Sílvia Invers i Barriga
PRESENTACIÓ: PERFIL/OBJECTIU PROFESSIONAL
Enginyera industrial amb coneixements i experiència en pobresa energètica, energies
renovables, eficiència energètica i edificació. Acostumada a la gestió i lideratge d’equips
tècnics amb recursos per adaptar-se a nous reptes i sectors. Persona emprenedora,
capacitada per treballar en equip. Amb àmplia experiència en gestionar les problemàtiques
de les famílies amb risc d’exclusió social. Molt compromesa en poder canviar el model
social participant en el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, el Consell Municipal de Medi
Ambient, sent sòcia-col·laboradora de Som Energia del grup local de Terrassa i donant
xerrades a la ciutadania per tal que tinguin eines tant per sortir de les companyies
energètiques que no són respectuoses amb elles, com per minimitzar la despesa
energètica i evitar que contribueixin en l’agreujament del canvi climàtic.
FORMACIÓ ACADÈMICA REGLADA
• Enginyera Industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrial de Barcelona (ETSEIB-UPC). Núm.col. 17.964
 Màster en Energies Renovables per la Universitat Camilo José Cela.
FORMACIÓ ACADÈMICA NO REGLADA
Tinc més d’una trentena de cursos que es poden classificar en 4 temàtiques:
Per a la docència, tècnics, de gestió d’empreses, de gestió del temps i de conflictes.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Actualment sóc:
Consultora energètica des de març del 2015 i em dedico a:
• L’assessorament extern a Ajuntaments per minimitzar els efectes de la pobresa energètica, a dur a terme tallers d’estalvi
energètic i interpretació de les factures energètiques per al Consell Comarcal. Col·laboro molt especialment amb l’Ajuntament
de Terrassa en l’Oficina d’Atenció a la Pobresa Energètica de Terrassa (l’OFIMAPE) en l’àmbit de Pobresa Energètica, oficina
en la qual he contribuït en la seva creació i avaluació de cadascun dels expedients fent propostes de millora en els
contractes energètics de les famílies, intervenint a les seves llars per a minimitzar consums i en la seva formació energètica.
Per últim dissenyant i implementant el projecte anomenat MAGATZEM ENERGÈTIC SOLIDARI, projecte en el qual
actualment encara hi estic implicada.
• L’assessorament energètic a petits comerços i consumidors domèstics en millores en les contractacions de les factures
energètiques, bones pràctiques i implementació de mesures per minimitzar consums.
• El disseny i implementació de polítiques estratègiques en eficiència energètica i energies renovables.
• La certificació d'eficiència energètica d'edificis (registre ICAEN.)
• La gestió de projectes d'energia solar fotovoltaica, sistemes de climatització i eficiència energètica.
• L’elaboració i execució de ponències-debat, tallers i cursos per a totes les edats i tipologia de ciutadans on el tema
central és l’energia.
Pel què fa a política energètica en l’àmbit més global:
 He elaborat un curs on line ‘Transició vers un nou model energètic’ per a la Universitat Politècnica de Catalunya
contractada pel Gabinet de Projectes Específics de la UPC com a tècnica per al suport a la recerca.
 He col·laborat en la creació l’Associació CMES, Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible, de la qual
he estat directora i actualment sóc vocal de la junta directiva.
Pel què fa a la eficiència energètica:
 Sóc Agent Energètica d’Edificis, resultat d’un projecte europeu liderat per l’Ajuntament de Terrassa l’any

2011, en el qual vaig estar contractada per aquest durant 6 mesos auditant edificis públics de nom com ara el
seu Auditori, implementant mesures de baix cost i analitzant resultats.
En la fase inicial com a Enginyera industrial vaig estar quasi 10 anys en el món de la construcció, d’una banda com a responsable
del control tècnic de projectes d’edificació a Qualibérica i, per altra, responsable dels subministrament d’acer en obra civil i pública
en el departament tècnic de Ferrobérica.

IDIOMES
Català-Castellà:
Anglès:

Bilingüe
 Nivell A2 (curs 80h lectives a EOI)


Propostes de govern. Candidata Sílvia Invers i Barriga
A partir de la participació en entitats de la ciutat que promouen el bé col·lectiu proposo:


Revertir el drama de les llistes d’espera en l’atenció sanitària.



Continuar fomentant l’economia social, solidària, de proximitat i ecològica.



Millorar considerablement l’estat de les rieres.



Donar més recursos a la Síndica de Greuges per tal que pugui dur a terme les seves tasques en funció de la
necessitat ciutadana del moment.



Continuar recolzant el nou espai de treball i expressió cultural de la ciutat.



Lluitar per una justa zonificació tarifària del transport públic.



Supressió de les barreres existents per a persones amb capacitats diverses.



Vetllar per una contractació pública responsable i més transparent.



Vetllar per la millora de la democràcia, l’educació, l’habitatge, la salut, les pensions i el treball.



Seguir vetllant per la gestió pública de l’aigua.



Millorar la participació ciutadana real de manera que totes aquelles entitats que representen el bé comú com
ara la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública, la Taula de l’Aigua, Observatori Ciutadà Municipal, el
Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, la Comunitat Educativa de Terrassa,... siguin més escoltades.

En definitiva, fomentar una societat que pugui formar part d’una República Catalana més justa en la qual els
ciutadans se sentin representats pels polítics escollits.
A partir de la meva formació i experiència professional proposo:


Treballar per erradicar la pobresa energètica de les famílies. L’índex de famílies en aquesta situació està
arribant a nivells alarmants a la nostra ciutat. Cal fer-li front en àmbits com:
→

L’accés a habitatges socials per a tothom i en condicions.

→

Ajuts a la rehabilitació energètica dels edificis i eficiència energètica a les llars.

→

Erradicar les pràctiques fraudulentes per part de l’oligopoli energètic.

→

Assegurar el subministrament energètic a tots els ciutadans.

→

Reconeixement de l’energia com a dret fonamental.

→

Proporcionar més recursos a OFIMAPE per tal que pugui dur a terme les seves tasques en funció de
la necessitat ciutadana del moment.



Transformar la política energètica en clau femenina, tant pel què fa a les estructures de poder, fins ara del
tot patriarcals, com pel què fa a l’orientació de les polítiques i empatia en la resolució de conflictes.



Informar als terrassencs per revertir els abusos d’algunes empreses energètiques i assessorar-los en
l’elecció de companyies respectuoses amb el medi ambient i amb les persones.



Avançar cap a una transició energètica que asseguri al 2040 una sobirania energètica 100% renovable.



Promoure la participació ciutadana en la generació d’energia a partir de fonts renovables, amb l’objectiu
de minimitzar la seva despesa energètica, reduir els efectes del canvi climàtic i democratitzar el sistema
energètic.

Necessitem dones que liderin la gestió dels nostres recursos econòmics i energètics amb l’objectiu
d’aconseguir un model social i energètic més just i democràtic. Per aquest motiu treballarem
decididament, per assolir una República Catalana lliure, digna, democràtica i més justa social i
energèticament.

