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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 
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termini del nostre model econòmic, i ens emplaça a replantejar alguns ele-
ments estructurals sobre els quals s’erigeix. En aquest replantejament, és 
clau considerar el teixit socioempresarial de l’economia social i solidària 
com a element central per a la reconversió econòmica; com un dels motors 
de la reactivació. Creiem que és important que sigui així, perquè l’ESS ha 
demostrat al llarg dels anys ser capaç de donar resposta als reptes econòmics, 
socials i ambientals que tenim com a societat, al mateix temps que genera 
activitat econòmica des de lògiques d’organització democràtica del treball i 
l’activitat socioempresarial. De fet, amb la crisi de la covid-19, s’ha fet més 
evident que mai que les propostes de l’ESS estan totalment alineades amb les 
respostes que reclama aquesta crisi, especialment en cinc grans àmbits:

•  La crisi sociosanitària està fent evident la importància de la defensa 
del que és públic-comú com a garant real de les condicions de vida de 
les persones quan el mercat falla. Una de les raons de ser de l’ESS és, 
precisament, la de posar l’activitat socioeconòmica al servei de la 
satisfacció de necessitats, orientant l’activitat al servei d’allò que és 
públic-comú en comptes d’orientar-la al lucre, i de fer-ho de manera 
democràtica, equitativa, solidària i sostenible. Aquesta situació es re-
produeix també en relació amb el coneixement: veiem com les pràc-
tiques privatives (les patents, la investigació privada, les dades no 
obertes, etc.) atempten contra la vida en moments clau, i des de l’ESS 
responem amb pràctiques de coneixement i tecnologies lliures gràci-
es al lideratge del moviment pel Procomú.

•  Si d’alguna cosa ens està servint aquesta crisi, és per entendre la fra-
gilitat de la vida humana, que les persones som interdependents i que, 
cuidar-nos totes i entre totes, ha d’estar en el centre de l’activitat hu-
mana. Acabada aquesta crisi sanitària, no hauríem de perdre mai més 
de vista el paper central que han de jugar les cures en la societat. Des 
de l’ESS, hibridats amb els postulats de les economies feministes, 
anem dient des de fa temps que la vida s’ha de posar al centre, i que 
això passa per garantir que les feines bàsiques per a la reproducció de 
les societats en el temps ocupin la centralitat econòmica i es repartei-
xin equitativament entre dones i homes.

•  La tercera reacció que volem destacar és la multitud d’iniciatives de 
solidaritat i suport mutu que es mouen fora de les administracions 
públiques i que, juntament amb les mesures d’emergència decretades 
per aquestes, estan sent clau per minimitzar els impactes negatius 
sobre les persones més vulnerables. Entre aquestes pràctiques, tro-
bem multitud d’iniciatives de l’ESS que estan adaptant la seva activi-
tat econòmica per donar respostes col·lectives i solidàries a la crisi. 
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L’enfortiment de les xarxes de solidaritat i de suport mutu es troba, 
precisament, a l’origen mateix de l’economia popular solidària que 
emergeix als anys vuitanta a Llatinoamèrica, i també a l’origen de 
l’economia solidària sorgida a França als anys setanta.

•  I entre totes aquestes iniciatives, veiem com moltes estan conforma-
des per persones migrades, un dels col·lectius més vulnerabilitzats 
davant d’aquesta crisi i, a la vegada, dels qui més podem aprendre 
pràctiques de suport mutu. Fa anys que l’ESS defensem que una eco-
nomia transformadora ha de ser multicultural i diversa, i treballem 
propostes i les posem en pràctica per avançar en aquesta direcció.

•  Un cinquè i últim concepte que ressona arran de la paràlisi econòmi-
ca global és el de resiliència, entesa com la capacitat d’un sistema de 
fer front als xocs externs que posen en risc la seva capacitat de repro-
duir-se en el temps. Des de l’ESS portem la resiliència gravada a les 
pràctiques. Així, per exemple, la solidaritat interna –la lògica de la 
mutualització– ens fa més resilients com a organitzacions. També ens 
fa més resilients la consciència ecològica que integrem a les nostres 
pràctiques, que, per exemple, ens fa escurçar cadenes de valor i apos-
tar per circuits curts de comercialització i consum, contribuint a fer 
realitat la sobirania alimentària al país.

