
CV.-

Nom i cognoms: TOMEU SIMÓ I MESQUIDA (10/01/1978)

Formació

•  Llicenciat en ciències polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, any
2000.

•  Llicenciat en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona,
especialització en sociologia social, any 2002.

•  Màster en polítiques públiques i socials per la Universitat Pompeu Fabra i la
Universitat John Hopkins, 780 h, any 2002.

Experiència professional

•  Soci fundador de l’empresa e-traducta.com, especialitzada en la traducció i
correcció de textos i en l’assessorament lingüístic en línia.

• Cinc anys d’experiència en edició, traducció i correcció de textos tècnics en
llengua catalana (turisme, indústria, política i màrqueting).

•  Disseny, realització i edició de l’estudi sociolingüístic «L’ús de la llengua
catalana als estudis de postgrau a Catalunya», juliol-desembre del 2004. Estudi
finançat per la Fundació Jaume Bofill.

•  Disseny, coordinació i redacció d’un estudi de mercat per a una revista
d’esports de Barcelona a França, febrer-març del 2005.

• Disseny, realització i edició d’estudi de mercat per a l’empresa Don Balón
SA, amb disseny i tractament d’enquestes, explotació de bases de dades SPSS i
edició d’informes parcials i de resultats finals, amb presentació gràfica.

• Pràctiques professionals al Parlament de Catalunya, del 10-09-1999 al 25-05-
2002.

•  Pràctiques professionals a la Subdirecció d’Estudis i Planificació del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, fent dissenys de
procediments administratius per a la concessió d’ajuts, de l’01-07-2001 a l’11-02-
2002.

•  Enquestador per a diversos treballs d’investigació per a la Universitat
Autònoma de Barcelona, anys 2000, 2003 i 2004.



Altres titulacions

• Certificat de coneixements per al tractament de persones amb disminució. Programa
d’Integració dels Universitaris amb Necessitats Especials (PIUNE). UAB, juny de 2001.

• Curs de finançament ètic i solidari, per Mon-3, en col·laboració amb la Universitat de
Barcelona, març del 2001.

• Curs de tractament i atenció de persones amb esclerosi múltiple. Fundació Esclerosi
Múltiple, del novembre del 2000 a l’octubre del 2001.

• Títol elemental de música del Conservatori de Música i Dansa de Ciutat de Palma.
• Col·legiat al COLCPIS, amb el número 1045.
• Treballador autònom des del 2001, ininterrompudament.

Premis

•  Premi Art Jove 2002 d’assaig en català, atorgat per la Direcció General de
Joventut de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears.

• Premi Especial del V Concurs de Projectes Empresarials del Centre
d’Empreses Innovadores (CEEI) per la iniciativa e-traducta.com, atorgat per
l’Institut de Desenvolupament Industrial (Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria
de les Illes Balears), juliol 2002.

Idiomes

Idioma Oral Escrit Comprensió

Català Alt Alt Alt
Anglès Mitjà Mitjà Mitjà
Castellà Alt Alt Alt


