

,6
8%

35
,3

1%
26

,4
9%

22
,9

7%
50

,5
4%

ACTIU

59
,5

3%
40

,4
7%

58
,8

9%
41

,1
1%

FONS PROPIS

16.023.081 €
27.076.314 € (2010)
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49,94%
Reserves

48,59%
Capital aportat 
pels socis

1,47%
Excedent

Adaptació a les noves Normes Internacionals Comptables (NIC)

Ingressos

94.580.811 €
100.178.417 € (2010)

Cash flow

4.373.451 €
4.547.619 € (2010)

Inversió

1.978.238 €
4.265.182 € (2010)

EBITDA / Vendes

6,27% Beneficis abans 
d’impostos, tributs, depreciació 
i amortització. 5,73% (2010)

Club Català 
de Cultura SL

http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/economic_dades.pdf
http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/economic_seleccio-producte.pdf
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67,5%

DIMENSIÓ SOCIAL
A Abacus cooperativa seguim esforçant-nos per ser una 
cooperativa cada cop més participativa i per afermar els 
mecanismes de democràcia interna. Per això, treballem 

perquè la voluntat i l’opinió dels socis i sòcies, tant de 
treball com de consum, tinguin encara més ressò en les 
decisions de la cooperativa. 

SOCIS I SÒCIES DE TREBALL

flexibilitat 
horària
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torn intensiu
al magatzem

dissabtes 
alterns lliures

horari intensiu
a la botiga

proximitat al 
domicili

69,8% dones

2,1% 

0,6% rotació mitjana

43,2%

SOCIS I SÒCIES DE CONSUM I 
PERSONES BENEFICIÀRIES

30,2% homes

26-45 anys 
d’edat

persones amb 
discapacitat

6-15 anys
de permanència

Socis/sòcies 
Beneficiaris/àries

CAPITAL SOCIAL VOLUNTARI

2.140.800 €
import aportat pels 
socis durant 2011 Observatori del 

Capital Social 
Voluntari

Reunions 
informatives de 

seguiment

aportacions
640

4,25%
Interès

727.481696.276659.240

2011

2010

2009

477

471

 467

2011

2010

2009

11
4.2

17

10
9.

35
4

10
2.

33
6

100% de la 
formació dins la 
jornada laboral

INTERCOOPERACIÓ  
I RELACIONS INSTITUCIONALS

2.494 votacions
per Internet

7a edició
dels Premis Abacus

PREMIS ABACUS

13.078.500 € im
port total acum

ulat  

Socis/sòcies 

http://www.youtube.com/watch?v=SzL9aloxo_4&feature=context-chv
http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/social_intercooperacio.pdf
http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/social_democracia-interna.pdf
http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/social_socis-treball.pdf
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CONSUM DE PAPER

12,40 t 
consum de paper

5,10 t 
desplaçaments
in labore

La coberta 
fotovoltaica 

DIMENSIÓ AMBIENTAL
El respecte per l’entorn i la millora contínua de la 
gestió ambiental són compromisos ferms en la respon-
sabilitat social d’Abacus cooperativa. Durant el 2011 
hem seguit desenvolupant mesures relacionades amb 

la minimització de residus i l’estalvi energètic, i hem 
seguit incorporant principis de sostenibilitat en els 
criteris de selecció de producte i en el funcionament 
dels nostres establiments i centres de treball.

Participació per segon 
any en l’apagada 
mundial de llums

L’Hora del 
Planeta 

Consells sobre 
sostenibilitat 
i medi ambient

Reducció de l’ús de  
bosses compostables i 
reutilitzables

Inauguració el 20 de juny

ACCIONS AMBIENTALS 

GESTIÓ DE RESIDUS EMISSIONS DE CO2

Nou apartat a la revista 
digital Abacus info

Participació en
la Comissió de
Sostenibilitat
Diagnosi i implantació 
d’un pla de millora 

El 2011 el consum de paper ha augmentat un 24% perquè en els 
càlculs s’ha incorporat el consum intern de les botigues.

Fulls de paper consumits de manera interna per m2 de superfície de 
venda i segons tipologia: reciclat i no reciclat. 

