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Abacus cooperativa llança una campanya de recollida de 

joguines, en col·laboració amb Creu Roja Joventut, Càritas 

Diocesana de Barcelona i Fundació Pare Manel 
 

Per cada joguina adreçada a les ONGs que comprin els socis i clients 

Abacus n'aportarà una altra de nova  

 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2015.- A partir de demà i fins el proper 23 de 

desembre la xarxa d'establiments Abacus de tot Catalunya, València, Castelló i 

Balears posa en marxa una campanya solidària de recollida de joguines noves 

per lliurar a les ONGs Creu Roja, Càritas Diocesana de Barcelona i Fundació 

Pare Manel. Durant aquests dies tots els socis i clients que ho vulguin podran comprar 

joguines a les botigues d'Abacus i destinar-les a aquesta campanya. La iniciativa té la 

peculiaritat que per cada joguina que es reculli Abacus n'aportarà una de nova, 

comprometent-se així de manera activa amb la tasca que realitzen aquestes 

organitzacions per prevenir que nens i nenes es vegin condicionats per la situació de 

pobresa que viuen les seves famílies.  

 

A través d'aquesta iniciativa i sota el lema "Il·lumina el Nadal", Abacus vol fomentar 

valors propis de la cooperativa com són la solidaritat, la responsabilitat social o el 

consum ètic i responsable. És per això que no només convida els socis i clients a 

donar joguines, sinó que mobilitzarà els seus propis treballadors, que participaran 

també i de manera voluntària en la logística de la campanya, a més d'implicar-hi 

recursos propis.  

 

L'acord amb Creu Roja Joventut, Càritas Diocesana de Barcelona i la Fundació Pare 

Manel farà possible que aquesta campanya arribi a tot el territori on la cooperativa està 

present, reforçant el seu arrelament i compromís amb les causes socials i solidàries. 

Les organitzacions a qui es destinaran les joguines comptaran amb els seus voluntaris 

per organitzar i executar la recollida de tots els productes, així com la seva distribució 

a les llars de Catalunya, València, Castelló i Balears. La cooperativa preveu recollir fins 

a 5.000 joguines, per les quals Abacus n'aportarà 5.000 més.  

 

La importància del joc i la joguina en l'estratègia educativa dels infants  

 

Abacus cooperativa ha participat i segueix col·laborant en diverses activitats solidàries 

en línia amb el seu compromís social. Enguany i coincidint amb el Nadal, ha volgut 

posar en marxa una acció que sensibilitzés socis i consumidors no només de la 

rellevància de la joguina i els jocs en el desenvolupament personal i social dels infants, 

sinó també del que pot suposar per a un nen o nena no disposar d'elles.  

 

Segons Sònia Gimeno, responsable de joguines d'Abacus cooperativa, "els jocs i les 

joguines són un element molt important en el desenvolupament integral dels nens i 
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també en la seva estratègia educativa, en la mesura que afavoreixen el 

desenvolupament afectiu, motor i intel·lectual, així com la seva integració social". 

"Sabem que la capacitat de jugar resideix, més que en els materials de joc, en els 

mateixos nens, però hem d'aprofitar i potenciar el caràcter educatiu i de diversió de les 

joguines i, per tant, oferir als infants l'oportunitat de disposar d'elles. Aquestes són 

importants durant tot l'any però és cert que en l'època de Nadal els infants estan 

sobreexposats a catàlegs, anuncis, aparadors, etc. i això pot generar sensació 

d'exclusió si a les seves llars no arriben. Que tots els nens i nenes puguin tenir una 

joguina per Nadal iguala les seves oportunitats de desenvolupar-se", explica Gimeno.  

 

És en aquest sentit i conscient de la realitat que viuen moltes famílies que Abacus 

llança aquesta campanya en col·laboració amb Creu Roja Joventut, Càritas Diocesana 

de Barcelona i la Fundació Pare Manel. "Pensem que és un període en què moltes 

famílies fan un esforç per poder portar a les seves llars jocs i joguines i ens agradaria 

que, en aquest esforç, pensin en aquells a qui els resulta impossible fer-ho. Amb la 

solidaritat de tots plegats podem fer que nens i nenes tinguin el seu regal per Nadal i, 

més enllà del fet puntual, sabem que estem col·laborant en el desenvolupament 

infantil, el seu aprenentatge, personalitat i procés de socialització", afirma Marta 

Dalmases, directora de Màrqueting d'Abacus cooperativa.  

