Currículum vítae
Dades personals
Nom: Imanol Larrea Mendizabal
Data de naixement: 16-12-1965
Lloc de naixement: Antzuola (Guipúscoa)
DNI: 15.374.197P
Adreça electrònica: ilarreamendizabal@gmail.com
Telèfon: 680 738 260

Formació
Llicenciatures:
-Sociologia, UNED (2009)
-Veterinària, Universitat de Saragossa (1988)
Estudis de Postgrau:
-Doctorand de la Universitat Pompeu Fabra (en l’actualitat)
-Màster en Sociologia i Demografia, Universitat Pompeu Fabra (2010-2011)
-Immigració i Acollida, Universitat de Barcelona (2009-2010)
-Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Universitat de Barcelona (2009-2010)
-Anàlisi i Conducció de Grups, Universitat de Barcelona (2008-2009)
-HIZNET, Planificació Lingüística del Basc, Asmoz Fundazioa (2001-2002)
-Màster en Traducció Castellà-Basc, Universitat del País Basc (1997-1998)
-Màster en Veterinària Tropical, Universitat d’Edimburg (1993-1994)
-Desenvolupament Rural, FLACSO de Guatemala (1992)
Altres:
-Curs “Anàlisi quantitativa i qualitativa de textos i continguts”, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de
Catalunya (2010)
-Curs “Construcció d’indicadors socials”, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (2010)
-Curs d’Etologia al zoo de Barcelona (2010)
-Diversos cursos i jornades breus relacionats amb la sociolingüística
-Diversos cursos i jornades relacionats amb la gestió d’empreses (2004-2008):
-Sobre R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) al món de l’empresa
-Sobre Gestió de Sistemes de Qualitat (membre del Club d’Avaluadors de EFQM de Euskalit)
-Sobre altres temes: lideratge, gestió de projectes, gestió del coneixement, vigilància tecnològica,
gestió per processos, metodologies participatives...
-Glotodidàctica, ensenyament de llengües a adults, AEK, País Basc (1988)

Experiència laboral
Sociolingüística aplicada:
-Tècnic d’immigració (acollida lingüística), Ajuntament de Badalona, des de juliol del 2011
-Com a membre de la cooperativa Emun des de 1999 fins al 2008
-Tècnic de normalització lingüística i responsable de projectes dels plans de foment de l’ús del
basc a les empreses (1999-2004)
-Assessor dels plans estratègics del basc a nivell municipal (2002-2004)
-Director de R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) (2004-2008): creació i posada en
marxa de l’àrea, planificació estratègica, gestió dels projectes, gestió de subvencions...
-Organitzador de les jornades internacionals del X Aniversari d’Emun (2007)
-Representant d’Emun al Comité de Direcció (2003-2008) i president (2006-2007) del Clúster de
Sociolingüística (Soziolinguistika Klusterra)
-Membre del projecte de desenvolupament dels plans d’acollida lingüística municipal (2010)
-Ponent de les jornades “Llengua i acollida. Responsabilitat social a tres bandes” organitzat per la
Càtedra UNESCO de Llengües i Educació (vídeo a http://taller.iec.cat/catedra2/Programa.asp) (2009)
-Assesor de la cooperativa Emun en immigració als projectes següents:
-Preparació de la metodologia per elaborar plans d’immigració al món local
-Preparació de cursos per agents d’acollida del País Basc
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Recerca:
-Membre del projecte de recerca Language Rich Europe a Catalunya dirigit per F. Xavier Vila al CUSCUB (2011).
-Membre del projecte de recerca Language Rich Europe al País Basc pel Govern Basc (2011)
-Investigador del centre de recerca SORGUNEAK de la Mondragon Unibertsitatea del País Basc en el
projecte sobre polítiques culturals i llengua (2011).
-Membre del grup de recerca GREILI (Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitas) de
la Universitat Pompeu Fabra dirigit per Mireia Trenchs i Parera (2011).
-Investigador del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació CUSC-UB des del 2010
-Investigador del projecte de recerca “Joves marroquins i llengua” dirigit per F. Xavier Vila a la xarxa
CRUSCAT (Coneixements, Representacions i Usos del Català) de l’Institut d’Estudis Catalans (2010)
-Membre col·laborador de la ONGD Garabide (www.garabide.org) dedicada a la cooperació amb
comunitats lingüístiques minoritzades (2007-2010)
Publicacions:
-Vila i Moreno, F. Xavier, Natxo Sorolla Vidal, i Imanol Larrea Mendizabal (en premsa) Les trajectòries
lingüístiques dels joves d'origen estranger a Catalunya. Barcelona: Agència Catalana de la Joventut.
-Adaptació al basc de la Guía d’Acollida publicada per la Plataforma per la Llengua (2010)
-Adaptació al basc de la Guía “Què faig si...?” publicada per la Plataforma per la Llengua (2010)
-Autor del capítol sobre Política i Planificació Lingüística del manual de sociolingüística publicat per
Soziolinguistika Klusterra i el Govern Basc el 2010 (Soziolinguistika eskuliburua)
-Autor de l’article “Guatemaia” sobre la diversitat lingüística a Guatemala, Revista JAZTEN (1990)
Ensenyament:
-Professor del Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials
(ALGMSE) de la Universitat de Barcelona (2011-2012)
-Professor de català i castellà per a immigrants a l’Ajuntament de Badalona (2011)
-Professor del Postgrau HIZNET (Plans de basc al món socioeconòmic) (2002-2008)
-Professor a la Universitat Mondragon, facultat HUHEZI (Gestió del basc i empresa) (2003-2004)
-Professor de LINGUANET (curs de planificació lingüística del basc al món laboral) (2004-2008)
-Professor de basc al centre d’ensenyament d’adultes d’AEK a Arrasate (1988)
Traducció:
-Traducció al basc del bloc d’ homes per la igualtat Gizonduz http://blog.gizonduz.euskadi.net/ (2011)
-Traducció de Windows98 de l’anglès al basc a UZEI de Donostia i a Microsoft de Dublin (1998)
-Departament de Traducció del Parlament Basc (1997-1998)
-Departament d’Ensenyament del Govern Basc (1995-1997)
-Traduccions publicades: “Kondoi hiltzailea” (“El condó assassí” de Ralf König, 1998); “Maitasuna
ekinez egina” (manual sobre bons tractes en la parella, 2009).
Veterinària:
-Projectes de desenvolupament a Huehuetenango (Guatemala), Veterinaris Sense Fronteres (1990-1992):
formació de pagesos maies, creació de materials didàctics, adaptació de materials formatius a llengües
maies, organització de trobades de pagesos, organització de campanyes de vacunació...
-Responsable de Reproducció i Millora Genètica, cooperativa ovina Artalde (1989-1990)

Llengües
-Basc: llengua inicial (nivell més elevat de l’administració pública: 4t perfil)
-Català: 4t i 5è de l’Escola Oficial d’Idiomes (homologats amb nivell C i D, respectivament)
-Castellà: segona llengua, llengua dels estudis a escola i a la universitat
-Francès: 5è de l’Escola Oficial d’Idiomes
-Anglès: certificat “Proficiency” de la Universitat de Cambridge
-Mam i Q’anjob’al (llengües maies): nivell bàsic de comunicació assolit el 90-92

Informàtica
-Nivell d’usuari avançat en ofimàtica (certificat ACTIC)
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