
Impacte ambiental
A Abacus mantenim el compromís de respecte de 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.

Accedeix a la memòria completa:
http://memoriadesostenibilitat.abacus.cat www.abacus.coop

Memòria de 
sostenibilitat 

2018

Gestionem 
des dels valors, 
implicats 
en un projecte 
col·lectiu

LÍNIES DEL PLA ESTRATÈGIC 2019 - 2021EMISSIONS DE CO2*  (tC02eq)GESTIÓ DE RESIDUS

INICIATIVES I RECONEIXEMENTS

METALL

13,6 t

PLÀSTICS

13,9 t

RESIDUS 
BANALS

29,6 t

PAPER I CARTRÓ

219,4 t
+2,4%

-2,4%

+70%

+17,9%

Consum
de tòners

2,9 t

Desplaçaments
‘in labore’

17,8 t

Transport des
del magatzem

448,3 t

Consum
de paper

37,3 t

Residus
38,2 t

Consum elèctric
236 t

-4,50%

-70,50%

-16%

-3%

+33%

-4%

-89%

780,40 t 
de CO2eq emeses 

EN TOTAL

BARCELONA + SOSTENIBLE
Formem part de la xarxa d’entitats
i empreses + sostenibles

bcn+

*Fruit de l’activitat d’Abacus Cooperativa, durant l’exercici 2018 s’han emès a 
l’atmosfera 780,4 tones de CO2. La disminució del 70,5% respecte l’inventari 
d’emissions de l’any 2017 és degut principalment a la compra d’electricitat verda 
efectuada durant part de l’any 2018, fent que les emissions de l’abast 2, que l’any 
2017 representaven el 80% de la petjada de carboni, l’any 2018 representin 
únicament el 30%. 

Projectant futur
Encarem el futur amb noves línies estratègiques i objectius que incorporen els canvis i les 
tendències dels socis i sòcies de la nostra comunitat. El nou pla estratègic d'Abacus 
2019-2021  dibuixa el futur de la nostra cooperativa basat en 3 pilars: la transformació 
digital, la professionalitat i implicació i la innovació. 

#somelquefem PANELLS LED
Incorporació de llums de baix consum energètic a 
tots els establiments

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL

CREAR UNA EXPERIÈNCIA 
INNOVADORA, RECONEIXIBLE

 I ORIENTADA AL CLIENT

TRANSFORMAR 
L'ORGANITZACIÓ DES 

DE LES PERSONES

INNOVAR EN LA PROPOSTA 
DE NOUS SERVEIS

 I PRODUCTES

LIDERAR LA DISTRIBUCIÓ 
DE PRODUCTES I SERVEIS 

PER AL MÓN EDUCATIU

IMPLEMENTAR UN MODEL 
DE SERVEI  ÀGIL I 

COMPETITIU

IMPACTAR LA PROPOSTA 
DE VALOR ABACUS

+42,9%

MATERIAL
INFORMÀTIC

2 t



41,5%41,1%

19,5 % 19,5%

31,6% 31,0%

Som un referent de con�ançaFets destacats Impacte econòmic  Impacte social

VALOR SOCIAL 
INTEGRAT

Càlcul de l’impacte 
econòmic i social

COMUNITAT 
EDUCATIVA

Generem contingut de valor 
amb les campanyes:

Fas 6 anys, 
Juguem a canviar el món.

ABACUS 
50 ANYS

Referents de cooperativisme, 
educació i cultura

Transformem l'experiència del consum educatiu, cultural i de lleure de manera responsable 
i sostenible, a través d'una gestió equitativa i participativa. 
Seleccionem productes de manera ètica i socialment responsable.