13,9 t plàstic (   32%)*

5,74 t metall (   16%)*

*respecte al 2010

232,15 t paper (   4,9%)*

396,78 t 
transport des de 
magatzem

478,67 t
de CO2 emeses

   3,6%
respecte al 2010

146,88 t 
consum de tòners

-82,49 t 
reciclatge de
paper i plàstics

tones de CO2 evitades

tones de CO2 emeses

=

reciclat

1,1% 
no reciclat

21,2 fulls/m
2 - AN

Y 2010 

98,9% 

 51
 fu

lls
/m

2  - 
ANY 2009

74,5% 
reciclat

25,5% 
no reciclat

43 fulls/m2 - ANY 2011 

60,5% 
reciclat

39,5% 
no reciclat

   25% del 
consum de 
bosses

http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/ambiental_consum-recursos-i-gestio-residus.pdf
http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/ambiental_accions.pdf


Memòria de sostenibilitat 2011 

COMUNICACIÓ INTERNA

EDUCACIÓ 
COOPERATIVA

FORMACIÓ

FOMENT DE LA 
PARTICIPACIÓ

PERSPECTIVES
L’activitat de la cooperativa segueix els eixos marcats en 
el Pla estratègic Abacus 2012, basat en el servei, les 
persones, la presència en línia i els socis i sòcies de 
consum. Les perspectives de futur de la cooperativa 

passen per assolir les fites del pla i per esdevenir una 
cooperativa encara més participativa, innovadora, 
sostenible i preparada per afrontar els reptes futurs.

PERSONES

2012. ANY INTERNACIONAL 
DE LES COOPERATIVES

PROJECTE EN LÍNIA

“Les empreses 
cooperatives ajuden 
a construir un 
món millor” 

1.000 milions de membres 
de cooperatives al món

100 milions de llocs 
de treball al món

Gestió democràtica

Empreses d’èxit, sostenibles 
i basades en valors

Les persones, 
al davant de tot

“Valors compartits,

valors de futur”

Vídeo elaborat per Abacus

Millora de la qualitat de vida 
i l’economia

Abacus participa
en l'Any Internacional de les Cooperatives

Activitats Conferències Publicacions
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Volem posicionar
la llibreria digital 
i millorar el 
model cooperatiu 
en línia

Potenciar el 
món educatiu

Arribar a nous territoris 
fora de 
Catalunya

Unir 3 botigues en 
un sol portal 
(particulars, escoles i 
oficines)

Implicació i 
participació

Talent

Un bon 
lloc per 

treballar

http://memoriadesostenibilitat2011.abacus.cat/pdf/perspectives.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8baO99U7IJU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rStrfMxhPjk&feature=youtu.be


ESTABLIMENTS

Barcelona
Ausiàs Marc, 16-18
Balmes, 163
Còrsega, 269
Gran de Sant Andreu, 54
Mercat d’Hostafrancs, Creu Coberta, 93
L’Illa Diagonal, av. Diagonal, 545-557
OUTLET. Perú, 186 

Badalona
Francesc Macià, 60-64

Cornellà de Llobregat
Pl. Sant Ildefons s/n  

Granollers
Pompeu Fabra, 5

Igualada
Santa Caterina, 22

L’Hospitalet de Llobregat
Rambla Just Oliveras, 5

Manresa
Barreres, 22

Mataró
La Riera,14
(nova ubicació des de març de 2012)

Mollet del Vallès
Rambla Balmes, 3

Sabadell
Tres Creus, 86-88

Sant Boi de Llobregat
Mercat de Sant Jordi, Indústria, 16

Santa Coloma de Gramenet
Irlanda, 90-92

Sant Cugat del Vallès
De la Torre, 6

Terrassa
De la Font Vella, 72-78

Vic
Sagrada Família, 16

Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Mediterrània, 8

Girona
Barcelona, 42-44

Figueres
Plaça del Gra, 7

Lleida
Rambla d’Aragó, 14-16

Tarragona
Gasòmetre, 32

Reus
Raval de Santa Anna, 48

Castelló
Pl. Jutge Borrull, 5

València
Boulevard Austria, 
Don Juan de Austria, 4

www.abacus.coop

ESTABLIMENTS EN UNIVERSITATS

Barcelona
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus de la Ciutadella
Edifici Roger de Llúria
Ramon Trias Fargas, 25

Campus 22@
Nau Roc Boronat
Roc i Boronat, 138

Universitat Ramon Llull (URL)
Fundació Blanquerna
Císter, 92

ESADE
Av. d’Esplugues, 92

Cerdanyola del Vallès
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Plaça Cívica, s/n
Campus de Bellaterra

Sant Cugat del Vallès
Universitat Ramon Llull (URL)
Esade CREAPOLIS
Av. Torre Blanca, 57

Vic
Universitat de Vic (UVic)
Sagrada Família, 7

OFICINES I SERVEIS CENTRALS MAGATZEM

Barcelona
Perú, 186

Vilanova del Camí
Carrer dels Impressors, 137
Pol. Industrial Castellolí

Direcció de projecte:
Àrea de Participació d'Abacus cooperativa

Novetat 2011
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