EXPERIÈNCIES QUE ENS CONNECTEN
Memòria de sostenibilitat 2015

INTERCOOPERACIÓ I
RELACIONS INSTITUCIONALS
Grup Clade
GRUP CLADE CREIX EL 2015 AMB LA INCORPORACIÓ DE NOUS
SOCIS
Al llarg del 2015 s’ha produït la incorporació de nous projectes empresarials al Grup Clade. Així, a mitjans d’any
es formalitzava la incorporació d’Orquestra Simfònica del Vallès i, en l’Assemblea de desembre s’aprovava la
incorporació de dues cooperatives més, Comunitat Minera Olesana SCCL i Corma SCCL. Amb aquestes
incorporacions es reforça el sentit de grup que agrupa projectes empresarials de sectors molt diversos, amb
l’objectiu de què això esdevingui un element estimulador de la intercooperació.
Durant el 2015 també s’ha treballat en la creació de serveis a les empreses que conformen el grup. Així, cal
destacar que a principis d’any es va posar en funcionament la plataforma de Retribució Flexible Clade, de forma
que tots els empleats del grup es poden gaudir dels beneficis fiscals que això genera en la compra de transport
públic, despeses d’assegurances sanitàries, cursos de formació o dietes.
En l’àmbit financer, al mitjans d’any es va acabar posant en funcionament l’oficina bancària Clade, dins del
programa BkPartner. Aquesta oficina està donada d’alta en el registre d’oficines del Banc d’Espanya i ha passat
a canalitzar tota l’activitat financera que les empreses del grup fan amb Bankinter. El contracte preveu la
distribució a meitats entre Clade i Bankinter dels beneficis nous que l’oficina generi a futur.
Durant el 2015 s’ha dut a terme també la gestió de la Tripartita per a les empreses del grup, amb voluntat de
donar servei, competitivitat, alhora que això facilitava la retenció de recursos dins del propi grup.
El 2015 ha estat també l’any en que finalment s’ha aprovat la nova Llei de Cooperatives. Això ha fet que des de
Clade s’hagi tingut un focus preferent en el seguiment de totes les novetats que s’han anat produint al respecte,
alhora que s’ha traslladat a diferents nivells quin era el posicionament de Clade entorn a les diferents novetats.
Una vegada aprovada la llei, s’han instrumentalitzat diferents sessions amb la Direcció General d’Economia
Social, Cooperativa i Treball Autònom, acompanyats de l’assessorament legal d’Audiconsultores, per poder
calibrar correctament l’abast dels canvis introduïts a la nova llei i fins a quin punt aquests afectaven a les
cooperatives del grup.
Cal destacar també que al llarg del 2015 s’ha fet una nova edició de la Jornada Clade, després d’un cert
parèntesis. La jornada feta aquest any s’ha centrat en un tema tan de moda com és el de l’economia
col·laborativa. Així, sota el títol “Cooperació: Governança i economia col·laborativa”, es va desenvolupar la
Jornada Clade el passat 2 de juliol a les instal·lacions de La Pedrera.
Al llarg del 2015 s’han aprofitat les vinculacions establertes amb la firma Audiconsultores per realitzar sessions
de treball sobre temes de màxima actualitat als membres del Consell Rector. En total s’ha fet tres sessions: una
sobre Compliance, una sobre Quadres de comandament i una darrera sobre Fiscalitat específica de les
cooperatives.
A tot això cal afegir l’activitat pròpia de les comissions, amb diferents activitats en l’àmbit de les Persones, les
Finances, l’RSC i la Comunicació.

L’Orquestra Simfònica del Vallès s’incorpora a Clade
El mes de juny es va aprovar la incorporació al grup de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), l’única orquestra
de l’estat espanyol que respon a la fórmula d’un projecte cooperatiu.
L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) va néixer el 1987 en el marc de l’Associació d’Amics de l’Òpera de
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Sabadell i molt aviat es va estructurar com una societat anònima laboral, en què els treballadors en són alhora
els propietaris. La seva activitat se centra a la ciutat de Sabadell, amb una temporada pròpia i com a orquestra
del circuit Òpera a Catalunya, i al Palau de la Música Catalana, amb el cicle de concerts Simfònics al Palau.

