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INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ AL 

CONSUM

Abacus vol aconseguir la satisfacció dels socis-clients, oferint-los una àmplia selecció de productes i serveis 

relacionats amb la cultura i l’educació. Per això durant l’exercici 2013 tant el servei com els socis i sòcies de 

consum han estat, novament, els pilars bàsics de l’activitat, i el soci-client ha estat l’element central de la nostra 

visió empresarial. 

Durant el 2013, la nostra premissa ha continuat sent oferir productes i serveis de qualitat al millor preu. Hem 

ampliat la gamma de productes de la marca Abacus i la col·lecció de llibres infantils, i hem continuat apostant 

pels productes de comerç just.

Distribució i venda de productes 

Durant l’exercici 2013, la comercialització de productes i serveis comercials de la cooperativa ha suposat un 

volum de 82.754.038,04 milions d’euros. 

 

PERCENTATGE DE PRODUCTES DISTRIBUÏTS PER SECCIONS 
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Fidelització dels socis de consum  

Al llarg del 2013, 385.294 socis i 45.857 beneficiaris han passat com a mínim una vegada per la botiga.  

En total s’han emès 3.955.384 tiques al comptat, un 0,64% més que l’any 2012. Pel que fa a la cistella mitjana, 

aquesta ha sigut de 19,12 €.  

 

Marca Abacus 

Amb la marca Abacus busquem diferenciar la nostra oferta amb productes amb la millor relació qualitat preu, 

millorant constantment per satisfer les expectatives tant dels socis i sòcies de consum com dels clients. 

Treballem per oferir noves línies de productes cada any, des de papereria fins a pintures i joguines, vetllant 

sempre perquè tots els productes estiguin en línia amb les normatives 

vigents. 

En l’exercici 2013 hem incorporat més de 10 noves gammes d’articles amb 

proposta de marca pròpia. De tots els nous productes en destacaríem els 

ninos tous de 21 cm.   

 

 

  Scrapbooking  

Al 2013 a Abacus hem apostat per les manualitats scrapbooking, un 

mètode per conservar històries personals i familiars en forma de 

fotografies, mitjans de comunicació impresos i records en àlbums 

decorats. L'scrapbook és el terme anglès per definir un llibre de retalls, 

és a dir, la tècnica de personalitzar àlbums de fotografies. Partint de 

simples fotografies, es revaloren els records amb ornaments de tot tipus 

(adhesius, botons, cintes, papers especials, flors seques, rebladures, 

cintes...) i diversos estils, des del més sofisticat fins al més senzill, 

depenent del gust personal. 
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 Botiga en línia 

Des de l’11 de novembre de 2013, Abacus cooperativa té una 

nova botiga online http://online.abacus.coop pensada i 

dissenyada per als socis i clients i adreçada sobretot a un públic 

familiar.  

Els productes que s’hi poden trobar estan organitzats segons les 

categories de joguines, manualitats, papereria i llibres. Val a dir 

que les seccions de joguines i manualitats són les més 

destacades.  

La navegació per la nova botiga online és intuïtiva i ràpida, i 

permet a l’usuari fer la recerca dels productes a aplicant diversos 

filtres com edat, preu, marca o idioma. A més, aquesta nova 

botiga online incorpora una nova secció outlet on es poden 

trobar productes en oferta i promocions de joguines, manualitats, 

papereria i articles que ja estan descatalogats. 

 

 

 

 

 

 

 VISITES I VENDES A LA BOTIGA EN LÍNIA (a partir de l’11 de novembre de 2013) 

 

Des de la seva posada en marxa el novembre de 2013, el nombre total de visites a la nova botiga online 

d’Abacus ha arribat a 271.020, aconseguint un total de 1.933 comandes realitzades i una facturació de   

84.385,59 €. 