 

Des de Càritas s'alerta de l'augment de la pobresa severa –la pateixen aquelles 

persones amb uns ingressos per sota del 40%– i de les desigualtats socials –l’Estat 

espanyol és el segon país de la UE més desigual, després de Letònia–. Segons 

l'entitat, els infants són els més afectats per aquesta situació d’empobriment de les 

famílies. És per això que és un dels col·lectius que més preocupa a l'entitat, que 

compta amb un programa dedicat a la Infància i la Família a través del qual treballa pel 

benestar d’aquests i perquè superin les situacions de vulnerabilitat que han patit i que 

els  han portat a haver de recórrer a Càritas.  

 

Per la seva banda, Creu Roja, que també col·labora amb la campanya, destaca que, 

durant els darrers anys, ha incrementat els seus projectes per cobrir de forma integral 

les necessitats dels infants en risc i de les seves famílies. D'entre les seves 

actuacions, el voluntariat de Creu Roja Joventut impulsa la recollida de joguines per a 

infants en risc i accions per sensibilitzar la ciutadania sobre el dret dels infants al joc i 

el seu valor educatiu.  

 

Abacus i el compromís social  

Aquesta campanya s'inclou en el conjunt d'iniciatives solidàries que la cooperativa 

promou amb diverses institucions i entitats al llarg de tot l'any –com ara amb l'Obra 

Social de La Caixa, l'Hospital Sant Joan de Déu o la Fundació Lluís Llach– i 

col·laborant en altres campanyes nadalenques com el Tió Solidari de Catalunya Ràdio 

–que aquest 2015 ha arribat a la seva vuitena edició– o el calendari de Bombers amb 

Causa.  

 

 

 



                                                            Nota de premsa 
 
 

Sobre Creu Roja  

 

La Creu Roja és una institució humanitària internacional amb múltiples camps 

d’actuació (intervenció social amb col·lectius vulnerables, socors i emergències, 

cooperació internacional, lluita contra la pobresa...).  Compta a Catalunya amb 18.442 

voluntaris i voluntàries, 210.956 socis i sòcies i un equip tècnic de 1.168 persones. 

Creu Roja Joventut és l’organització juvenil de la institució humanitària, que 

desenvolupa projectes socials i de sensibilització per a infants i joves i compta amb 

més de 4.000 voluntaris i voluntàries a Catalunya. 

 

Sobre Càritas Diocesana de Barcelona  

 

Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat de l'Església catòlica que està formada 

per un equip de més de 2.500 professionals, entre persones contractades i voluntaris i 

voluntàries. A més, hi col·laboren uns 8.000 socis i donants. 

 

Sobre Fundació Pare Manel 

 

La Fundació Pare Manel és una iniciativa de barri, amb més de quaranta anys 

d’experiència en la millora de la qualitat de vida de les veïnes i veïns dels barris de 

Verdum i Roquetes, al districte de Nou Barris. És en aquesta zona on desenvolupa la 

seva acció amb projectes d'atenció a la infància, l’adolescència i les seves famílies; de 

formació i d'inserció laboral per a joves; d'esport educatiu i d'acció als centres 

penitenciaris, que té en el voluntariat social un dels seus trets més significatius per dur 

a terme la seva acció comunitària. 

 

Sobre Abacus cooperativa 

 

Fundada l’any 1968, Abacus cooperativa compta amb més de 800.000 socis de 

consum i 478 socis de treball. És líder en la distribució de llibres, béns educatius, 

culturals i d’oci a Catalunya amb 41 establiments a Catalunya, València, Castelló i 

Balears. Abacus cooperativa és membre fundador del Grup CLADE, el primer grup 

empresarial cooperatiu català. 

 

Per a més informació: 

Frederic Duat / Mireia Sáenz de Buruaga – Gabinet de premsa 

Tel. 933425159/ 629302419 

fduat@manifestacom.com / msaenz@manifestacom.com 

 

Abacus cooperativa - abacus.coop/ 

Twitter: https://twitter.com/AbacusCoop 

Facebook: https://www.facebook.com/Abacus.Coop 

Instagram: http://instagram.com/abacuscoop 

YouTube: https://www.youtube.com/abacuscooperativa 
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