Partint d’aquesta diagnosi, des de l’àmbit de l’ESS s’ha impulsat un 
Pla d’Acció de l’ESS davant la crisi,2 que busca, com dèiem, situar el teixit 
socioempresarial de l’ESS com a peça clau de la reconstrucció i la reactiva-
ció econòmica.

De les múltiples eines, mesures i accions necessàries, el Balanç Social 
de la Xarxa d’Economia Solidària és una eina important, ja que, partint d’un 
exercici de rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern, pot te-
nir un efecte multiplicador a l’hora d’assolir i consolidar els canvis necessa-
ris. En aquest article n’expliquem l’origen, les característiques i de quina 
manera pot contribuir a aquest canvi en el model socioeconòmic. 

2. L’origen i l’evolució del Balanç Social de la XES

El Balanç Social neix l’any 2007 en el marc de la Xarxa d’Economia 
Solidària a partir de la necessitat d’identificar i visibilitzar els principis que 
caracteritzaven el moviment de l’economia solidària i les entitats que en 
formaven part.
2  Al web de la XES podeu veure’n més detalls: <https://xes.cat/2020/06/04/
definim-juntes-el-pla-daccio-de-less-davant-la-crisi/>.
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En un context de ressorgiment de l’ESS a Catalunya es volia conèixer 
quina era la realitat a escala global d’aquestes entitats, però a la vegada, 
crear una eina que servís d’autoavaluació i millora contínua. Tant és així 
que en Jordi Garcia Jané, aleshores entre moltes altres coses, president de la 
XES, deia al pròleg de l’Informe Agregat 2011, que en el moment de crea-
ció del Balanç Social ens movien tres voluntats:

“La voluntat de saber, més ben dit de saber-nos, perquè no ens confor-
màvem amb impressions i amb el dia a dia per conèixer la realitat de les 
nostres organitzacions, sinó que volíem aturar per un moment el ritme fre-
nètic de la feina per tal d’avaluar-nos i fer-ho sobre múltiples facetes i des 
d’una polifonia de veus.

Voluntat de mostrar perquè estàvem íntimament convençudes que, mal-
grat totes les misèries i insuficiències que arrosseguem, estàvem parint una 
forma de fer empresa i economia substancialment més justa, democràtica, 
equitativa i sostenible que la dominant, i això la societat ho havia de conèixer.

Finalment, voluntat de millorar perquè manteníem la mateixa autoexigèn-
cia ètica que va arrossegar els nostres col·lectius humans, en el seu dia, cap a 
l’aventura d’emprendre en clau cooperativa, social i solidària, i necessitàvem 
una eina que ens il·luminés els camins de millora” (García Jané, 2011).

I, anys més tard, aquests objectius segueixen sent plenament vigents, 
però a més, hem incorporat el concepte del Mercat Social3 i que el Balanç 
Social en sigui una de les portes d’accés.

I amb aquestes voluntats i objectius, el Balanç Social és, des d’un inici, 
una eina disponible per a tota mena d’organitzacions amb activitat econòmi-
ca, independentment de si són sòcies o no de la XES i de la forma jurídica. 
Aquest últim punt és especialment important, ja que marca un canvi de ten-
dència respecte al que tradicionalment s’associava als conceptes d’econo-
mia social i d’economia solidària. Molt vinculats a pràctiques concretes 
però, sobretot, a formes jurídiques. En aquest sentit, una de les conviccions 
que hi ha darrere del Balanç Social és que són les pràctiques, i no les formes 
jurídiques, les que determinen què és i què no és ESS.

Ara bé, no és d’estranyar que la forma jurídica predominant entre les 
entitats que el fan sigui la cooperativa. L’any 2019, de les 226 entitats i 
empreses que van completar el Balanç Social les cooperatives de treball van 
ser la forma jurídica predominant (39%), seguida de les associacions (27%) 
i més lluny de les fundacions, amb un 11%. En els números absoluts és in-
teressant reflectir l’evolució del nombre d’organitzacions participants, que 
3  La idea de Mercat Social la podeu trobar desenvolupada a la Guia del Mercat 

Social. (García Jané; Suriñach, 2019).
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està tenint un creixement d’un 20% anual i que ha passat de les 72 del 2015 
a les 226 el 2019. Fent una mirada enrere, veiem que, al llarg dels anys, tant 
les cooperatives com les associacions han estat les formes jurídiques princi-
pals, però a la vegada, les fundacions i les societats mercantils i el treball 
autònom s’hi han anat incorporant progressivament.

