
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE POBLENOU

Ordre del dia:

1. Penjar actes al blog

2. VAGA 11 OCTUBRE (PUDUP)

3. Vaga general del 31 d’octubre

4. Assemblea Ordinària

5. Difusió Assemblea

6. Propostes

1.Proposta de canviar el redactat de les actes pel blog. 

• Redactat per punts sobre el què s'ha decidit.

• No posar noms ni sigles.

2. Queda convocada la   VAGA de 11-Octubre  

-Valoració de la PUDUP del dimecres 26 de Setembre

-PAS i PDI no fan vaga  en fan el 31 d’octubre.

-Manifestació a les 12 del migdia Vaga estudiantil.

Assemblea (General) el dilluns 8 d’octubre a les 
19.30 per acabar de parlar de la vaga. En aquesta assemblea es farà:

 Presentació del moviment estudiantil de la universitat

 Proposta de ordre del dia (DATA LÍMIT: 
DIVENDRES)!!!!!!!

Assignació de rols per tal de dinamitzar-la.

DIES PREVIS A LA VAGA

Fer passaclasses, sobretot a les classes de primer i aprofitar per fer difusió 
no només de la vaga sinó de l’ Assemblea en general.

3- VAGA GENERAL DEL 31 D’OCTUBRE

PAS i PDI li donen suport

Assumir aquest dia com a dia de lluita pròpia a la UPF amb reivindicacions 
de caràcter local.



4. Horari assemblea ordinària.

L’hora de la pròxima assemblea es fixarà en funció de la gent que vingui a 

la de dillunsNOVES INCORPORACIONS(?) 

5-Difusió Assemblea

La difusió de l’Assembla es farà juntament amb la convocatòria de vaga. 

S’organitzaran passaclasses

6.Propostes:

 Xerrada de mitjans de Contrainformació   programada per 
principis del 2n trimestre

        Començar a treballar a partir del desembre.

 Proposta per la següent PUDUP Que la PUDUP sigui realment una 
COORDINADORA d’assemblees i  que no vingui gent que ja no està 
estudiant 

 Debats interns “ Que es per nosaltres l’Assemblea?”…

 Activitats a llarg termini organitzar activitats cada setmana per 
fer nos veure i fer reivindicacions de temes diversos a través 
d’activitats com Debats, Lectures de poesies, un esmorzar, debats…
(PENDENT DE CONCRETAR).


