
  
 

 
Cheikh Tourad Dioum Diallo  
 
Nascut a Rosso (Mauritània). Viu a Girona. 
Correu electrònic: cheikh.dioum@ajgirona.cat 
 
 
Perfil professional 

Docent de la formació professional per a l'ocupació. Orientador sociolaboral.  
Tallerista i dinamitzador de grups. Especialitzat en Team Building.  
Coach laboral i motivacional.  
Formador especialitzat en la gestió del temps i auto administració.  
Mediador intercultural i comunitari. 
Enginyer en ciències agronòmiques. Especialitzat en màrqueting agroalimentari. 
 
 
Experiència Professional  

 
Indema, SL. Novembre 2018 – Actualitat. 
www.indema.net 
 
Responsable de la gestió comercial 
Gestió comercial i prospecció de mercats (nacional i internacional).  
Competències claus: Vendes i prospecció de mercats.  
 
 
Eina Activa. Gener 2018 – octubre 2018. 
www.ateneucoopgi.org 
 
Tècnic de l’economia social (Programa Ateneus cooperatius – Generalitat).  
Promoció de l’economia social i solidaria. Acompanyament  i assessorament de emprenedors socials 
Formador i tallerista.  
Competències claus: Formació, dinamització de grups, assessorament empresarial i planificació estratègica. 
 
 
Girona Team Building. Girona. Maig 2017 – actualitat. 
https://twitter.com/GironaTeam 
 
Formador, tallerista i dinamitzador.  
Girona Team Building ofereix formacions dinàmiques per reforçar el treball en equip dels grups  de treball. 
És un projecte propi iniciat amb 2 amics formadors.  
Competències claus: Formació, dinamització de grups, Team Building  i planificació estratègica. 
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Accem (ONG). Girona. Febrer 2008 – Gener 2017. 
www.accem.es  
 
Responsable Provincial – Coordinador.  
Funcions de coordinació: Gestió d'equip de treball, representació institucional amb els agents socials, 
privats i administració pública, direcció de centres d'acollida de refugiats i immigrants, coordinació de 
programes  d’acollida, d'inserció sociolaboral, de sensibilització, de mediació comunitària i intercultural, de 
voluntariat i de lluita contra la tracta i explotació d'éssers humans. Altres tasques: Seguiment comptable, 
formació d’equip de treball, elaboració i disseny de programes i projectes socials.  
Funcions tècniques: Orientador laboral (Programes europeus), justificació tècnica i econòmica de 
programes. 
Competències claus: Empatia, tolerància, iniciativa, autonomia, lideratge, gestió, treball en equip, 
intel·ligència emocional, assertivitat, organització, comunicació, negociació, mediació i resolució de 
conflictes, maneig de l'estrès i formació. 
 
 
ONG MSRSE - Nouadhibou (Mauritània). 2006 - Actualitat. (Activitat voluntària). 
 
L'ONG té per missió lluitar contra les altes taxes de mortalitat materna i infantil en la regió de Nouadhibou.  
Assessor, formador i col·laborador: Formació dels seus membres, assessorament en plans d'acció, disseny 
i presentació de projectes i recolzo en la recerca de recursos. 
Competències clau: Empatia, compromís, sensibilització  i formació. 
 
 
CAD (Cooperative Agricole des Trois Defis) - Rosso (Mauritània). 2006 - Actualitat. (Activitat 
voluntària). 
 
Fundador i responsable de projectes i formació: CAD és una cooperativa de desenvolupament rural de 
suport als petits productors agrícoles rurals.  
Competències claus: Economia solidaria, cooperativisme, mobilització social, desenvolupament rural i 
dinamització. 
 
 
ASCODID, sarl  - Nouakchott (Mauritània). 1998 - 2002. 
 
Consultor junior: Assessorament a Pimes, elaboració de plans d'empresa, estratègies empresarials. 
Competències claus: Capacitat d'aprenentatge, organització. Canvas i marc lògic. Plans estratègics. 
 
 
Formació  

Enginyeria en ciències agronòmiques. Especialització en desenvolupament i polítiques agràries. 
Ecole Supérieure d’Agriculture de Mograne(ESAM) - Tunísia. 1994-1999. www.esamograne.agrinet.tn/ 
Competències claus: Planificació de desenvolupament i polítiques agràries, agro-economia, economia del 
medi ambient. 
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Postgrau en màrqueting agroalimentari. 
Instituto Agronómico Mediterraneo de Zaragoza – Centre des Hautes Etudes Agronomiques de 
la Mediterannée (IAMZ-CIHEAM) - Saragossa. 1999-2000. http://www.iamz.ciheam.org/es/ 
Competències claus: Màrqueting, planificació i estratègia, recerca, competències matemàtiques, anàlisis i 
estructures de mercat. 
 
Cursos de doctorat en Economia. 
Universitat de Saragossa (UNIZAR) – Espanya. 2000-2002. https://econz.unizar.es/ 
Competències claus: Microeconomia, Macroeconomia, Econometria, pensament econòmic, Economia del 
medi ambient, Economia del benestar, recerca i investigació. 
 
Curs d'expert en Coaching. 
IESEC – Institut de Desenvolupament Humà – Xàtiva (Valencia). 2013. http://iesec.do/ 
Competències claus: Coaching, creixement  personal, PNL, habilitats socials i comunicatives i motivació. 
 
Certificat de Professionalitat: Docència de la formació professional per a l'ocupació. 
CPAC Autoocupació Girona. 2017. http://www.autoocupacio.org/ 
Competències docent clau: Formador de formadors, planificació, preparació /adequació, impartició,  
tutorització  i avaluació d'accions formatives i Orientació laboral. 
 
 
Idiomes  

 
Pulaar (llengua materna), Wòlof, Hassania (Árab), Francès, Castella, Català i Angles . 
 
Curs d’àrab. Certificat nivell B1.  
2010 – 2011. Escola oficial d’idiomes de Girona. 
 
Curs d’Alemany. Certificats nivell A1 +A2.  
2014. Instituto Adams. Girona. 
 
Curs d’anglès. nivell quart (2017-2018).  
Escola oficial d’idiomes de Girona. 
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