


QUÈ SOM 

Som una cooperativa especialitzada en la innovació i l’aplicació de polítiques 

econòmiques públiques i comunitàries que permeten avançar cap a un nou 

marc democràtic més just i sostenible. Partint de la diagnosi dels desequilibris i 

injustícies de l’actual sistema econòmic, imaginem i proposem noves 

estratègies i plans que conformen la base d’un nou escenari econòmic i social a 

favor del benestar del conjunt de la població i la preservació dels recursos 

naturals.  

Ekona la integrem un equip multidisciplinar de professionals amb àmplia 

experiència tant al sector públic com privat.  El nostre àmbit d’actuació és 

l’Economia entesa en un sentit integral. Facilitem la implantació de projectes 

a escala local, estatal i europea, sempre des de la proximitat  i 

l’aprenentatge conjunt amb els nostres clients. Sumant idees i coneixements 

per assolir noves fórmules d’Economia plural i transformadora.  



QUÈ FEM 

A Ekona desenvolupem dos àmbits de treball paral·lels i complementaris 

Ekona Consultoria 

Oferim els nostres serveis de consultoria econòmica i comunitària a escala 

local, regional i europea, facilitant la transició de demandes socials emergents a 

pràctiques concretes de gestió pública i economia política. 

Què oferim? 

!  Avaluació i definició d’estratègies i plans d’actuació de polítiques públiques 

!  Diagnosi (auditoria integral) de la gestió pública i el deute en l’àmbit municipal, 
autonòmic o estatal 

!  Municipalització i aplicabilitat de models de gestió pública i público-comunitària 
de serveis i béns comuns 

!  Avaluació de propostes legislatives que permetin avançar cap a un nou marc 
de gestió pública i política econòmica 

!  Anàlisi del metabolisme econòmic, social i ambiental d’un territori per orientar 
les polítiques econòmiques i social 



QUÈ FEM 

Ekona Recerca 

Promovem la recerca i la investigació de temes vinculats amb les polítiques 

econòmiques públiques i comunitàries. Ens constituïm com un espai de debat i 

laboratori permanent entorn a noves idees, estratègies, metodologies i eines que 

puguin esdevenir la base d’un nou model econòmic. Generem pensament i debat 

a través de la publicació online d’informes econòmics, la participació en jornades, 

sessions de formació o la presència als mèdia.  

Què oferim? 

!  Informes de diagnosi econòmica, política, social o ambiental d’àmbit local, 
estatal o europeu 
!  Informes trimestrals d’actualitat econòmica 
!  Recerques aplicades i de profunditat per ampliar les fronteres dels marcs 
conceptuals i les pràctiques existents 
!  Policy Papers i altres documents d’anàlisi d’economia política 
!  Articles acadèmics i de divulgació 
!  Seminaris especialitzats i espais formatius i de debat 



COM TREBALLEM 

Treballem des d’una metodologia sistèmica, crítica i rigorosa per establir 

nous models econòmics d’organització pública i comunitària basats en valors 

com la col·laboració, la participació i la implicació social, el bé comú, la justícia i 

la sobirania social, i la sostenibilitat econòmica i ambiental. 

Analitzem i diagnostiquem el conjunt d’elements o fenòmens que conformen 

un context, i proposem accions per aconseguir transformacions veritables, 

equilibrades i sostenibles. 

Impulsem processos de transformació conjuntament amb els nostres clients, 

compartint idees i aprenent col·lectivament.   

Els nostres serveis s’adrecen a gestors, personal tècnic i representants a 

l’administració pública, persones o grups d’acció social i política, espais de 

recerca i pensament i àmbit acadèmic. 

A Ekona ajudem a traslladar les necessitats socials emergents a nous marcs 

de pensament, estratègies, programes i accions concretes.   



EXEMPLES DE PROJECTES 

Anàlisi de gènere, social i medi ambiental dels pressupostos i de la 
fiscalitat de les entitats públiques 

Eina econòmica financera de les entitats públiques locals on 
s’estableixen els ingressos que s’esperen obtenir i les despeses 
que com a màxim es podran realitzar l’any. És l’eina clau per a la 
gestió pública i on es defineixen que tipus de polítiques es duran a 
terme.  



EXEMPLES DE PROJECTES 

Transició energètica metropolitana  

Document de reflexió sobre l’enfocament d’una transició energètica 
metropolitana coherent amb un enfocament de sobirania energètica 



EXEMPLES DE PROJECTES 

Efectes dels tractats de lliure comerç i inversions en l’economia 
local 

 Estudi dels efectes d’aquests tractats en la economia de Barcelona 



EXEMPLES DE PROJECTES 

Remodelació integral de Les Rambles de Barcelona 

Disseny de les Estratègies socioeconòmiques i els mecanismes 
d’auditoria i transparència del projecte de remodelació de Les 
Rambles de Barcelona 
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