Breu currículum: Joan-Ramon Colomines-Companys
● Politicòleg, periodista i editor de premsa universitària en català.
Actual Editor i Director de la revista universitària independent de Catalunya
LO CAMPUS i del diari digital LO CAMPUS DIARI (locampusdiari.com).
● Especialista en recerca de “Nacions sense Estat”.
Coordinador de la “Comunitat de debat sobre pensament i estratègia
sobiranista”. Edita la publicació “L’INDEPENDENTISTA”.
● Un històric de l'independentisme català, de la lluita unitària
antifranquista i un defensor de l'occitanisme en la seva variant aranesa.
Adreça electrònica: locampus@gmail.com
Telèfons: 973204907 / 649405630
ESTUDIS TITULATS:
● BA (Hons) Government a University of Essex (Colchester / United Kingdom).
Llicenciat en govern.
-MSc Neuroscience and Mental Health a Institut de Neurociències i Salut
Mental de Barcelona /UOC
● Altres activitats acadèmiques: Estudis de metodologia de doctorat a la
London School of Economics and Political Science (LSE).
Estudis com a sènior al Grau de Medicina de la Universitat de Lleida. Recerca
en Educació Mèdica.
HISTORIAL LABORAL:
●Cap de comunicació del Conselh Generau d’Aran.
●Cap de Gabinet de Ministre de Turisme i Esports del Govern Andorrà.
● Editor i Director del periòdic “Eth Diari”, únic diari que ha existit en
llengua aranesa i en general en occità.
● Ha treballat a la Generalitat de Catalunya (Coordinador de promocions a
l'exterior en el Departament de Comerç i Turisme. Cap de Gabinet del
Conseller de Sanitat. “Tourist Developer in UK and Ireland” del “Catalan
Tourist Board” de Londres).
HISTORIAL POLÍTIC i CÍVIC:
● Organitzacions:
Forma part com independent de la CRIDA NACIONAL per la República.
Fou militant de Convergència Democràtica de Catalunya. (1977-1990).
Participà als inicis del PSC-Congrés abans de fusionar-se amb el PSOE (1976).
Fou militant i Secretari general del Front Nacional de Catalunya (1968-1976).
● Organitzacions unitàries i associacions:
Associació universitària AMICS de LO CAMPUS (President) / Associació Vivència
Aranesa (President) / MCat-Movilització catalanista (Coordinador) / Crida a la
Solidaritat / Taula Rodona / Comissió d'Amnistia / Coordinadora de Forces
Polítiques de Catalunya / Assemblea de Catalunya / Consell de Forces
Polítiques de Catalunya / Assemblea Permanent d'Intel·lectuals Catalans. ●