926.199
socis i sòcies de consum

+0,32%

El 2018 han  
augmentat en 

33.630
els nostres 

socis i sòcies 
de consum

Comunitat ciutadana 
de socis de consum 
i de treball

Comunitat 
educativa

Clients
Proveïdors
Distribuïdors

Administracions públiques
Empreses d'economia social
Entitats i organitzacions
de la societat civil
Comunitat local

CANALS DE COMUNICACIÓ

XARXES

PRODUCTES I SERVEIS COMERCIALS
PERCENTATGE DE VENDES

COMUNITAT 
EDUCATIVA
La cooperativa durant el 2018 ha compartit 
coneixement amb la comunitat educativa 
generant contingut de valor al web. 
Més d’un miler d’alumnes i quasi 40 centres 
educatius també han visitat les botigues i la 
Central Logística.

FAS 6 ANYS. 
TRIA UN LLIBRE
Abacus cooperativa ha editat una selecció de 
30 títols especialment adreçats als infants a 
partir de 6 anys en format de completes fitxes 
educatives. 

ABACUS JOGUINES 
AMB VALORS
Fitxes sobre els valors del joc realitzades  
en col·laboració amb entitats com Unicef, 
Associació de Mestres Rosa Sensat, 
Fundesplai, Fundació Pere Tarrés i 
L’hora Lliure.

Treballem per aconseguir un impacte sostenible entre l'activitat econòmica i social. 
Compartim la propietat  a través d'un model de governança propi gestionat de manera 
democràtica, transparent i equitativa, treballant en xarxa amb altres organitzacions 
transformadores.

BALANÇ

ACTIU

58,9% 58,5%

48,9 % 49,5%

Som una comunitat ciutadana de socis i sòcies de consum i treball amb un sistema de 
governança basat en la participació i la gestió equitativa. Generem activitat econòmica i 
ocupació amb valors, compromís i implicació al territori.

SOCIS I SÒCIES DE TREBALL

126.151
beneficiaris i beneficiàries

SOCIS I SÒCIES DE CONSUM
I PERSONES BENEFICIÀRIES

+3,77%

MÉS
ABACUS

Noves botigues a 
Badalona, Poblenou, 

Esplugues 
i Sagunt

RECONEIXEMENTS 
Creu de Sant Jordi

Medalla d’Or al Mèrit Cívic 
Ajuntament de Barcelona

aportacions de 
socis i sòcies

3.187

CAPITAL 
SOCIAL 
VOLUNTARI

17.995.950 ¬

Actiu no corrent 

Actiu corrent  
2018
73.829.097 ¬

2017
73.431.179 ¬

PASIU
Patrimoni net

Passiu corrent

Passiu no corrent  

541
SOCIS 

I SÒCIES 
DE TREBALL

SOCIS I SÒCIES  ACOLLITS A
BENEFICIS SOCIALS

READ MORE

Torn intensiu
als magatzems

Dissabtes 
alterns lliures

Proximitat 
al domicili

Banc 
d’hores

Flexibilitat 
horària

18%

70%

100%

16%

65%

 Dones
70%

Homes
30%

45,66%

 
6-15 anys 

de 
permanència

54,34%

 
26-45 anys 

d'edat

MITJANA DE PERMANÈNCIA

1-5 

ANYS

6-10 11-15 16-20 21-25 > 26

27%

17%

29%

14%

5%
8%

1,1%
Estranger

33,5%
Espanya

Catalunya
65,4%

empreses
ISO 9001

FONS PROPIS

Reserves

Excedent

25,03%

1,3%

Capital aportat 
pels socis i sòcies

73,67%

35

Compromís:

