
La Fundació Rafael Campalans us convida a la presentació  
del llibre Icetadari. Paraules per al diàleg, de Miquel Iceta, 
editat per RBA-La Magrana.

Intervindran:
 
Jordi Llovet, professor de Literatura de la UB
 
Miquel Iceta, candidat socialista a la presidència de la 
Generalitat de Catalunya

L’acte tindrà lloc dijous, 3 de setembre, a les 12h  
a la Llibreria Alibri, al carrer Balmes, 26 de Barcelona.

Cal confirmar l’assistència al 93 319 54 12 
o bé a fundacio@fcampalans.cat

Vull ser president perquè la societat avanci col∙lecti- 
vament, perquè ningú no es quedi enrere.

Vull fer tot el possible perquè l’esperança retorni a les 
persones aturades, especialment als més joves, als majors 
de 45 anys i als que fa ja molt de temps que són a l’atur.

Vull ser president per desenvolupar un programa social-
demòcrata.

Vull ser president per tornar a cohesionar la societat al 
voltant dels objectius del catalanisme que són compar-
tits per una amplíssima majoria dels catalans: enfortir 
l’autogovern, promoure la nostra identitat plural que con-
sidera la llengua i la cultura catalanes un tresor a preser-
var i impulsar, defensar els nostres interessos econòmics, 
el nostre patrimoni natural.

Vull ser president per trobar solucions justes i acordades 
als nostres problemes. Vull una Catalunya rica i plena, 
sí, pròspera i justa, lliure i segura. Vull una Catalunya 
capaç de negociar un nou acord amb la resta de pobles 
d’Espanya.

No els penso dir que aquest sigui un objectiu ni senzill, 
ni fàcil, ni ràpid. Crec que els representants polítics, i els 
que aspiren a ser-ho, tenim una especial obligació amb els 
nostres conciutadans: dir la veritat, encara que això im-
pliqui de vegades anar a contracorrent. 
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ORÍGENS

Miquel Iceta Llorens
(Barcelona, 1960) 

Polític. La seva trajectòria, lligada des de 
l’inici al Partit dels Socialistes de Catalu-
nya, arrenca el 1977, quan es va afiliar al 
Partit Socialista Popular Català. Des de 
llavors ha estat regidor de l’Ajuntament 
de Cornellà, director del Departament 
d’Anàlisi del Gabinet de la Presidència 
del Govern, diputat al Congrés, diputat al 
Parlament de Catalunya i president de la 
Fundació Rafael Campalans. Actualment 
és el primer secretari del PSC i candidat 
socialista a la presidència de la Generalitat 
de Catalunya.

Miquel Iceta
Icetadari

Altres títols

Thomas Piketty
El capital al segle XXI

Lluís-Anton Baulenas
L’últim neandertal

Mercedes Conde (ed.)
La música d’abans-d’ahir

Ferran Salmurri
Raó i emoció

Patrícia Gabancho
El cant de les sibil·les

Enric Gomà (ed.) 
Canvi d’agulles

Àngel Ros
L’alternativa socialdemòcrata

Mònica Terribas
D. O. Europa

Vicent Partal
Desclassificat: 9-N

Paraules per al diàleg


