Accions ambientals
Resultat de la implantació de les bosses compostables
o reutilitzables a tots els establiments
Amb aquesta acció, Abacus ha retirat de manera definitiva les bosses de plàstic de la cooperativa a
partir del dia 1 de març. Des d’aleshores, als establiments només hi ha bosses reutilitzables o
compostables a preu de cost.
Per desenvolupar correctament aquesta acció i conscienciar els
nostres socis i clients, disposem d’un seguit de recursos.
D’entrada, s’ha posat en marxa un espai web especial per donar
informació pedagògica i clara sobre la mesura, on a més hi ha un
termòmetre de resultats on es pot observar com repercuteix dia a
dia aquesta decisió en les emissions de CO2 associades a les
bosses; també es pot jugar i aprendre consells pràctics per millorar
la gestió dels residus. D’altra banda, s’han editat cartells i tríptics
informatius que es reparteixen des dels establiments i s’han
programat un seguit de tallers amb escoles per conscienciar i
sensibilitzar els alumnes sobre la problemàtica ambiental derivada
de les bosses.
A més, per fomentar la reutilització, hem creat una promoció en
què els socis i sòcies que adquireixin una de les nostres bosses
reutilitzables i la tornin a fer servir en les tres compres següents
que facin a la cooperativa, poden recuperar el cost de la bossa que
van comprar en forma de punts Abacus. (Aquesta promoció també
és vàlida si fan servir bosses reutilitzables que no siguin d’Abacus.)
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Instal·lació del sostre solar fotovoltaic a la Central
Logística de Vilanova del Camí
Entre el març i el novembre de 2010, han tingut
lloc les obres de cobriment del sostre de la
Central Logística amb plaques fotovoltaiques que
ocupen 14.521 m2 i que estan compostes per 498
sèries de 12 panells, amb un total de 5.976
panells de 300 Wp.
És la instal·lació en coberta de les seves
característiques més gran d’Europa. El projecte
ha estat desenvolupat per l’empresa catalana
SUD Energies Renovables, que ha utilitzat la
tecnologia més innovadora i eficient del mercat.
Des que funcionen –3 de desembre de 2010– fins al 31 de gener de 2011, les plaques han produït
284.901 kWh.

Edició en català de la versió juvenil del llibre La nostra
opció d’Al Gore
Abacus cooperativa i l’editorial Gedisa van publicar el mes de març
la versió juvenil en català del llibre La nostra opció d’Al Gore. Un
llibre que presenta diferents accions que hom pot portar a terme
en la vida quotidiana i que poden ajudar a reduir el nostre impacte
en el medi ambient. Aquesta versió només ha sortit en català i a
Catalunya.
Per tal de fomentar els valors que es desprenen d’aquest llibre
entre el públic objectiu, es van desenvolupar diferents activitats
d’educació i de conscienciació, com xerrades i col·loquis entre els
lectors i una presentació oficial el dia 12 d’abril de 2010.
L’acte de presentació va ser presidit pel llavors conseller de Medi
Ambient i Habitatge, l’Honorable Senyor Francesc Baltasar, i
també vam comptar amb l’assistència d’Alfredo Landman, director general de l’editorial Gedisa, i de
Martí Boada, geògraf, naturalista i doctor en ciències ambientals. Àngel Mestres, president d’Abacus
cooperativa (llavors vicepresident en funcions de la Presidència), va ser l’encarregat de moderar
l’acte.
En aquesta presentació xerrada es va projectar un vídeo explicatiu sobre les polítiques de
sostenibilitat de la cooperativa.
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