Antoni Ribas Bravo

647 147 473
toni.ribas@gmail.com
https://es.linkedin.com/in/toniribas

Project Manager, activista polític i mediambiental
Més de cinc anys d'activisme polític a Equo i a les confluències Barcelona en Comú, Catalunya Sí Que es Pot, En
Comú Podem, i ara Catalunya en Comú
•
•
•
•

Referent d'Equo Catalunya en energia, canvi climàtic i contaminació atmosfèrica.
Coordinador de l'eix de Ecologia de Barcelona en Comú, i membre de l'Assemblea de Gràcia en Comú
Activista de 350BCN (moviment ciutadà contra el Canvi Climàtic)
Activista de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire (plataforma ciutadana contra la contaminació
atmosfèrica).

Més de vuit anys d'experiència dirigint projectes per a l'administració pública catalana i altres clients, duent la
gestió integral dels projectes (disseny, planificació, execució, seguiment i tancament), gestionant els recursos i
tractant amb situacions problemàtiques. 30 anys de experiència al sector de les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions.
Certificat Project Management Professional.

Certificacions
Democracia i decisiones públicas. Introducción al análisis de políticas públicas
Coursera Course Certificates, License 3EK797RFJHBR
Desembre 2016
Curso de especialización en introducción a la Gestión Cultural i Artística
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
Octubre 2016
Project Management Professional
Project Management Institute, License 1494307
Març 2012 – Març 2018

Skills
•
•
•
•
•
•
•

Treball en equip i gestió de grups
Negociació i mediació
Gran capacitat de treball. Eficient i eficaç
Competències tecnològiques i d'ofimàtica molt altes
Project Management
Service Management
ITIL

Experiència Política i social
Equo Catalunya
2011- actualitat
• Coordinador del grup de Democràcia real, participació i reformes polítiques d'Equo Federal.
• Coportaveu des del 2012 i referent en temes d'Energia, Canvi Climàtic i Contaminació.
• Candidat por Equo a les llistes de Catalunya Sí Que es Pot a les elecciones autonòmiques del 2015.
Barcelona en Comú
2014 – actualitat
• Membre de l'Assemblea de Gràcia, coordinador de l'eix d'ecologia i membre de la Comissió de Relat.
• Representació en esdeveniments nacionals i internacionals explicant les polítiques ecològiques de
l'Ajuntament de Barcelona, com a la conferència Ecological Challenges 2017, a Oslo.
• Suport al Grup Municipal en trobades amb organitzacions i grups d'interès.
• Membre del grup de treball que va definir l'Operador Energètic Municipal.
• Redacció d'articles de premsa.
• Organització de tallers i cursos de La Comuna.
En Comú Podem
2015 – actualitat
• Membre de l'equip de redacció del programa ecològic i energètic d'En Comú Podem.
• Membre de l'equip de treball d'Energia que dóna suport als diputats Josep Vendrell i Lucía Martín.
Catalunya en Comú
Membre del grup impulsor, i moderador de les ponències zero.
Membre de la Coordinadora Nacional
350BCN
2014 – actualitat
• Ponent i organitzador de xerrades per explicar el Canvi Climàtic i oferir mesures individuals de mitigació.
• Participació en performances
Plataforma per la Qualitat de l'Aire
2014 – actualitat
• Representació de la Plataforma en e ntrevistes radiofòniques, debats i reunions amb grups polítics.
• Xerrades sobre Contaminació.

Experiència Profesional
Project Manager
Març del 2007 a Novembre del 2015 - T-Systems Iberia － Barcelona
Direcció de projectes d'infrastructures IT per la Generalitat de Catalunya, Correos, AGBAR, SEAT, Wolkswgen i
d'altres clients.
Production Manager
Gener del 2003 a Març del 2007 - T-Systems Iberia － Barcelona
Responsable de l'equip d'analistes Unix-Linux, composat per 5 persones.
Service Manager
Gener del 1997 a Gener del 2003 - T-Systems Iberia － Barcelona
Gestió dels serveis IT de diversos clients, incloent-hi el reporting i el cumpliment dels ANS.
Analista de Sistemes
Març del 1987 a Gener del 1997 - Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya － Barcelona
Analista de sistemes VM/CMS, Unix i Linux

Educació
FP2 : Electrònica, 1986. Escola Tècnica Professional del Clot － Barcelona

Idiomes
•
•

•
•

Castellà - Natiu
Català - Natiu
Anglès – Usuari Competent
Francès – Usuari Bàsic

Publicacions
A bon temps, mala cara
El Diario.es - Catalunya Plural. Maig de 2017
Article sobre le lleugeresa amb que es tracta el Canvi Climàtic als informatius de la TV
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/bon-temps-mala-cara_6_641545847.html
L'enganyifa del creixement sostenible
El Diario.es - Catalunya Plural. Setembre del 2016
Article sobre la cimera del G20 i la resolució sobre «Creixement sostenible i inclusiu»
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Lenganyifa-creixement-sostenible_6_558954116.html
Respirar pot matar
El Diario.es - Catalunya Plural. Juny del 2016
Article sobre la contaminació a Barcelona
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Respirar-pot-matar_6_526757354.html
Verd o Gris
L'independent. Abril del 2016
Article sobre la falta d'espai verd al districte de Gràcia de Barcelona
http://www.independent.cat/gracia/Independent_618.pdf
Els interessos polítics del tramvia
El Diario.es - Catalunya Plural. Març del 2016
Article sobre el projecte del tramvia a Barcelona
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Els-interessos-politics-tramvia_6_494910547.html
El cuento de nunca acabar
NuevaTribuna.es. Gener del 2016
Article sobre la investidura del President de la Generalitat
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/cuento-nunca-acabar/20160112192055124263.html
La cimera del segle
El Diario.es - Catalunya Plural. Novembre del 2015
Article sobre la COP21 de París
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/cimera-segle_6_457114303.html
Superant la indefensió. Acció ciutadana
El Diario.es - Catalunya Plural. Novembre del 2015
Article sobre l'empoderament ciutadà
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Superant-indefensio-Accio-ciutadana_6_448715157.html
Ecologisme polític i ciutadania
L'independent. Juny del 2014
Article sobre la percepció de l'ecologia i els resultats electorals dels partits verds

http://independent.cat/gracia/Independent_536.pdf (pag 4)

Afiliacions
Greenpeace
Oxfam-Intermon

