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10.00 a 10.30 h
INSCRIPCIONS

10.35 a 10.45 h
OBERTURA de l’acte a càrrec de  
FRANCESC FÀBREGAS BONET, 
president de l’Associació Catalana  
de la Premsa Comarcal

10.45 a 11.15 h    
BEA TALEGÓN, periodista i advocada. 
ÈTICA I PERIODISME

11.15 a 11.25 h
PRESENTACIÓ DE CATALUNYANEWS.CAT

11.25 a 12.00 h    
ÒSCAR CAMPS, fundador d’Open d’Arms.  
OPEN  ARMS, UNA FORMA D’EXPRESSIÓ

12.00 h  
CLAUSURA DE L’ACTE

12.15 h 
‘BRUNCH’ pel públic assistent

BEATRIZ TALEGÓN RAMOS
MARE, MÚSIC, PERIODISTA I ADVOCADA

Va començar la seva car-
rera política ocupant el 
càrrec de regidora del seu 
poble per al PSOE EL 2004, 
Cabanillas del Campo. Des 
de 2012 va exercir el càrrec 
de secretària general de 
la Unió Internacional de 
Joventuts Socialistes, que 
comprèn organitzacions 

juvenils de partits socia-
listes, socialdemòcrates i 
laboristes de més de 100 
països del món. Es va donar 
de baixa del partit al juliol 
de 2015.

Actualment és directora 
d’opinió del Diario 16 i pu-
blica articles col·labora com 

a tertuliana a FAQS, La Re-
pública, L’Obrer, Quatre, El 
Nacional, Les Repúbliques, 
Tot És Mentida i Tot és Mou.

L’octubre de 2018 va entrar 
a formar part del Consell 
Assessor per a l’Impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al 
Debat Constituent.

ÒSCAR CAMPS
FUNDADOR D’OPEN ARMS

Va néixer a Barcelona. És 
un empresari del sector 
marítim amb més de 25 
anys d’experiència. Una 
de les seves empreses, 
Proactiva Serveis Aquàtics 
SL, es dedica al socorrisme 
a diverses piscines i plat-
ges del litoral espanyol i 
en temporada alta dona 
feina a més de 600 perso-
nes. Després de veure les 
fotos d’un nen ofegat a 
una platja del mar Egeu al 
setembre de 2015, va deci-

dir-se a actuar. Es va mudar 
a Lesbos i allà va adonar-se 
que no s’estava ajudant a 
les persones que intenta-
ven creuar el mar Egeu en 
condicions precàries, ni un 
cop arribaven a terra fer-
ma. Va decidir establir-se 
a la illa amb un grup de 
voluntaris i voluntàries del 
professionals del salvament 
marítim per intentar salvar 
el major nombre de vides 
possible. Va treballar allà 
durant mesos, establint la 

ONG Proactiva Open Arms i 
convertint-se en el seu fun-
dador i director. Després de 
l’acord signat entre Europa i 
Turquia al març de 2016, va 
decidir obrir una nova mis-
sió al mediterrani central, 
per cobrir la ruta migratòria 
més mortífera del món. Des 
del primer dia de la ONG 
fins avui, ell i les diverses 
tripulacions de voluntaris, 
han aconseguit rescatar a 
pràcticament 60.000 per-
sones d’una mort segura.