EMPRESES PROVEÏDORES 
I CONTRACTADES

CRITERIS DE 
SELECCIÓ 

DE PRODUCTE

social

amb l’educació

amb el país i la llengua

mediambiental

amb la bona relació qualitat-preu

amb productes originals
  

18,33%
Joguines

7,15%
Ficció

8,20%
Altres

12,37% 
Llibres de text

11,88%
Infantil

5,64%
No-ficció

2,00%
Idiomes

28,75%
Papereria

5,68%
Manualitats

88.202.555
euros en productes distribuïts

36.522.369
euros en fons propis

5.008.260
euros de retorn cooperatiu per 

als socis i sòcies de consum

541
socis i sòcies 

de treball

926.199
socis i sòcies 

de consum

52.680
euros destinats al Fons 
d'Educació i Promoció 

Cooperativa

3.819.839
tiquets de compra emesos

912
activitats culturals 

i socials per a 
adults i infants

49
nombre 

d’establiments

37.845
m2 de superfície de venda

Nota: 
Percentatges calculats 
respecte a l'any 2017

30.452
seguidors 
Abacus

+3,33%

6.475
seguidors

+108,20%
7.844
seguidors

+11,56%

+9,76%

3.794.397
visites als webs
d’Abacus

373.200
visualitzacions

+124,64%

156.215
sessions a 

l’‘app’ Abacus
+38,69%

 INVERSIÓ

2.361.643 ¬ 
 4.037.254 ¬ (2017)

DINER NOU CREAT

3.322.454 ¬
3.789.804 ¬ (2017)

 VENDES

88.202.555 
89.050.078 ¬ (2017)

RESULTAT ABANS IMPOSTOS

526.801,58 ¬
574.599,64 ¬ (2017)

36.522.369 ¬
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governança basat en la participació i la gestió equitativa. Generem activitat econòmica i 
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MÉS
ABACUS
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RECONEIXEMENTS 
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SOCIAL 
VOLUNTARI

17.995.950 ¬
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d’hores

Flexibilitat 
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18%
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 Dones
70%
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30%
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d'edat

MITJANA DE PERMANÈNCIA
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27%
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14%

5%
8%
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33,5%
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65,4%
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Reserves

Excedent
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Capital aportat 
pels socis i sòcies

73,67%
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Compromís:

EMPRESES PROVEÏDORES 
I CONTRACTADES

CRITERIS DE 
SELECCIÓ 

DE PRODUCTE

social
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amb el país i la llengua

mediambiental

amb la bona relació qualitat-preu

amb productes originals
  

18,33%
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8,20%
Altres

12,37% 
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11,88%
Infantil

5,64%
No-ficció

2,00%
Idiomes

28,75%
Papereria

5,68%
Manualitats

88.202.555
euros en productes distribuïts

36.522.369
euros en fons propis

5.008.260
euros de retorn cooperatiu per 

als socis i sòcies de consum

541
socis i sòcies 

de treball

926.199
socis i sòcies 

de consum

52.680
euros destinats al Fons 
d'Educació i Promoció 

Cooperativa

3.819.839
tiquets de compra emesos

912
activitats culturals 

i socials per a 
adults i infants

49
nombre 

d’establiments

37.845
m2 de superfície de venda

Nota: 
Percentatges calculats 
respecte a l'any 2017

30.452
seguidors 
Abacus

+3,33%

6.475
seguidors

+108,20%
7.844
seguidors

+11,56%

+9,76%

3.794.397
visites als webs
d’Abacus

373.200
visualitzacions

+124,64%

156.215
sessions a 

l’‘app’ Abacus
+38,69%

 INVERSIÓ

2.361.643 ¬ 
 4.037.254 ¬ (2017)

DINER NOU CREAT

3.322.454 ¬
3.789.804 ¬ (2017)

 VENDES

88.202.555 
89.050.078 ¬ (2017)

RESULTAT ABANS IMPOSTOS

526.801,58 ¬
574.599,64 ¬ (2017)

36.522.369 ¬



Impacte ambiental
A Abacus mantenim el compromís de respecte de 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.

Accedeix a la memòria completa:
http://memoriadesostenibilitat.abacus.cat www.abacus.coop

Memòria de 
sostenibilitat 

2018

Gestionem 
des dels valors, 
implicats 
en un projecte 
col·lectiu

LÍNIES DEL PLA ESTRATÈGIC 2019 - 2021EMISSIONS DE CO2*  (tC02eq)GESTIÓ DE RESIDUS

INICIATIVES I RECONEIXEMENTS

METALL

13,6 t

PLÀSTICS

13,9 t

RESIDUS 
BANALS

29,6 t

PAPER I CARTRÓ

219,4 t
+2,4%

-2,4%

+70%

+17,9%

Consum
de tòners

2,9 t

Desplaçaments
‘in labore’