Creixement del 3,8% en facturació i un 20% en beneficis
L’Assemblea de Clade va aprovar el mes de juny els resultats del 2014. Amb 287 milions d’Euros, el grup va
incrementar la seva facturació en un 3,8% amb una tendència especialment positiva de les empreses del grup
vinculades a la cultura i a l’educació, així com l’atenció a les persones.
El grup va tancar l’exercici amb un benefici agregat de 4.8 milions d’euros, que representa un increment del 20%
respecte el 2013. Clade va tenir un augment moderat de l’ocupació, amb un 0,6%, després que el 2013
l’ocupació generada pel conjunt d’empreses del grup va arribar als 1.300 llocs de treball. El nombre de
treballadors socis, que ja arriba als 1.678, representa un 4,4% més que el 2013.

Nova Jornada Clade entorn de “Cooperació, governança i economia
col·laborativa”
Clade va celebrar el 2 de juliol, i en el marc dels actes del Dia Mundial de les cooperatives, la seva jornada anual.
Més d’un centenar d’empresaris i representants d’institucions públiques i privades van assistir a La Pedrera a la
setena edició de la jornada que va proposar una reflexió sobre “Cooperació, governança i economia
col·laborativa”. La taula rodona de debat va estructurar-se en quatre blocs que volien donar resposta a preguntes
com ara què és l’economia col·laborativa, quines diferències hi ha entre aquesta i les economies cooperativa i
social o cap on s’han d’orientar les cooperatives del futur.
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va cloure la jornada.

Tres cooperatives de Clade creen Creixen Educació a través d’un
projecte d’intercooperació
Escola Sant Gervasi, Suara i Abacus, tres empreses membres del grup han constituït aquest 2015 Creixen
Educació, una cooperativa de segon grau per impulsar un model d’escola amb segell propi, de qualitat i
d’avantguarda, que respongui a les necessitats formatives del país. Creixen Educació neix amb la vocació de
crear una xarxa d’escoles referent a Catalunya que aconsegueixi resultats d’èxit a nivell acadèmic i humà, i que
reforci el cooperativisme en el nostre sistema educatiu.

Grup Clade assumeix la vicepresidència de Respon.cat
Grup Clade va assumir a l’assemblea constituent de Respon.cat del 13 de febrer de 2015 una de les
vicepresidències de la junta directiva.
Respon.cat, que a l’actualitat agrupa 36 empreses catalanes, té com a objectiu a llarg termini agrupar les duescentes empreses és compromeses amb la societat. A l’Assemblea constituent es van aprovar els estatuts,
concebuts per a facilitar la implicació de les empreses membres, amb una voluntat de rotació en els càrrecs, i
també l’obertura a la societat per mitjà d’un consell social i un consell acadèmic.

Clade té oficina bancària pròpia a través del servei de BKPartners
Clade va signar el mes d’abril un contracte amb Bankinter que permet la creació d’una oficina bancària virtual
que concentra el negoci que les empreses del grup tenen amb aquesta entitat. Això fa possible que les empreses
que formen part del grup Clade puguin accedir a productes en condicions financeres més favorables, tant pel que
fa a finançament, com gestió patrimonial i comissions imputades.
La creació d’una oficina financera Clade permetrà incrementar la identitat del grup en un àmbit tan rellevant com
el financer, alhora que afavorirà la interrelació i un major suport entre les respectives empreses que el
conformen.
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Presents a la cloenda d’aracoop amb dos casos pràctics
Grup Clade va ser present d’una forma activa a l’acte de cloenda del programa aracoop, que es va celebrar al
Caixa Fòrum de Barcelona el passat 28 d’octubre.
Durant la presentació del CObook, una publicació digital que recull diverses iniciatives i models de cooperatives,
el president d’Escola Sant Gervasi (ESG), David Cos, i la directora general de Suara Cooperativa, Àngels Cobo,
van pujar a l’escenari com a representants de dues de les empreses que han participat en el CObook.