L’evolució del nombre d’entitats que fan el Balanç Social està molt 
relacionada amb la mateixa evolució del nombre d’entitats que s’estan cre-
ant al voltant de l’ESS en aquests darrers anys. És a dir, els últims deu anys, 
i especialment entre el 2014 i el 2016, han suposat un gran creixement d’en-
titats de l’ESS, on les cooperatives de treball són la forma jurídica absoluta-
ment predominant també en aquest període. Ara bé, també és important fer 
una anàlisi de quins sectors i quins àmbits territorials predominen entre 
aquestes organitzacions. L’educació i la recerca s’han establert els últims 
tres anys com el sector principal; actualment és el sector d’un 22% de les 
entitats. Si mirem el detall, els projectes educatius, la formació crítica i la 
difusió i la sensibilització són els àmbits on més entitats treballen. I territo-
rialment, hem de ser conscients que el 71% es troben al Barcelonès. Tot i 
això destaca, també, la comarca, amb 20 entitats i un 9% del total de Cata-
lunya gràcies a la dedicació i l’aposta de l’Ajuntament de Manlleu.

3. Característiques del Balanç Social

3.1. La governabilitat del Balanç Social

Des dels inicis, la governabilitat del Balanç Social ha estat en mans de 
la Comissió de Balanç Social,4 comissió que forma part de l’estructura de la 
XES i que actualment està formada per 8 persones entre equip tècnic i per-
sones voluntàries, a títol individual o representant entitats de l’ESS. 

La seva principal tasca és la de conceptualitzar i desenvolupar el Ba-
lanç Social i això inclou aspectes com definir i revisar les preguntes i indi-
cadors que es fan cada any, proposar els criteris amb els quals es fa l’avalu-
ació, acompanyar les entitats en el procediment de resposta, recollir les 
dades, avaluar-les, analitzar-les a nivell agregat per fer l’Informe del Mercat 
Social català i coordinar-se amb les diferents xarxes d’economia solidària 
de l’Estat en el marc de Reas Red de Redes.

En aquest últim sentit, els últims anys la Comissió ha treballat amb la 
resta de xarxes territorials confederades a Reas Red de Redes, per tal que la 
plataforma tecnològica Ensenya el Cor5 sigui el punt comú de recollida de 
4  Comissió de Balanç Social <https://xes.cat/comissions/balanc-social/>.
5  La plataforma tecnològica de recollida de dades és: <ensenyaelcor.org>.
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dades. D’aquesta manera, el projecte ha anat evolucionant a tots els nivells 
i ha estat treballat conjuntament amb les diferents xarxes de l’Estat fins al 
punt que l’any 2019 van fer el Balanç Social a través de la mateixa platafor-
ma 560 empreses i entitats de l’ESS.

3.2. Les preguntes de Balanç Social6

Del Balanç Social no només són importants les respostes i les anàlisis 
que se’n puguin fer sinó que, també, és important què es pregunta. Les dues 
modalitats del Balanç Social –bàsica i completa– estan dividides en els ma-
teixos blocs de preguntes:

•  Dades generals: aspectes generals de l’entitat i composició de la base 
social que compon l’organització.

•  Economia i política de lucre: dades econòmiques de l’organització.
•  Equitat i democràcia: es mesura, d’una banda, el grau de qualitat 

democràtica, tant directa com representativa, que l’organització per-
met a totes les persones membres, tant si són associades com contrac-
tades. D’altra banda, volen mesurar el grau de diversitat i intercultu-
ralitat de les organitzacions i la igualtat d’oportunitats de què 
gaudeixen les persones que hi treballen.

•  Sostenibilitat ambiental: variables ambientals bàsiques per tal de te-
nir una imatge de l’impacte ambiental de l’organització.

•  Compromís social i cooperació: volen mesurar la sensibilitat que 
l’organització demostra pel seu entorn en matèria de participació, im-
plicació i apoderament social del territori.

