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10.00 a 10.30 h
INSCRIPCIONS

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

10.55 a 10.55 h
OBERTURA de l’acte a càrrec de MIQUEL GAMISANS, 
secretari de Difusió i Atenció Ciutadana

10.55 a 11.25 h    
BEATRIZ TALEGÓN, periodista i advocada. 
ÈTICA I PERIODISME

11.25 a 11.35 h
PRESENTACIÓ DE CATALUNYANEWS.CAT

11.35 a 12.05 h    
ÒSCAR CAMPS, fundador d’Open Arms. 
OPEN ARMS, ACTIVISME I COMUNICACIÓ PER  
A LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS

12.05 h  
CLAUSURA DE L’ACTE a càrrec d’ANTONI MOLONS, 
secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació

12.15 h 
‘BRUNCH’ per al públic assistent

BEATRIZ TALEGÓN RAMOS
MARE, MÚSIC, PERIODISTA I ADVOCADA

Nascuda el dia 5 de maig 
de 1983 a Madrid. Llicenci-
ada en Dret per la Universi-
tat d’Alcalà de Henares. Ha 
cursat estudis d’Economia 
del Desenvolupament per 
la London School of Eco-
nomics a la Universitat de 
Pequín (Xina).

Ha treballat com a asses-
sora al Parlament Europeu 

i com a assessora del go-
vern de Castella-la Manxa 
a Brussel·les.

Durant un temps va com-
paginar la seva carrera 
professional amb l’activis-
me polític, com a vicepre-
sidenta i secretària general 
de la Unió Internacional de 
Joves Socialistes a escala  
mundial.

Actualment treballa com a 
analista de política inter-
nacional en diferents mit-
jans de comunicació, tant 
en premsa escrita com en 
televisió.

És directora d’opinió del 
Diari 16 i escriu regular-
ment en publicacions com 
El Nacional, La República i 
El Obrero.

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 en 
una platja del mar Egeu el 
setembre de 2015, va deci-

dir-se a actuar. Es va mudar 
a Lesbos i allà va adonar-se 
que no s’estava ajudant 
les persones que intenta-
ven creuar el mar Egeu en 
condicions precàries, ni un 
cop arribaven a terra ferma. 
Va decidir establir-se a l’illa 
amb un grup de voluntaris 
i voluntàries de professio-
nals del salvament marítim 
per intentar salvar el màxim 
nombre de vides possible. 
Va treballar allà durant me-
sos, va establir l’ONG Open 

Arms i se’n va convertir en 
fundador i director. Després 
de l’acord signat entre Eu-
ropa i Turquia al març de 
2016, va decidir obrir una 
nova missió al Mediterrani 
central, per cobrir la ruta 
migratòria més mortífera 
del món. Des del primer 
dia de l’ONG fins avui, ell 
i les diverses tripulacions 
de voluntaris han aconse-
guit rescatar pràcticament 
60.000 persones d’una 
mort segura.


