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L’Institut Ostrom és el think tank de política pública líder a Catalunya. Els nostres principis
fundacionals són el reconeixement del pluralisme, l’exercici de la tolerància, la salvaguarda dels drets
civils, la promoció de les institucions inclusives, el foment de les societats obertes i l’impuls de
l'economia de lliure mercat.
Fundats el 2016, som un pol independent i no partidista de coneixement, debat i generació d’idees,
compromès amb el pensament profund i rigorós i amb vocació d’incidir de manera determinant en
l’opinió pública i les institucions catalanes, a través de la investigació, la divulgació i la inﬂuència en el
debat públic.
La nostra plataforma s’erigeix com una via de participació i inﬂuència en el debat social, un pont entre
el món acadèmic, la societat civil i els gestors públics per unir esforços amb vista a contribuir al
progrés de la societat catalana.
La nostra institució rep el seu nom en homenatge a Elinor Ostrom, Professora d’Economia Política,
titular de la Càtedra Arthur F. Bentley de la Universitat d’Indiana i primera dona guardonada amb un
Premi Nobel d’Economia.
Som membres de l’Atlas Network, xarxa integrada per gairebé cinc-cents think tanks d’arreu del
món, entre els quals destaquen el Cato Institute i l’American Enterprise Institute (AEI) als Estats Units,
el Fraser Institute canadenc; l’Adam Smith Institute (ASI) i l’Institute of Economic Aﬀairs (IEA) al Regne
Unit; l’Institut Timbro a Àustria o el Centre for Civil Society a la Índia.
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CENTRO para
el ANÁLISIS de las
DECISIONES PÚBLICAS
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Possibilitat de participar en la deﬁnició de
projectes i propostes.

CORPORATE
PARTNER
El Programa de Corporte Partners de l’Institut Ostrom posa a disposició d'empreses i
institucions privades l’equip de recerca, comunicació i relacions institucionals del think
tank per a desenvolupar programes d’investigació, formació, divulgació i inﬂuencia
pública personalitzades i avançar en la transformació de l’entorn social i institucional
cap a un marc pro-competitiu i favorable a l’activitat econòmica.
Pressupost anual: 10.000 €

Estratègia d’inﬂuència i transformació
regulatòria. Engagement amb stakeholders i
líders d’opinió (KOL) rellevants del sector públic
i privat, monitorització de les principals
institucions per controlar els timings legislatius i
disseny de propostes regulatòries. L’Institut
Ostrom compta amb un equip de professionals
experimentats en identiﬁcar dinàmiques
polítiques, institucionals i legislatives i elaborar
propostes de política pública.
Campanya de comunicació i premsa.
Redacció d’articles divulgatius d'alt valor afegit
en premsa; entrevistes als mitjans de
comunicació; disseny, elaboració i maquetació
de material infogràﬁc (banners, vídeos,
fragments audiovisuals, targetes digitals, etc.) i
execució d’una campanya a xarxes socials.
L’Institut Ostrom compta amb un equip de
professionals experimentats en l’àmbit de la
comunicació corporativa, la interlocució amb
els mitjans de comunicació i noves plataformes
digitals.
Elaboració d'anàlisis. Preparació d'estudis i
informes ad hoc, en el marc de les línies de
treball de l’Institut Ostrom.
Sessions de treball. Conferències i sessions
restringides sobre qüestions crítiques a curt,
mitjà i llarg termini, segons l'àmbit d'actuació de
l'empresa o institució.
Organització conjunta de seminaris. Sobre
temes estratègics per a l'entitat col·laboradora.

CORPORATE PARTNERSHIPS & DONATIONS

Reunions bilaterals. Amb experts i
personalitats nacionals i internacionals
relacionades amb l'activitat de la nostra
institució.
Trobades corporatives. Invitació a
esdeveniments especíﬁcs per a empreses i
institucions, amb representants clau de
l'agenda catalana, europea i global.
Invitació a grups, seminaris i sopars de
treball. Sobre política econòmica, governança,
regulació, reptes i desaﬁaments globals, amb
experts nacionals i internacionals.
Esdeveniments internacionals. Invitació per
acompanyar experts i analistes de l'Institut a
viatges d'estudi i conferències internacionals,
amb interlocució del més alt nivell.
Accés a canals d’interlocució directa amb
persones i agents rellevants de l’ecosistema
institucional, empresarial, tecnològic i cientíﬁc
del nostre país.
Accés preferent a conferències i altres actes
públics de l'Institut.
Publicacions. Recepció gratuïta de les
publicacions de l’Institut Ostrom, tant en línia
com impreses (butlletí mensual, informes,
llibres, Memòria Anual...).
Reconeixement. Menció, visibilitat i associació
de marca en els suports de comunicació de
l'Institut, pàgina web, publicacions i Memòria
Anual.
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CORPORATE
DONOR
Pressupost anual: 5.000 €

Possibilitat de participar en la deﬁnició de
projectes i propostes.
Sessions de treball. Conferències i sessions
restringides sobre qüestions crítiques a curt,
mitjà i llarg termini, segons l'àmbit d'actuació de
l'empresa o institució.
Organització conjunta de seminaris. Sobre
temes estratègics per a l'entitat col·laboradora.
Reunions bilaterals. Amb experts i
personalitats nacionals i internacionals
relacionades amb l'activitat de la nostra
institució.
Trobades corporatives. Invitació a
esdeveniments especíﬁcs per a empreses i
institucions, amb representants clau de
l'agenda catalana, europea i global.
Invitació a grups, seminaris i sopars de
treball. Sobre política econòmica, governança,
regulació, reptes i desaﬁaments globals, amb
experts nacionals i internacionals.

CORPORATE PARTNERSHIPS & DONATIONS

Esdeveniments internacionals. Invitació per
acompanyar experts i analistes de l'Institut a
viatges d'estudi i conferències internacionals,
amb interlocució del més alt nivell.
Accés a canals d’interlocució directa amb
persones i agents rellevants de l’ecosistema
institucional, empresarial, tecnològic i cientíﬁc
del nostre país.
Accés preferent a conferències i altres actes
públics de l'Institut.
Publicacions. Recepció gratuïta de les
publicacions de l’Institut Ostrom, tant en línia
com impreses (butlletí mensual, informes,
llibres, Memòria Anual...).
Reconeixement. Menció, visibilitat i associació
de marca en els suports de comunicació de
l'Institut, pàgina web, publicacions i Memòria
Anual.
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INDIVIDUAL
DONOR

Possibilitat de participar en la deﬁnició de
projectes i propostes.
Reunions bilaterals. Amb experts i
personalitats nacionals i internacionals
relacionades amb l'activitat de la nostra
institució.

Publicacions. Recepció gratuïta de les
publicacions de l’Institut Ostrom, tant en línia
com impreses (butlletí mensual, informes,
llibres, Memòria Anual...).
Reconeixement. Menció i visibilitat a la
Memòria Anual.

Invitació a grups, seminaris i sopars de
treball. Sobre política econòmica, governança,
regulació, reptes i desaﬁaments globals, amb
experts nacionals i internacionals.
Accés a canals d’interlocució directa amb
persones i agents rellevants de l’ecosistema
institucional, empresarial, tecnològic i cientíﬁc
del nostre país.

Pressupost anual: 2.000 €

Accés preferent a conferències i altres actes
públics de l'Institut.
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twitter.com/InstitutOstrom
instagram.com/institutostrom/
linkedin.com/company/institutostrom/
youtube.com/c/institutostrom/
www.institutostrom.org | info@institutostrom.org