•  Qualitat del treball: mesurar la capacitat de l’organització de propor-
cionar el benestar i el desenvolupament de les persones treballadores 
des de la sostenibilitat del projecte.

A més, a la modalitat completa s’inclouen qüestionaris laborals (de 
resposta obligatòria per un percentatge mínim de les treballadores), qüesti-
onaris a persones sòcies i usuàries i qüestionaris a voluntàries.

La idea bàsica és poder mantenir una bateria comuna al llarg del temps per 
conèixer i visibilitzar l’evolució dels indicadors. Ara bé, cada any s’incorporen 
noves preguntes i indicadors que ens ajudin a millorar l’anàlisi i la visibilitat de 
les pràctiques de les organitzacions. És important destacar que la revisió de 

6  Per veure les preguntes concretes hi ha disponibles la guia de preguntes de la 
modalitat bàsica (https://mercatsocial.xes.cat/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/
Guia-preguntes-BSbasic-2020.pdf) i de la modalitat completa (https://mercatsocial.
xes.cat/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Guia-preguntes-BS-2020.pdf).
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preguntes no només es fa en el marc de la Comissió de Balanç Social sinó que 
la resta de comissions i espais de la XES participen en definir les preguntes que 
fan referència al bloc temàtic en què tenen perícia. D’aquesta manera, comissi-
ons com ecologia, economies feministes i procomuns han tingut un paper actiu 
els últims anys en l’evolució de l’enfocament i les preguntes fetes.

3.3. El Balanç Social com a eina de certificació: el sistema 
d’avaluació

El Balanç Social, a més de permetre una mirada crítica pel que fa a 
l’entitat i a l’agregat, és també una certificació que incorpora una avaluació 
de totes les entitats que l’omplen i una auditoria per tal de comprovar la 
veracitat de les dades.

I és que el concepte d’autoavaluació i millora contínua també l’apliquem 
a la mateixa eina i és per això que intentem que any rere any incorpori, a més 
de noves preguntes, nous aspectes que el facin millorar. Un d’ells és el con-
cepte d’avaluació. Inicialment va estar lligada als compromisos de millora de 
l’organització i, actualment, es tracta d’una avaluació a diversos nivells. El 
primer d’aquests nivells és una avaluació quantitativa basada en una sèrie de 
paràmetres que hem establert com a referència en cada un dels indicadors i 
que no només ens permeten mesurar i descriure l’impacte social, ambiental i 
de bon govern de les organitzacions sinó que ens permet avaluar-los.

Aquests paràmetres neixen a través d’una combinació de criteris polí-
tics i pràctics que ens permet, d’una banda, adaptar-nos a la realitat de les 
organitzacions de l’ESS, però d’altra, fer que els criteris polítics siguin els 
que marquin la definició de què és ESS i què no. D’entrada, els criteris po-
lítics els definim en els diferents espais de deliberació de la XES. Per exem-
ple, l’escala salarial l’avaluem en funció de la proposta de llei d’ESS i tota 
aquella ràtio que queda per sobre d’1/5 no li atorguem puntuació. Per altra 
banda, també utilitzem paràmetres que hem extret de les respostes d’anys 
anteriors i que ens situen quina és la realitat de les organitzacions i que ens 
permeten avaluar de forma més precisa, i posant llindars diferents segons 
forma jurídica, valors com, per exemple, el nivell de participació en els es-
pais de presa de decisions de l’organització. 

Entrant més en detall, el sistema d’avaluació que utilitzem aquest 2020 
l’hem definit de dalt a baix. És a dir, primer decidint quin pes ha de tenir 
cada un dels 6 àmbits avaluats (economia i política de lucre, gènere i pers-
pectiva feminista, equitat i democràcia, sostenibilitat ambiental, compromís 
social i cooperació, qualitat del treball) i després el pes de cada un dels blocs 
que conformen els àmbits. Dins de cada bloc hi ha les preguntes que una 
entitat veu quan respon la modalitat bàsica del Balanç Social. Cal dir que, 
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de la mateixa manera que els indicadors, el pes de cada un dels blocs és una 
combinació de criteris polítics i de ser conscients del pes que podem arribar 
a donar a un bloc en funció de les preguntes que estem fent. És a dir, que 
donem menys pes a un bloc que a un altre no ha de voler dir que li donem 
menys importància política sinó que potser és conseqüència del fet que te-
nim menys informació per avaluar-lo de forma quantitativa.

