
Presentació

La publicació d’aquesta Guia pràctica d’elaboració del Balanç Social ha estat un projecte 
conjunt de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), l’Associació Catalana de Comptabilitat i 
Direcció (ACCID) i la Fundació Roca i Galès, amb la col·laboració de la Barcelona School 
of Management (BSM-UPF).

La Guia té un enfocament molt pràctic perquè pugui servir per l’elaboració del balanç 
social. Està dividida en 6 capítols. El primer capítol és la introducció. En el segon capítol 
es presenta el marc conceptual del balanç social com a eina de rendició de comptes. En 
el tercer capítol es presenten els diferents qüestionaris i indicadors que composen el 
balanç social. En el quart capítol s’expliquen les fases principals per elaborar el balanç 
social. Aquest capítol es divideix en tres fases: Preparació i recollida, elaboració de qües-
tionaris, i anàlisi d’indicadors i establiment de compromisos. En el cinquè capítol es 
presenten diverses experiències pràctiques. Aquest capítol inclou informació d’organitza-
cions que tenen experiència en l’elaboració del balanç social, i que destaquen per l’ús 
que li donen a aquesta informació. Són els casos de les cooperatives Celobert, Arç, Op-
cions de Consum Responsable, i l’Associació Alba. En el sisè capítol, s’inclou un apartat 
d’annexos, en el que es poden trobar documents útils per a l’elaboració i anàlisi del 
balanç social. 

Aquesta Guia ha estat elaborada tenint en compte l’eina informàtica del Balanç Social de 
la XES. D’aquesta manera les organitzacions interessades en elaborar el balanç social tro-
baran les indicacions necessàries per poder utilitzar aquesta eina, totalment gratuïta, i 
oberta a tot tipus d’organitzacions.

Ensenya el cor
Amb aquest lema, ensenya el cor, ja fa uns anys que la XES promou la campanya anual del 
Balanç Social. És un lema que vol deixar clara la intenció de les organitzacions que realit-
zen l’auditoria social de la XES d’anar mes enllà d’un simple procés de rendició de comptes. 
Fer-lo, amb voluntat de millora, mostrant els encerts, però també les febleses, contradic- 
cions i propostes per avançar de les nostres organitzacions i projectes socio-econòmics. 

Ja fa més de vuit anys que, des de la XES, estem treballant per construir aquesta eina 
que considerem clau a l’hora d’avaluar el retorn social dels projectes. L’interès per la co-
munitat és un dels set principis cooperatius des dels orígens del cooperativisme, i és un 
tret diferencial dels projectes de l’economia social i solidària. Un retorn que ha d’anar, per 
força, molt més enllà de l’impacte econòmic o de la responsabilitat mediambiental. Un 
interès real per la comunitat significa ser co-responsable del que passa en el nostre entorn, 
i ser capaç de generar organitzacions que pre-figuren la societat que volem; espais d’ex-
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perimentació que ens han de permetre anar construint un model alternatiu al capitalisme 
neoliberal depredador de les nostres vides i recursos naturals. 

El Balanç Social, a més de ser una eina valuosa per avaluar el retorn social esmentat, té 
un valor afegit: s’ha construït a partir de la pràctica concreta i no és, per tant, un sistema 
de balanç redactat des d’un posicionament exclusivament teòric o extern. Les organitza- 
cions que fan cada any el Balanç Social, són les verdaderes protagonistes de la seva cons-
trucció. Són la base social i el motor de canvi. Són part d’aquesta rumor de fons, imparable, 
que fa del moviment de l’economia social i solidària una alternativa real i concreta en 
construcció i transformació diària, una caixa d’eines ben farcida de projectes.

El Balanç Social, doncs, no és una eina aïllada, sinó que s’emmarca en una estratègia 
àmplia per tal de transformar la vida quotidiana de les persones i de les organitzacions. 
Juntament amb altres instruments com la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC, 
http://www.firaesc.org), les trobades d’intercooperació, el mapatge d’iniciatives Pam a Pam 
(http://pamapam.org), es dibuixa l’estratègia de construcció de Mercat Social, un espai 
socioeconòmic on la cooperació i la confiança siguin al centre enlloc de la competència, i 
aconseguir així el desitjat i necessari canvi social cap a una societat més justa i solidària. 

Ensenyar el cor per aconseguir cooperativitzar la societat i no mercantilitzar les nostres 
organitzacions; ensenyar el cor com a forma de crear comunitat; ensenyar el cor per fer 
avançar i millorar la qualitat social dels nostres projectes; ensenyar el cor per posar les 
persones al centre i no el capital.

Per Fernando Paniagua, membre de la junta permanent de la XES, i Ramon Bastida, 
coordinador de la comissió de comptabilitat de cooperatives i ENLS de l’ACCID i membre del 
Patronat de la Fundació Roca i Galès.
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