17,8 t

Transport des
del magatzem

448,3 t

Consum
de paper

37,3 t

Residus
38,2 t

Consum elèctric
236 t

-4,50%

-70,50%

-16%

-3%

+33%

-4%

-89%

780,40 t 
de CO2eq emeses 

EN TOTAL

BARCELONA + SOSTENIBLE
Formem part de la xarxa d’entitats
i empreses + sostenibles

bcn+

*Fruit de l’activitat d’Abacus Cooperativa, durant l’exercici 2018 s’han emès a 
l’atmosfera 780,4 tones de CO2. La disminució del 70,5% respecte l’inventari 
d’emissions de l’any 2017 és degut principalment a la compra d’electricitat verda 
efectuada durant part de l’any 2018, fent que les emissions de l’abast 2, que l’any 
2017 representaven el 80% de la petjada de carboni, l’any 2018 representin 
únicament el 30%. 

Projectant futur
Encarem el futur amb noves línies estratègiques i objectius que incorporen els canvis i les 
tendències dels socis i sòcies de la nostra comunitat. El nou pla estratègic d'Abacus 
2019-2021  dibuixa el futur de la nostra cooperativa basat en 3 pilars: la transformació 
digital, la professionalitat i implicació i la innovació. 

#somelquefem PANELLS LED
Incorporació de llums de baix consum energètic a 
tots els establiments

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL

CREAR UNA EXPERIÈNCIA 
INNOVADORA, RECONEIXIBLE

 I ORIENTADA AL CLIENT

TRANSFORMAR 
L'ORGANITZACIÓ DES 

DE LES PERSONES

INNOVAR EN LA PROPOSTA 
DE NOUS SERVEIS

 I PRODUCTES

LIDERAR LA DISTRIBUCIÓ 
DE PRODUCTES I SERVEIS 

PER AL MÓN EDUCATIU

IMPLEMENTAR UN MODEL 
DE SERVEI  ÀGIL I 

COMPETITIU

IMPACTAR LA PROPOSTA 
DE VALOR ABACUS

+42,9%

MATERIAL
INFORMÀTIC

2 t



Impacte ambiental
A Abacus mantenim el compromís de respecte de 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.

Accedeix a la memòria completa:
http://memoriadesostenibilitat.abacus.cat www.abacus.coop

Memòria de 
sostenibilitat 

2018

Gestionem 
des dels valors, 
implicats 
en un projecte 
col·lectiu

LÍNIES DEL PLA ESTRATÈGIC 2019 - 2021EMISSIONS DE CO2*  (tC02eq)GESTIÓ DE RESIDUS

INICIATIVES I RECONEIXEMENTS

METALL

13,6 t

PLÀSTICS

13,9 t

RESIDUS 
BANALS

29,6 t

PAPER I CARTRÓ

219,4 t
+2,4%

-2,4%

+70%

+17,9%

Consum
de tòners

2,9 t

Desplaçaments
‘in labore’

17,8 t

Transport des
del magatzem

448,3 t

Consum
de paper

37,3 t

Residus
38,2 t

Consum elèctric
236 t

-4,50%

-70,50%

-16%

-3%

+33%

-4%

-89%

780,40 t 
de CO2eq emeses 

EN TOTAL

BARCELONA + SOSTENIBLE
Formem part de la xarxa d’entitats
i empreses + sostenibles

bcn+

*Fruit de l’activitat d’Abacus Cooperativa, durant l’exercici 2018 s’han emès a 
l’atmosfera 780,4 tones de CO2. La disminució del 70,5% respecte l’inventari 
d’emissions de l’any 2017 és degut principalment a la compra d’electricitat verda 
efectuada durant part de l’any 2018, fent que les emissions de l’abast 2, que l’any 
2017 representaven el 80% de la petjada de carboni, l’any 2018 representin 
únicament el 30%. 

