Text de la carta de la Presidència
Novament, a Abacus cooperativa us presentem la memòria de sostenibilitat per informar del nostre
progrés econòmic i ambiental i per fer balanç social de l’activitat de l’any, en aquest cas, de l’exercici
2010.
Aquest ha estat un any complex, marcat per la crisi econòmica que viu el nostre país i que,
directament, ha repercutit en el consum, molt més contingut en les famílies. No obstant això, a
Abacus cooperativa aquest panorama ha contribuït a reforçar la nostra relació amb els socis i sòcies
de consum, que, un cop més, han demostrat que confien en nosaltres, la qual cosa ens ha permès
tenir i mantenir uns bons nivells d’activitat. Aquest fet ens anima a continuar creient que comprar a
Abacus és, ha estat i serà una aposta per la qualitat, per la selecció i per l’equilibri entre el servei i el
preu.
D’aquest exercici, m’agradaria destacar l’esforç fet per enfortir els mecanismes de democràcia
interna amb l’objectiu d’assolir majors quotes de participació dels socis i sòcies i perquè la
repercussió de la seva voluntat en les decisions de la cooperativa sigui encara més intensa. En
deﬁnitiva, es tracta d’aprofundir en quelcom que ja estem fent des de fa molt de temps ―dialogar
amb els socis i sòcies― i que la progressió de les xarxes socials ha posat de moda, quan nosaltres ja
fa anys que ho practiquem i ho defensem. Hem renovat el Consell Rector, hem incorporat la figura
de la vicepresidència del Consell de Consumidors i també hi ha hagut eleccions al Consell Social.
Un altre fet que cal destacar d’enguany és el compromís i la confiança dels socis i sòcies en la
cooperativa, els quals s’han implicat econòmicament en el projecte en gran mesura; això ha
contribuït a la consolidació de l’aportació voluntària de capital com un mecanisme vàlid per al
finançament de la nostra activitat i, alhora, un mecanisme de retorn avantatjós que permet obtenir
un bon rendiment econòmic i social als inversors.
El 2010 ha estat un any en què també s’han fet progressos importants amb l’objectiu de
desenvolupar la nostra activitat empresarial de manera més respectuosa amb el medi ambient. En
aquest sentit, hem impulsat i implantat amb èxit mesures complexes com ara l’eliminació de les
bosses de plàstic als nostres establiments, mesura que ens ha permès deixar d’emetre 104,82 tones
de CO2 i que demostra la comprensió, la voluntat i el compromís ambiental dels nostres socis i
clients. Un altre exemple que cal destacar és la promoció del projecte d’instal·lació de plaques
solars fotovoltaiques al nostre magatzem de Vilanova del Camí.
Pel que fa al balanç social, vull destacar l’orientació d’Abacus per reforçar la intercooperació en tots
els àmbits, des dels més institucionals ―com és el cas de la Federació de Cooperatives de
Consumidors i Usuaris de Catalunya o d’Hispacoop― ﬁns als més estratègics, com el Grup CLADE.
Cal recordar que una bona part dels nostres compromisos queden reflectits en l’àmbit comunitari
dels territoris on estem presents a través dels nostres establiments. Hem apostat per un model de
relació amb la societat civil que vol ampliar el compromís més immediat amb els socis i sòcies i els
clients. En aquest sentit, destaquem la nostra col·laboració amb Òmnium Cultural en l’àmbit de la
cultura, amb la Fundació ONCE per als temes d’integració social i amb la Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica en la vessant educativa, entre d’altres. Tot i la conjuntura actual, enguany
hem consolidat els Premis Abacus amb la celebració de la seva sisena edició, en la qual els hem
reforçat a través d’una major intervenció dels socis i sòcies en la designació dels guardonats. Es
tracta d’un pas més del camí per aconseguir una major participació de tots i totes.
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Hem compartit coneixement i reflexió mitjançant els Diàlegs al voltant de... la cultura, l’educació i
l’economia social per debatre temes d’actualitat d’aquests àmbits que ens són tan propers. El 2010
hem donat continuïtat a aquesta enriquidora experiència. Cal afegir també que, com a cooperativa
fortament arrelada al territori, hem programat més de 1.000 activitats culturals i educatives als
diferents establiments de tot Catalunya, València i Castelló.
Per acabar, voldria destacar l’esforç que s’ha fet des de tots els àmbits de la cooperativa per assolir
un marc laboral estable i assegurar el desenvolupament sostenible del nostre projecte cooperatiu.
Àngel Mestres, president
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