La Federació de Cooperatives de Consumidors i
usuaris de Catalunya
Abacus cooperativa és membre de la federació ostentant actualment la
seva presidència. La Federació de Cooperatives de Consumidors i
Usuaris de Catalunya (FCCUC) és una eina conjunta de representació,
promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores. Acull iniciatives de les pròpies
cooperatives i genera dinàmiques d’intercooperació i aliances. Assumeix un clar compromís social com a
organització de persones consumidores. Les cooperatives de consum tenen el seu origen en els entorns locals i
són agents actius del territori on operen.

Respon.cat
INICIATIVA EMPRESARIAL PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA
RESPONSABILITAT SOCIAL A CATALUNYA
Abacus cooperativa és membre de Respon.cat, una iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya que vol implicar les empreses
i les organitzacions empresarials més compromeses amb la Responsabilitat Social, amb
l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de l’RSE a Catalunya.

La Missió és treballar per l’excel·lència social d’empreses i organitzacions presents a Catalunya que
desenvolupen cultures organitzatives i estratègies corporatives orientades a la competitivitat sostenible.
Repensem com fer empresa al segle XXI millorant la relació amb l’entorn i els grups d’interès.

La Visió és ser un hub de l’RSE a Catalunya. Pretenem esdevenir el centre de referència a Catalunya en gestió
empresarial socialment responsable i un actor internacional de prestigi en la matèria.

Durant aquest any 2015 s'han dut a terme accions encaminades a l'Organització, la RSE i lideratge, Capacitació i
desenvolupament, foment de la RSE, la RSE en el territori i la comunicació i hem arribat a les 51 empreses
adherides al projecte.

3

EXPERIÈNCIES QUE ENS CONNECTEN
Memòria de sostenibilitat 2015

Aracoop
PROGRAMA PÚBLIC-PRIVAT D’IMPULS A LES EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL I
COOPERATIVA
Aracoop és un programa marc de cooperació públic-privada, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació
en el context de Catalunya Emprèn, amb la participació de la Confederació i les Federacions de Cooperatives i
amb la col·laboració de més de 80 institucions públiques i privades implicades en la creació i el creixement
d’empreses de l’economia social i cooperativa.
Aracoop posa en valor l’economia social i cooperativa com a model empresarial estratègic i transformador de
realitats socials. Té el compromís i la vocació compartides de reforçar, promoure i ampliar les empreses de
l’economia social i cooperativa mitjançant un pla d’activitats per posicionar-les com un model empresarial clau en
l’economia del segle XXI.
Aracoop és una suma de voluntats que aplega més de 80 entitats i institucions que comparteixen objectius i
sumen voluntats per fomentar la creació i creixement de l’economia social i cooperativa. Entre aquestes entitats
es troba Abacus, que durant el 2015 ha participat en el programa amb diferents accions.

Relacions institucionals
Intercooperar amb altres cooperatives i empreses de l’economia social és el fruit de la voluntat d’unir esforços i
enfortir les relacions socials i empresarials d’Abacus cooperativa amb el territori.
Durant l’any 2015, les relacions institucionals de la cooperativa han estat amb administracions i amb institucions
de l’àmbit de l’educació, la cultura, el medi ambient, la solidaritat i el cooperativisme.

COOPERATIVISME











Fundació Roca i Galès
Clade Grup Empresarial Cooperatiu
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC)
Hispacoop
Caixa d'enginyers
Cooperativa d’arquitectes Jordi Capell
Unió empresarial l'Anoia
Coop70 (renovació conveni)
Programa Aracoop
Respon.cat