Ponderacions de l’avaluació quantitativa

Economia i política de lucre 16,67%

Dependència de subvencions 20%

Finances ètiques i solidàries 40%

Excedents 40%

Gènere i perspectiva feminista 16,67%

Participació 25%

Càrrecs de responsabilitat 25%

Salaris 25%

Llenguatge, protocol assetjament i pla d’igualtat 25%

Equitat i democràcia 16,67%

Participació 25%

Transparència 25%

Càrrecs de responsabilitat 15%

Salaris 20%

Diversitat 15%

Sostenibilitat ambiental 16,67%

Política ambiental 25%

Consum d’energia i aigua 15%

Consum de paper 15%

Prevenció i recollida selectiva de residus 15%

Altres consums 15%

Mobilitat 15%

Compromís social i cooperació 16,67%

Mercat social i intercooperació 70%

Aportació al procomú 30%
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Qualitat del treball 16,67%

Salut laboral 20%

Regulació de prestacions 20%

Formació i desenvolupament 20%

Conciliació 20%

Espais de cures 20%

Aquesta avaluació quantitativa la superen les entitats que assoleixen 4 
punts sobre un total de 10.7

Ara bé, hem de deixar clar que aquest sistema és només una part de 
l’avaluació que ens serveix per tenir una primera referència,8 ja que som 
conscients que hi ha aspectes del Balanç Social que no són mesurables i que 
la Comissió de Balanç Social també valora en els seus espais de treball. A 
més, també es porten casos, si s’escau, als diferents espais de deliberació i 
presa de decisió de la XES.

3.4. El Balanç Social com a eina de certificació: l’auditoria

Totes aquelles entitats que superen l’avaluació estan subjectes al fet 
que se’ls demani demostrar les seves respostes aportant la documentació 
corresponent. En concret, l’objectiu de la Comissió de Balanç Social és fer, 
cada any, auditoria a un 10% de les entitats. Una auditoria que no és aleatò-
ria i que ve definida per uns paràmetres de selecció de les entitats a auditar 
que són públics:

•  Aquelles organitzacions que tenen possibles incoherències en les seves 
dades, siguin tècniques o de variació de les dades d’un any a un altre.

•  Aquelles organitzacions que obtenen avaluació positiva però amb una 
puntuació entre el 4 i el 5.

•  Aquelles organitzacions que tenen una puntuació molt alta en un bloc i 
molt baixa a la resta, especialment si el fet que puntuïn molt alt en 
aquest bloc suposa que la seva avaluació sigui positiva a escala global.

•  Diversitat de formes jurídiques i tipologies d’organitzacions. En 
aquest sentit, són més susceptibles de rebre auditories les organitza-
cions petites, mitjanes i grans abans que les microempreses (menys 
de 5 persones treballadores).

7  Aquest any introduïm, per primera vegada, el fet que cada bloc hagi de tenir un 
mínim de puntuació.

8  D'aquí que no fem pública la puntuació quantitativa de cada una de les organitzacions.
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Exemples de documentació a aportar: la memòria anual, el llibre de sòci-
es, l’acta Assemblea General Ordinària o dels òrgans rectors de l’organitza-
ció on s’aproven comptes i pla de treball, les actes de reunions, els docu-
ments que plasmen l’organigrama, els documents on estan escrits els 
protocols establerts, etc.

3.5. Què aporta a les empreses que el fan?

Actualment parlem que el Balanç Social aporta a les organitzacions 
que el fan quatre aspectes que tenen molt a veure amb els objectius que 
anem perseguint des de fa anys i que comentàvem en un inici.9

D’una banda, compleix dos objectius pel que fa al conjunt de l’ESS. El pri-
mer és el reconeixement per part de les administracions públiques i la ciutadania 
com a part de l'ESS. Un dels objectius en què hem fet més èmfasi els últims anys 
ha estat treballar pel reconeixement i la incorporació del Balanç Social al procés 
de presa de decisions pels processos de compra pública de les administracions. 
Aquesta feina està tenint, a poc a poc, els seus fruits en diversos eixos, com per 
exemple en les subvencions a l’ESS de l’Ajuntament de Barcelona; en el catàleg 
d’empreses i organitzacions de l’ESS de la comarca d’Osona que ha creat l’Ajun-
tament de Manlleu; i en els convenis per a la cessió d’espais i equipaments públics 
en el marc del programa Patrimoni Ciutadà, que tenen el Balanç Comunitari (que 
té com a requisit indispensable l’elaboració del Balanç Social de la XES).

