06 bon govern i responsabilitat social:
de la intervenció sectorial a la
coordinació efectiva

“Intentem generar dinàmiques
d’intercooperació per tal que
siguin les pròpies organitzacions
de l’ESS les que ajudin a
d’altres entitats a complir els
compromisos de millora”
Comissió de
Balanç Social
de la XES

Les evidències que ens mostren la necessitat de caminar cap a unes ciutats més
sostenibles, cada dia es fan més presents (contaminació atmosfèrica, generació
de residus, canvi climàtic…). La ciutat de Barcelona va emprendre aquest camí
amb l’adhesió a la Carta d’Aalborg el 1995 i el posterior Compromís Ciutadà
per a la Sostenibilitat 2002-2012. Però per tal d’abordar aquests reptes, la
comunicació i l’Educació Ambiental es converteixen en elements indispensables
per generar aquests canvis i augmentar el grau de consciència social.
Així doncs, amb l’objectiu de reflexionar i generar debat, entomem els següents
reptes marcats per a la ciutat de Barcelona, a través dels deu punts del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, i posem el focus en aquelles entitats i
pràctiques que avui en dia contribueixen a la sostenibilitat ambiental i social.
La comissió de Balanç Social de la XES (Xarxa d’Economia Solidària) s’encarrega
de conceptualitzar i desenvolupar una eina de “rendició de comptes i mesura
d’impacte social, ambienta i de bon govern” que encaixa perfectament amb el
punt 6 del Compromís: Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció
sectorial a la coordinació efectiva. Aquesta eina que fan servir és el propi
Balanç social que “avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans
característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable:
la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat
laboral i la qualitat professional”.
Tal i com s’indica en aquest apartat del Compromís, les empreses i entitats que
“incorporen criteris de bon govern i responsabilitat social en el seu funcionament
busquen assolir la prosperitat social i el benefici col·lectiu, preservant l’interès
general per sobre dels interessos particulars i procurant les millors condicions
de qualitat de vida per als treballadors i els col·laboradors, les seves famílies i
la societat en general”. Així doncs a través del Balanç social, les organitzacions
poden utilitzar els resultats per millorar internament i tal i com afirmen des de la
comissió: “Ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia
Solidària i del Mercat Social”.
L’objectiu d’assolir el Bon govern i la responsabilitat social en empreses i
organitzacions és un repte de futur, ja que segons la diagnosi d’aquest apartat del
Compromís es pretén “introduir i integrar aquests conceptes i que els aspectes
intangibles (més enllà dels purament financers: els ambientals, els socials, la
reputació, el capital intel·lectual, etc., que interessen a tots els grups amb els
quals es relaciona) passin a formar part del valor de l’organització”.
En aquest sentit, “intentem generar dinàmiques d’intercooperació per tal que
siguin les pròpies organitzacions de l’ESS (Economia Social i Solidària) les
que ajudin a d’altres entitats a complir els compromisos de millora”, conclou la
comissió de Balanç Social de la XES.
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