 

VISITES 

TOTALS 

VISITANTS 

ÚNICS 

VISITES / 

DIA 

PREU MITJÀ COMANDES 

PARTICULARS 

Any 2013 271.020 176.020 3.305 53,69 € 

 

 

 

 

http://online.abacus.coop/
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Nova App d’Abacus 

Des del dia 2 de desembre de 2013, Abacus cooperativa disposa de la seva nova App per a dispositius mòbils i 

tauletes, una nova eina  que  forma part de l’aposta online que Abacus cooperativa està portant a terme 

conjuntament amb la posada en marxa de la nova botiga online. 

Entre les diverses funcionalitats de l’aplicació, cal destacar que serveix com a carnet de soci virtual per poder 

comprar als establiments a cost de soci, i per accedir a les promocions i als vals per utilitzar als establiments i a 

la botiga online. La nova app també permet a l’usuari localitzar les botigues Abacus i consultar els catàlegs de 

cada temporada, així com el catàleg de literatura infantil, Històries menudes. A més a més, també permet 

consultar l’agenda cultural i les notícies d’Abacus cooperativa i compartir els continguts a través de les xarxes 

socials. 

L’App d’Abacus cooperativa es pot trobar a través de les paraules clau Abacus Coop a Google Play, per a 

dispositiu Android, i a través de les paraules clau Abacus Coop a l’App Store, per a dispositius Apple.  

         

 

 

 DADES APP (a partir de desembre de 2013) 

 

Des del seu llançament el desembre de 2013, el nombre total de visites descàrregues de l’aplicació d’Abacus és 

de 1.428. 

 SESSIONS SESIONS/DIA USUARIS ACTIUS / 

DESCÀRREGUES 

USUARIS 

REGISTRATS 

Any 2013 4.605 78 1.428 1.005 

 

 

 

 

http://online.abacus.coop/ca/
http://play.google.com/store/apps/details?id=coop.abacus.abacus
https://itunes.apple.com/es/app/abacus-cooperativa.-amb-lapp/id773231115?l=en&mt=8
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Renovació del portal Joguina Segura 

El 14 d’octubre de 2013 Abacus cooperativa va renovar el portal Joguina Segura http://joguinasegura.coop/, 

convertint-la en una plataforma més moderna i actualitzada, adreçada al sector familiar (pares i infants) i al sector 

educatiu (educadors). El seu objectiu continua sent el d’informar de tots els elements que es necessiten saber 

sobre el joc i la joguina. 

El portal conté informació per orientar l’usuari sobre el consum responsable de joguines segons l’edat dels infants 

i el tipus de joguina (multimèdia, adaptada, etc.), així com altre tipus d’informació, com la guia de la joguina 

segura. 

 

 

 

 VISITES AL PORTAL JOGUINA SEGURA (a partir d’octubre de 2013) 

 

Des de la seva renovació l’octubre de 2013, el nombre total de visites al portal ha estat de 6.431. 

 

VISITES 

TOTALS 

VISITANTS 

ÚNICS 

VISITES / 

DIA 

Any 2013 6.431 

 

5.294 
 

56 

 

 

http://joguinasegura.coop/
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Distribució en el món educatiu 

En l’exercici 2013 han confiat en Abacus 3.258 centres educatius i 362 escoles bressol de tot Catalunya. En 

total s’han venut els llibres de text a un total de 396 escoles i s’hi han distribuït 2.700 unitats d’ordinadors.  

 

Comerç just 

Durant l’exercici 2013 a Abacus cooperativa hem mantingut l’aposta pel comerç just, promovent d’aquesta 

manera la compra responsable i fent palès el nostre compromís amb l’entorn i la responsabilitat empresarial. 

Actualment treballem 39 referències de comerç just, totes d’alimentació.  