El segon aspecte és el fet que el Balanç Social és una porta d’entrada 
al Mercat Social de la XES, on es busca establir una xarxa de producció, 
distribució i consum en què les relacions econòmiques i la intercooperació 
es produeixin sota els criteris de l’ESS.

Per altra banda, les entitats i les empreses que fan el Balanç Social tenen 
una eina per obtenir una autoavaluació periòdica que ajuda en el procés de 
millora contínua del funcionament intern. I més encara, si tenim en compte que 
la modalitat completa incorpora qüestionaris laborals, a la base de voluntariat i 
de sòcies i usuàries i permet arribar als diferents espais de l’organització.

I, per últim, el Balanç Social posa a disposició de les organitzacions 
eines específiques –com els documents de resultats, el segell i la infografia– 
que permeten comunicar els valors de l’organització de manera gràfica. 

4. Contribució del Balanç Social al canvi socioeconòmic

El fet que 226 entitats omplissin el Balanç Social de l’any 2019 a Ca-
talunya ens va permetre aturar-nos i analitzar quina era a finals de l’any 
9  Hi ha més informació d'aquests aspectes a:  

<https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/>.
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passat la situació d’una representació significativa de l’ESS.10  A la vegada 
ens van fer alertar que hi havia certs símptomes de debilitat econòmica que 
apreciàvem en el teixit de l’ESS, que combina iniciatives creades de poc, 
amb una alta temporalitat en la contractació i una excessiva dependència de 
subvencions. Unes característiques que fan que, en el context actual, hàgim 
d’estar encara més alerta per tal de reforçar el teixit de l’ESS davant el con-
text que estem vivint. I amb aquest objectiu, el Balanç Social no només in-
corpora les preguntes i indicadors habituals sinó que hem creat noves pre-
guntes que fan referència al context viscut des del març de 2020. D’una 
banda, permetrà conèixer l’impacte a mitjà termini de la crisi desencadena-
da per la covid-19. Però d’una altra ajudarà a visibilitzar les pràctiques de 
l’ESS en temps de crisi. Unes pràctiques que s’estan erigint com a part im-
prescindible per a la reconstrucció econòmica que tenim per davant.

A l’inici de l’article fèiem referència als cinc grans àmbits en què les 
propostes de l’ESS estan totalment alineades amb les respostes que reclama 
aquesta crisi. I el conjunt de preguntes i indicadors que componen el Balanç 
Social permeten a les entitats i les empreses ser part d’aquesta resposta, ja 
que permeten reflexionar sobre aquestes pràctiques, identificar-les, millo-
rar-les (si s’escau) i visibilitzar-les tant en l’àmbit intern com en l’extern. 
Seguint els punts que comentàvem a l’inici: Primer, permeten analitzar 
l’aposta per pràctiques de coneixement i tecnologies lliures a través del bloc 
d’aportació al procomú. Segon, les preguntes de conciliació, de benestar 
laboral i de presència en els diferents espais de les organitzacions ajuden a 
saber fins a quin punt les feines bàsiques per a la reproducció de les socie-
tats en el temps ocupen la centralitat econòmica i es reparteixin equitativa-
ment entre les dones i els homes. Tercer, el bloc de compromís social i coo-
peració permet analitzar i visibilitzar aspectes centrals que aquesta crisi ha 
posat en relleu com la solidaritat i el suport mutu. Quart, les preguntes del 
bloc d’interculturalitat permeten veure fins a quin punt les persones migra-
des formen part de les empreses i entitats i aquestes fomenten la seva pre-
sència i participació. I, cinquè i últim, les preguntes i indicadors que analit-
zen la democràcia interna i el bloc de sostenibilitat ambiental ajuden a 
entendre de quina manera estem ajudant a crear societats més resilients.
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