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Abacus cooperativa lliura 8.000 joguines a  

Creu Roja Joventut, Càritas Diocesana de Barcelona i Fundació 

Pare Manel 
 

La campanya "Il·lumina el Nadal" ha recollit 4.000 joguines per cadascuna 

de les quals la cooperativa n'aporta una altra  

 

 

Barcelona, 29 de desembre de 2015.- La campanya "Il·lumina el Nadal", que Abacus 

cooperativa va dur a terme entre el 17 i el 23 de desembre, ha tancat amb un total de 

gairebé 4.000 joguines recollides a la xarxa d'establiments Abacus de tot Catalunya, 

València, Castelló i Balears. Segons el que proposava la iniciativa, per a cadascuna de 

les joguines que els socis i clients compraven i destinaven a la campanya solidària, 

Abacus es comprometia a aportar una de nova, de manera que, finalment, seran 8.000 

les joguines que es lliurin a les ONGs col·laboradores de l'acció: Creu Roja Joventut, 

Càritas Diocesana de Barcelona i Fundació Pare Manel.  

 

A través d'aquesta iniciativa, Abacus ha volgut comprometre's de manera activa no 

només en la tasca de recollida sinó sumant-se també a la logística i implicant recursos 

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

Pare Manel –organitzacions que treballen per prevenir que nens i nenes es vegin 

condicionats per la situació de pobresa que viuen les seves famílies– ha fet possible 

que aquesta campanya arribés a tot el territori on la cooperativa està present, reforçant 

el seu arrelament i compromís amb les causes socials i solidàries.  

 

En total han estat més de 150 els voluntaris, tant de les entitats col·laboradores com 

d'Abacus, que han participat en la recollida als establiments de la cooperativa. Jocs de 

taula, ninots, puzzles, legos i playmobils són algunes de les joguines protagonistes en 

aquesta campanya.  

 

El joc i la joguina, peces clau 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. La campanya d'aquest 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.  

 

Des de la cooperativa es valora molt positivament el resultat de la campanya. "Som 

conscients que per a moltes famílies portar jocs i joguines a les llars és un esforç, de 

manera que pensar en els qui no poden fer-ho i destinar també a ells una joguina és  

un gest solidari que diu molt dels nostres clients, socis i sòcies. Els jocs i les joguines 

són clau en el desenvolupament afectiu, motor i intel·lectual de nens i nenes, així com 

en la seva integració social. Que tots els infants puguin tenir una joguina per Nadal 
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iguala les seves oportunitats de desenvolupar-se", ha explicat Marta Dalmases, 

directora de Màrqueting d'Abacus cooperativa.  

 

 

 

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.  

 

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 
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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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