El 2013 hem introduït 7 nous productes:  

 

 

 

 

 

KIKOS (blat gegant) BIO    PATATES XIPS VERMELLES 100gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU PONCHITO BIO    INFUSIÓ FONOL/CAMAMILA/STEVIA 10p 20gr                 

      INFUSIÓ MELISSA/TIL·LA/CANYELLA 25gr   

INFUSIÓ MENTA POLEO 50gr   

INF. FARIGOLA/EQUINACEA/HISOP 10p 20gr  
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Abacus edita: col·leccions i edicions pròpies de 

literatura infantil i juvenil 

Durant el 2013 a Abacus hem publicat El perfum de les llimones, de Núria Pradas, un nou títol de la col·lecció 

“Món Abacus” i hem ampliat amb 4 nous títols la col·lecció Els contes d’en Nic i la Noa, adreçada a infants a 

partir de 4 anys. 

 

COL·LECCIÓ JUVENIL ‘MÓN ABACUS’  

Una col·lecció innovadora dirigida als joves i que els apropa a temes d’interès quotidià a 

través de sis títols d’escriptors consolidats de la literatura infantil i juvenil catalana.  

 Aquest 2013 s’ha incorporat a la col·lecció el títol El perfum de les llimones, de 

Núria Pradas, una emotiva novel·la sobre l’exili dels catalans a França després de la 

guerra civil.  

 

 

 

AMPLIACIÓ DE LA COL·LECCIÓ INFANTIL ‘ELS CONTES D’EN NIC I LA NOA’  

Durant el 2013 hem publicat 4 nous títols a la col·lecció, adreçada a infants majors de 4 anys. Són contes 

pensats per afavorir la lectura autònoma dels  primers lectors i poder treballar la comprensió lectora i la capacitat 

oral a través de textos senzills, amb lletra d’impremta i manuscrita.  

 Pirata a la vista! - Il·lustradores: Àfrica Fanlo i Monse Fransoy  

 Un dia ple d'emocions - Il·lustradores: Susana del Baño i Monse Fransoy   

 Adéu, Flap – Il·lustradores: Laura Miyashiro i Monse Fransoy  

 La Jordina al bosc prohibit - Il·lustradores: Lemniscates i Monse Fransoy  

Autores: Montserrat Duran, Conxa Pérez, Anna Rusiñol i Mariona Vilarrasa 
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Catàlegs i publicacions 

Al llarg de 2013 hem editat nou catàlegs i altres materials amb les principals novetats i propostes de productes. 

El tiratge total ha estat de 1.130.450 unitats. 

 

CATÀLEGS  

 Material educatiu i didàctic 2013-2014 

 

 

Tiratge: 8.600 exemplars 

 

Versions i idioma: Catalunya (català) / València (castellà) 

 

 

 

 

 

 Papereria i manualitats 13 

 

Tiratge: 6.700 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català) / València (castellà) 

 

 

 

 

 

 Sant Jordi 2013 

 

Campanya del 15 al 27 d’abril 

Tiratge: 227.000 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català) 
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 Estiu 2013 

 

Campanya de l’1 de juny a l’11 d’agost 

Tiratge: 200.000 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català) 

 

 

 

 
 

 Tornada a l’escola 2013 

 

Campanya del 19 d’agost al 14 de setembre 

Tiratge: 346.000 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català) / València (valencià) 

 

 

 

 

 

 Catàleg Nadal 2013 

 

Campanya del 25 de novembre al 24 de desembre 

Tiratge: 82.150 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català) / València (castellà) 

 

 

 

 Desplegable Llibres Nadal 13  

 

Campanya del 17 de desembre al 5 de gener 

Tiratge: 180.000 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català)  
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 Jocs en Català 13 

 

Campanya del 25 de novembre al 24 de desembre 

Tiratge: 80.000 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català)  

 

 

 

 

PUBLICACIONS ONLINE  

 Històries menudes 

Petit i complet catàleg anual que inclou les novetats en literatura infantil de 0 a 12 anys, adreçat a pares, mares, 

mestres, escoles, etc.  

