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“Fòrum Cívic : Patrimoni independentista del Front (FNC)” 
 

 

Nota de premsa 
 

ACTE INAUGURAL 
MEMORIAL Joan Cornudella – Joan Colomines  

CONFERÈNCIA per streaming 
 
 
Aquest dijous 10 de desembre es celebrarà la Conferència 
inaugural del nou MEMORIAL Joan Cornudella – Joan Colomines.  
 
És un MEMORIAL d’homenatge a les figures de Joan Cornudella el 
pare del naixement de l’independentisme català contemporani  i 
de Dr. Joan Colomines l’estratega de l’independentisme 
dinamitzador de la lluita unitària per les llibertats democràtiques. 
 
Un record al teòric i a l’estratega que varen compartir anys de 
compromís i  militància  al Front Nacional de Catalunya (FNC). 
 
El MEMORIAL l’organitza la plataforma “Fòrum Cívic : Patrimoni 
independentista del Front (FNC)”, entitat creada fa 23 anys, 
l’any 1997, amb l’objectiu de recollir i explicar la història del 
Front Nacional de Catalunya, com a partit i com a moviment 
nacional, polític i social.  
 
El MEMORIAL s’ha creat en ocasió del 80 anys del Front i és en 
record dels dos lluitadors del Front i amb l’objectiu que de 
manera anual, es faci una conferència o un taller o un seminari o 
una intervenció pedagògica digital per la que serà convidat un o 
una especialista rellevant, del País o de fora, per parlar i debatre 
sobre “independentisme i alliberament en general als Països 
Catalans i/o arreu . 
 
El Conferenciant d’aquest conferència inaugural serà  Joan-Ramon 
Colomines-Companys periodista i editor. Fou militant del FNC del 
1969 a 1976, del que en fou Secretari General. L’únic Secretari 
General del Front que encara està viu. 
 



2 (2) 
 

“Fòrum Cívic : Patrimoni independentista del Front (FNC)” 
 

 
El Títol de la conferència és : “Com reclutar independentistes a 
Catalunya? En homenatge al meu mestre i al meu pare, en els 
80 anys de la creació del Front”. 
 

+++ 
 
Posicionament del Fòrum Cívic davant la polèmica per la reunió 

de forces democràtiques amb xenòfobs catalans 
 
 
Durant anys el Fòrum Cívic ha treballat contra qualsevol vel·leïtat 
de l’aparició de postures excloents en el moviment independentista. 
Ara veiem amb estupor com es col·labora i per tant es blanqueja a 
fatxes de l’autoanomenat “Front Nacional de Catalunya de Ripoll”, 
una colla de reaccionaris que no només taquen unes sigles 
històriques, sinó que a més taquen la identitat catalana, el 
nacionalisme català, l’independentisme català en el seu conjunt, 
que de sempre i en les seves arrels ha estat un moviment integrador, 
anti-racista i anti-xenòfob. 
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Conferència inaugural del nou 
MEMORIAL Joan Cornudella – Joan Colomines 

 
● Conferenciant: Joan-Ramon Colomines-Companys. 
● Títol conferència: “Com reclutar independentistes a 
Catalunya? En homenatge al meu mestre i al meu pare, en els 80 
anys de la creació del Front”. 
● Dia: Dijous 10 de desembre de 2020. 
● Hora: 19 hores. 
● Conferència per streaming, que es podrà seguir a traves del Web 
del MEMORIAL: 
https://memorialcornudellacolomines.blogspot.com/ 
 

https://memorialcornudellacolomines.blogspot.com/