CULTURA







Catalonia Today
Fira d'Igualada
Bitó Produccions
Teatre Tantarantana
Fira Mediterrània de Manresa
Agència Catalana de la Joventut (Carnet Jove)
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Viu el teatre
Teatre Auditori de Sant Cugat
Fundació La Xarxa
Ciudad de las Artes y las Ciencias Valencia
Club Català de Cultura (TRESC)
Gremi de llibreters de Catalunya
Òmnium Cultural (renovació conveni)
Plataforma per la llengua
Festival de llegendes
SAT teatre
Brunch electrònic
Creativa
Fira Bcn
Fira Miniatures
Grup Balanyà
Hand Made Festival
La Mostra d’igualada
Orquesta Simfònica Vallès
Palau de la Música
Poble espanyol
Promo entrada
Scopic
Bumaye Webserie coworking
Lluïsos de gràcia
L’Auditori

EDUCACIÓ















Kid's cluster
Aposta Cooperativa
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP)
Unió de Cooperatives de Treball Associat des de les Illes Balears
Unió de cooperatives d’ensenyament valencianes
Escola Escriptura
Liceo Francés de València
Setmana infancia Quart de Poblet
Tr@ms
Akoe
App Joana Raspall
Education First
Escola Valenciana
FAPAC

SOLIDARITAT







Fundació ONCE
Amics de la Gent Gran
Obra Social Sant Joan de Déu
Càritas
Fundació Pare Manel
Creu Roja
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Fundació Roure
MiquelRius

MEDI AMBIENT



Fundació per a la prevenció de residus i el consum responsable
Jardí Botànic de València

ADMINISTRACIÓ






Ajuntaments
Generalitat de Catalunya
Agència Catalana del Consum
Consell de les Persones Consumidores de Catalunya
Membre del Charter per a la Diversitat

ALTRES


















IKEA Family
Vilars Rurals
RACC
Gaes
Aquàrium
Artyplan
Sindicat Independent Balear
Bon Preu
CET10
Club Muntanyenc Sant Cugat
Fundació Pere Tarrés
Iberdrola
Familia XLS
RCDE
Tarraconins
ACCID
RACC

Col·laboracions amb el territori
Per Abacus, la rendibilitat social és tan important com la rendibilitat econòmica. Per aquest motiu, un any més
hem destinat esforços a col·laborar amb entitats dels diferents territoris on hi ha els nostres establiments per
promoure activitats relacionades amb la solidaritat, la sostenibilitat, la llengua i cultura catalanes, l’ensenyament i
el cooperativisme.
A l’hora de marcar prioritats per establir els convenis de col·laboració, des de la cooperativa s’han seguit criteris
com la proximitat, l’interès social, les relacions comercials, les relacions institucionals, la qualitat participativa i
l’activitat de l’entitat.
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El 2015 hem establert 35 col·laboracions amb tot el territori. Volem destacar la col·laboració amb la
Universitat Ramon Llull – Fundació Blanquerna (Dept. Didàctica de la Llengua) on vam realitzar una
ponència sobre literatura infantil i juvenil als alumnes de 1r grau de magisteri

Barcelona

15

Sant Cugat

1

València

5

Palma

1

igualada

1

General

12

Nombre de col·laboracions al territori

Nombre de convenis signats segons entitat i àmbit

ENTITAT

ÀMBIT

App Joana Raspall

Cultura

Education First

Educació

Escola Valenciana

Educació

Familia XLS

Cooperativisme

FAPAC

Educació

Fira Meditarrània

Cultura

Iberdrola

Cooperativisme

Lluïsos de gràcia

Cultura

RCDE

Cooperativisme

Sindicat independent Balear

Cooperativisme

Tarraconins

Cooperativisme

ACTES I ACTIVITATS CULTURALS
Al llarg del 2015 en total s’han organitzat uns 800 actes i activitats culturals.
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NOMBRE D’ACTIVITATS

TIPUS D’ACTIVITATS

ASSISTENTS

353

Dissabtes infantils

5100 aprox.

445

Agenda cultural

Sense dades

798

Col·laboracions internes de socis de treball i
treballadors
PROJECTE TEAMING
Durant l’exercici 2015, hem celebrat la onzena edició del projecte Teaming. Aquesta iniciativa solidària aplega
petites donacions dels socis i sòcies de treball que es destinen a entitats de solidaritat i del programa de
participació. En aquesta edició els beneficis s’han repartit a la Fundació Josep Carreras.

Novetat 2015
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