 

 Fulletó gener - Promocions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fulletó febrer – Carnestoltes / Novetats febrer 
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 Fulletó març – Dia del pare / Setmana Santa - mona 

 

 

 

 

 

 Fulletó abril – Revista Sant Jordi 13 

 

 

 

 

 

 

 Fulletó juny / juliol – Revista Estiu 13 

 

 

 

 

 

 

 Fulletó agost / setembre – Tornada a l’escola 13 
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 Fulletó octubre – Castanyada / Halloween  

 

 

 

 

 

 

Campanyes i promocions 

Durant l’exercici 2013 hem realitzat diverses campanyes per promocionar i fomentar la venda dels nostres 

productes i aconseguir una major fidelitat del soci-client. 

CARNESTOLTES 

 Concurs de fotografia, a través de les xarxes socials, de disfresses confeccionades  

Participants: 41 (30 més que el 2012).  

 

 III Concurs de disfresses per escoles 

Les escoles que han celebrat el Carnestoltes van poder enviar  una fotografia de la classe.  

Escoles participants: 10 (3 més que el 2012). 

Fotografies rebudes: 50 (13 més que el 2012). 

 

 Tallers per a pares i fills - Feu la vostra disfressa 

Tallers dirigits a pares i fills per a la confecció manual de disfresses senzilles, tot fent servir materials 

Abacus.   

Participants: 55 nens/es, en total més de 45 famílies. 

Ubicació: els tallers es van fer a Barcelona, Girona, Lleida i València.  

 

PROMOCIONS PER A ESCOLES 

Durant el 2013 s’han dut a terme un total de 31 accions promocionals per a les escoles: 

 Promocions adreçades a l’equipament de l’escola. 

 Promocions de productes específics per a campanyes com la de Carnestoltes, Sant Jordi, la tornada a 

l’escola i la de Nadal.  

 Promocions de productes outlet i marca pròpia Abacus.  

 ‘Activitats a la carta’ – En total s’han realitzat 8 activitats gratuïtes a escoles.   
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NADAL 

 Felicitació corporativa de Nadal 

La felicitació d’Abacus publicada al canal de la cooperativa de Youtube  va rebre 2.015 visites. 

 

 Acció solidària: calendari Bombers amb Causa. Per segon any 

consecutiu hem col·laborat en la distribució d’aquest calendari als 

establiments d’Abacus. La iniciativa, promoguda pels Bombers de la 

Generalitat i Sant Joan de Déu, té per objectiu recaptar fons per als 

projectes de recerca que es desenvolupen en aquest hospital. 

 

 Distribució del calendari “El temps” de TV3 en exclusiva     

 

 

 

   

 

 

 

 Nou disseny de les bosses de roba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jocs i joguines en català  

Segona edició de la campanya, que té la voluntat de potenciar els productes en català que Abacus 

cooperativa ofereix en els seus establiments. Per a la campanya vam comptar novament amb el suport 

d’Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua.  

 

 

PROMOCIONS D’ESTALVI 

Els socis i clients d’Abacus cooperativa han pogut gaudir durant l’exercici 2013 d’un total de 113 promocions 

d’estalvi en diferents tipus de producte. 

 Promocions de productes específics i % de descompte per facilitar les compres als socis i sòcies en 

campanyes específiques com Sant Jordi, Nadal i la tornada a l’escola. 

 Promocions de fidelització per als socis i sòcies de consum amb vals d’estalvi. 

 Promocions als col·lectius amb què tenim convenis de col·laboració o acords puntuals de col·laboració.  
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Diada de Sant Jordi 

La diada de Sant Jordi és sens dubte una data especial per a la nostra cooperativa. El 2013, la celebració del dia 

del llibre i de la rosa va ser, novament, tot un èxit. La campanya a Catalunya va ser dels dies 15 al 27 d’abril, 

mentre que a València, coincidint amb la celebració de la Fira del Llibre, la campanya es va dur a terme del 23 

d’abril al 5 de maig.  

 

ACCIONS DE DIFUSIÓ CAMPANYA SANT JORDI 

 Revista de llibres 

De la revista es va fer un tiratge de 227.000 unitats, es podia trobar a les botigues i es 

va fer l’encartament a El Periódico i a La Vanguardia (només per a subscriptors). També 

es va poder consultar al web d’Abacus i es van potenciar els codis QR d’accés directe a 

la revista des dels mitjans de comunicació i des de rètols a les botigues.  