Projectant futur
Encarem el futur amb noves línies estratègiques i objectius que incorporen els canvis i les 
tendències dels socis i sòcies de la nostra comunitat. El nou pla estratègic d'Abacus 
2019-2021  dibuixa el futur de la nostra cooperativa basat en 3 pilars: la transformació 
digital, la professionalitat i implicació i la innovació. 

#somelquefem PANELLS LED
Incorporació de llums de baix consum energètic a 
tots els establiments

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL

CREAR UNA EXPERIÈNCIA 
INNOVADORA, RECONEIXIBLE

 I ORIENTADA AL CLIENT

TRANSFORMAR 
L'ORGANITZACIÓ DES 

DE LES PERSONES

INNOVAR EN LA PROPOSTA 
DE NOUS SERVEIS

 I PRODUCTES

LIDERAR LA DISTRIBUCIÓ 
DE PRODUCTES I SERVEIS 

PER AL MÓN EDUCATIU

IMPLEMENTAR UN MODEL 
DE SERVEI  ÀGIL I 

COMPETITIU

IMPACTAR LA PROPOSTA 
DE VALOR ABACUS

+42,9%

MATERIAL
INFORMÀTIC

2 t



Impacte ambiental
A Abacus mantenim el compromís de respecte de 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.

Accedeix a la memòria completa:
http://memoriadesostenibilitat.abacus.cat www.abacus.coop

Memòria de 
sostenibilitat 

2018

Gestionem 
des dels valors, 
implicats 
en un projecte 
col·lectiu

LÍNIES DEL PLA ESTRATÈGIC 2019 - 2021EMISSIONS DE CO2*  (tC02eq)GESTIÓ DE RESIDUS

INICIATIVES I RECONEIXEMENTS

METALL

13,6 t

PLÀSTICS

13,9 t

RESIDUS 
BANALS

29,6 t

PAPER I CARTRÓ

219,4 t
+2,4%

-2,4%

+70%

+17,9%

Consum
de tòners

2,9 t

Desplaçaments
‘in labore’

17,8 t

Transport des
del magatzem

448,3 t

Consum
de paper

37,3 t

Residus
38,2 t

Consum elèctric
236 t

-4,50%

-70,50%

-16%

-3%

+33%

-4%

-89%

780,40 t 
de CO2eq emeses 

EN TOTAL

BARCELONA + SOSTENIBLE
Formem part de la xarxa d’entitats
i empreses + sostenibles

bcn+

*Fruit de l’activitat d’Abacus Cooperativa, durant l’exercici 2018 s’han emès a 
l’atmosfera 780,4 tones de CO2. La disminució del 70,5% respecte l’inventari 
d’emissions de l’any 2017 és degut principalment a la compra d’electricitat verda 
efectuada durant part de l’any 2018, fent que les emissions de l’abast 2, que l’any 
2017 representaven el 80% de la petjada de carboni, l’any 2018 representin 
únicament el 30%. 

Projectant futur
Encarem el futur amb noves línies estratègiques i objectius que incorporen els canvis i les 
tendències dels socis i sòcies de la nostra comunitat. El nou pla estratègic d'Abacus 
2019-2021  dibuixa el futur de la nostra cooperativa basat en 3 pilars: la transformació 
digital, la professionalitat i implicació i la innovació. 

#somelquefem PANELLS LED
Incorporació de llums de baix consum energètic a 
tots els establiments

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL

CREAR UNA EXPERIÈNCIA 
INNOVADORA, RECONEIXIBLE

 I ORIENTADA AL CLIENT

TRANSFORMAR 
L'ORGANITZACIÓ DES 

DE LES PERSONES

INNOVAR EN LA PROPOSTA 
DE NOUS SERVEIS

 I PRODUCTES

LIDERAR LA DISTRIBUCIÓ 
DE PRODUCTES I SERVEIS 

PER AL MÓN EDUCATIU

IMPLEMENTAR UN MODEL 
DE SERVEI  ÀGIL I 

COMPETITIU

IMPACTAR LA PROPOSTA 
DE VALOR ABACUS

+42,9%

MATERIAL
INFORMÀTIC

2 t


