
CAMPANYA 2009-2010

BALANÇ SOCIAL

Benvolguts/udes companys/es,

Ens plau informar-vos de la campanya 2010 de Balanç Social que la Xarxa d’Economia 
Solidària estem a punt d’iniciar, així com de proposar-vos que hi participeu.

Aquesta  serà  la  tercera  edició  de  la  campanya;  a  la  primera  hi  van  participar  17 
organitzacions;  a la segona, 47, i  en aquesta esperem superar les 50. Com sabeu, el 
balanç  social  és  un  document  on  cada  organització  descriu  i  mesura  les  seves 
aportacions  socials,  laborals,  professionals  i  ecològiques  fetes  al  llarg  de  l'exercici. 
Aquesta  classe  de balanç  té  dues grans  utilitats:  l’externa  i  la  interna.  Externament, 
serveix  per  difondre  la  responsabilitat  social  de  l’economia  social  i  solidària,  tant 
globalment el sector (publicant un Balanç Social Agregat), com de cada organització. 
Internament, per a cada empresa o entitat en particular, permet tenir una idea en conjunt 
de les pròpies aportacions, detectar les insuficiències i plantejar millores.

Aquest any 2010, però, volem anar més enllà i oferir la possilitat d'atorgar un segell que 
acrediti que s´ha fet el balanç social de l'exercici 2009 a totes aquelles organitzacions 
que, a més de fer el balanç social, el pengin al web (com a mostra de transparència), 
estableixin objectius de millora i certifiquin les dades del balanç amb la declaració escrita 
que us adjuntem. Per tant, en aquesta edició cada empresa o entitat que vulgui fer el 
balanç social haurà de triar entre accedir al segell complint els tres requisits esmentats o 
bé, pel que sigui, renunciar-hi però emplenar igualment el balanç, sense que llavors hagi 
de complir aquells tres requisits suplementaris.

En qualsevol de les dues opcions, el lliurament a la XES del balanç social de l'exercici 
2009 s'haurà de fer  abans del 30 de maig.  Tot  seguit  la  Xarxa n’elaborarà  un de 
conjunt  que  serà  el  Balanç  Social  Agregat,  el  difondrà  als  mitjans  de  comunicació, 
l'enviarà  a  cada  organització  participant  i,  a  aquelles  que  hagin  complert  els  tres 
requisits, els trametrà també el segell acreditatiu perquè el puguin utilitzar en les seves 
comunicacions com creguin convenient.

Per a qualsevol dubte, ens teniu a la vostra disposició, bé sigui per correu electrònic, per 
telèfon o, fins i tot, si cal, acudint a la vostra seu social. Per tal que el procés d’elaboració 
sigui més operatiu, us demanem que nomeneu un/a  responsable del balanç social, 
que  pugui  ser  també  el  nostre  interlocutor.   Properament  ens  posarem en contacte 
telefònic amb vosaltres per confirmar la vostra participació. Rebeu una cordial salutació.

Eva Moreno
Per la Comissió de Balanç Social
de la Xarxa d’Economia Solidària

COMISSIÓ DE BALANÇ SOCIAL
Eva Moreno (XES): evamorenotrave@gmail.com
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Jordi Garcia (L’APÒSTROF): jordi@apostrof.coop 
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Montserrat Llobet: mllobet5@xtec.net
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