 

 

 

 

 Mitjans de comunicació 

Es van publicar anuncis al Periódico de Catalunya, al Diari Ara, a La Vanguardia, a Presència, al Punt Avui i al 

Segre; mentre que a València es va publicar un anunci al diari Levante per la Fira del Llibre.  

A l’Especial del Cultura/s de La Vanguardia es va comptar amb un faldó especial el dia 17 d’abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 Campanya Quinzena Promo+consulta online títols 

Es tracta d’un targetó per als “bons compradors” de llibres. Es van realitzar 15.000 enviaments a Catalunya 

amb una campanya d’actualització de dades associada a un sorteig de Wonderbox.  
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ALTRES ACCIONS DE SANT JORDI 

 Punts de llibre 

• Es va convocar la 4ª edició del Concurs Infantil de 

Punts de Llibre a les escoles. 

• El 2013 va servir per celebrar el 1r Concurs de 

Punts de Llibre per a fills i filles de treballadors i 

treballadores d’Abacus.   

• El disseny del punt de llibre d’Abacus va ser com 

el de l’any 2012, amb una imatge de nens i una 

imatge de l’editorial Barcanova, encarregada de la 

producció. Com a novetat, en aquesta edició de la 

campanya de Sant Jordi hi va haver dues imatges 

d’escoles guanyadores i tres imatges d’infants fills dels treballadors d’Abacus.  

 

 Nova personalització de parades amb nou disseny 

El 2013 s’han fet ús de les carpes corporatives a 5 ciutats més.  

 

 Comunicació web 

Al web d’Abacus es va informar dels diferents esdeveniments i es van programar butlletins informatius per 

difondre les diferents accions de Sant Jordi. 

 

 Xarxes Socials 

Es van organitzar diferents concursos per potenciar la participació de socis i clients a les xarxes.  

 

 Activitats 

Es van reforçar a les botigues les activitats infantils i les presentacions de literatura juvenil.  

 

 Promoció TPV 

Durant la quinzena de Sant Jordi es van emetre automàticament vals per bescanviar al maig en papereria, 

manualitats, puericultura i joguines.  

 

 Signatures d’autors  

Un total de 130 autors, entre ells alguns de renom com Sarah Lark, Marius Serra o Albert Espinosa, van fer 

signatures en les ubicacions habituals (Rambla Catalunya, Plaça Catalunya, Illa Diagonal i Plaça Espanya) i en la 

majoria de poblacions on tenim llibreries es va comptar amb algun autor.  

 

 Campanya Roses contra l’oblit – Amics de la gent gran 

Es va col·laborar per quart any consecutiu amb Amics de la gent gran, venent del 8 al 24 

d’abril, la rosa solidària als establiments i parades de Sant Jordi. En total es van vendre 

4.149 roses solidàries, el 88% del total de roses distribuïdes. 
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SANT JORDI EN XIFRES  

 33 establiments oberts per atendre el públic. 

 33 parades al carrer durant la diada. 

 413 metres lineals de parades al carrer. 

 190 autors signant llibres en botigues i parades durant la diada. 

 4.149 roses contra l’oblit venudes.  

 102 carpes instal·lades a les poblacions de Catalunya.  

 Més de 400 títols de llibres disponibles a les parades.  

 125.000 punts de llibre distribuïts. 

 40.000 bosses de paper especials per a la diada.  

 227.000 desplegables de llibres de Sant Jordi distribuïts. 

 1.208 participants a la Travessa dels llibres més venuts.  

 10 participants al Concurs ‘Reporter de Sant Jordi’.  

 

Participació en el Kid’s Cluster 

El 2013 el Kid’s Cluster, del qual Abacus n’és soci fundador, ha assolit el  

la xifra de 50 membres. A més, ha obtingut la European Cluster 

Excellence Initiative Broze Label Certificate.  

