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RESUM

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i me-
sura d’impacte social, ambiental i de bon govern que la Xarxa 
d’Economia Solidària (XES) posa a disposició de les empre-
ses i de les entitats per avaluar de forma sistemàtica, objecti-
va i periòdica sis grans característiques de tota organització 
que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, el gè-
nere, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís soci-
al i la qualitat laboral. En un context de reconstrucció econò-
mica com el que hem d’iniciar a partir d’ara, el Balanç Social 
pot contribuir a fer que es faci des de la mirada transforma-
dora que es reclama des de l’Economia Social i Solidària 
(ESS) i que el teixit social i empresarial de l’ESS, i les pràcti-
ques que el defineixen, ocupin un rol central.
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ABSTRACT

The Social Balance Sheet is a tool for accountability and a 
measure of social, environmental and good governance im-
pact that the Solidarity Economy Network (XES) makes avail-
able to companies and entities to systematically, objectively 
and periodically evaluate six great characteristics of any or-
ganization that wants to be socially responsible: democracy, 
gender, equality, environmental commitment, social commit-
ment and job quality. In a context of economic reconstruction 
such as the one we have to start from now on, the Social Bal-
ance Sheet can contribute to it being done from the transform-
ative point of view that is demanded from the Social and Soli-
darity Economy (ESS) and where the ESS socio-business 
context, and the practices that define it, play a central role.
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1. L’Economia Social i Solidària com a peça clau de la re-
construcció econòmica

La covid-19 ha posat de manifest la vulnerabilitat del model econòmic 
dominant, especialment en la capacitat de donar resposta a les necessitats 
socials i sanitàries més urgents. El mercat globalitzat i les complexes cade-
nes de valor associades, s’han tornat inoperatives en una situació d’emer-
gència, mentre el sector públic, el teixit empresarial petit i mitjà –i, en espe-
cial, el d’economia social i solidària– arrelat al territori i les xarxes 
comunitàries i de suport mutu, s’han posat al capdavant.

Més enllà del daltabaix esdevingut en el curt termini, la crisi sociosani-
tària ha situat unes alertes importants en relació amb la sostenibilitat a llarg 