 

 

ACTIVITATS I ACCIONS DESTACADES 

 Productes innovadors pel segment infantil 

El 6 de març de 2013 es va celebrar una trobada en col·laboració amb 

l’equip del Mercat d’Idees Disseny (MID), un programa de Barcelona Centre de Disseny (BCD) que fomenta la 

creació d’oportunitats de negoci a partir de projectes innovadors amb un fort component de disseny. 

 3er aniversari de Kid’s Clúster. Ajudem-los a créixer  

Més de cinquanta assistents de 37 empreses van participar en la sessió celebrada el 3 de juliol de 2013, en la 

qual vam gaudir de les intervencions i el debat entre Guiomar Todó, coordinadora d’UNICEF CATAUNYA, Miquel 

Àngel Oliva, director general d’Abacus cooperativa i José Antonio González, director de Staedtler Iberia. El debat 

va estar moderat per Esteban Lorenzo, director d’Ebebé digital.  

 Tecnologia mòbil i aprenentatge ‘Idees per a aprendre: Apropant sector educatiu i empresa’  

Aquesta sessió de treball, celebrada el 10 d’octubre de 2013, va sumar els coneixements i criteris del sector 

educatiu i dels especialistes en solucions mòbils.  

 

 Estudis sobre ‘Estris d’escriptura i cal·ligrafia’ 

300 infants van fer servir diferents estris durant el curs 2012-2013 i van passar quatre tests cadascun per tal de 

validar l’impacte dels estris (bolígrafs i plomes) en la cal·ligrafia. 

 

 KID’S retail: La nova aposta d’apropament al canal KID’S CLUSTER  

El maig de 2013 es va posar en marxa un programa en el que es combina el mètode d’anàlisi del caos, la 

formació sobre els fonaments de la venda a diferents canals i el contacte amb la realitat, amb un pla de visites a 

botigues seleccionades. 
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Participació com a jurat en diversos premis literaris 

Al llarg del 2013 hem participat com a jurat en els següents premis de literatura:  

 

 Premi de Literatura Infantil i Juvenil Barcanova  

o Membre del jurat: Dolors Cabrera, sots cap de l’establiment de Girona.  

o Guanyadora: Margarida Aritzeta, per El vol de la papallona. 

 Premi de Literatura Infantil El Vaixell de Vapor  

o Membre del jurat: Roser Zúñiga, Responsable de Literatura Infantil i Juvenil. 

o Guanyadora: M. Àngels Juanmiquel, per La vergonzosa excusa de la hiena. 

 Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil  

o Membre del jurat: Roser Zúñiga, Responsable de Literatura Infantil i Juvenil. 

o Guanyadora: Care Santos, per No em preguntis qui sóc. 

 

 

 

Participació en l’edició del llibre Fem Via! 

En aquest llibre que presenta l’Assemblea Nacional Catalana s’hi troben ordenades 

per les comarques, de sud a nord, més de 500 fotografies que rememoren alguns 

instants de la gran mobilització.  

S’han fet presentacions del llibre a Abacus Còrsega (Barcelona), Sant Cugat, Lleida i 

Vic. 

 

 

Assistència a actes 

Al llarg del 2013 hem assistit, entre d’altres, als següents esdeveniments:  

 

 Acte acadèmic “El repte de l’educació, els itineraris de futur” (Caixaforum, 7 de maig de 2013). 

 V Congrés de Literatura Infantil I Juvenil Catalana (19 i 20 d’octubre).  Dolors Cabrera, sots cap de 

l’establiment de Girona, va participar com a ponent en la taula “Efemèrides, commemoracions, aniversaris: 

ocasions de creació i de difusió de narrativa històrica” al costat de Mercè Canela (escriptora, directora de  

Cavall Fort), Cèlia Millan (bibliotecària a la Biblioteca Xavier Benguerel), Josep Llussà (editor de Baula) i 

Gemma Pasqual (escriptora). 
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