ACTA ASSEMBLEA DE POBLENOU, Dilluns 22/10
(Tasques en vermell, acords en verd)

• 25-O
- S'explica la coordinadora 25-O de la UPF del dijous passat: Boicot + xerrades constructives a partir de
les 12:00h.
- PUDUP dona suport a la UPF, però no han plantejat res. Faran un comunicat en contra la visita del
Dijous que enviarà la Mireia de l'Assemblea de Polítiques.
- Es debat el 25-O--> Surt la idea de fer un dinar popular, ha de sortir una comissió
• 31-O
- Vaga General de CGT, Jornada de lluita de l'Esquerra Independentista. (Manifestació a les 18:00h)
- Com a Assemblea de Poblenou convoquem Jornada de lluita de cara a la vaga del 14.
--> CALENDARI-->
11:00h--> Taller de pancartes + mural
- Portar a dins les universitats les lluites de fora:
13:00h--> Farem una xerrada a les 13:00h amb els diferents sindicats i organitzacions combatives:
Contactar amb:
- CGT
- CNT
- COS
- Universitat Indignada
- Durant el matí: Pica-pica + pastissos per vendre + Octavetes + música
--> Portar pastissos
--> Portar menjar
--> Altres
- Enviar mail al PAS i demanar les taules
- Fer cartell de la Jornada de Lluita
- S'ha de fer difussió també fora de la uni.
• 14-N
- El dimarts 6 de Novembre--> Assemblea General a Ciutadella per valorar el 25-O, explicar el que es

farà a la UPFeina i preparar el 14.
---> Propostes PUDUP
- Fer vaga de més d'un dia.
- Convocar vaga d'estudiants el 13 (o jornada de lluita). --> Nosaltres convoquem Jornada de Lluita, a
dins inclourem el taller de poesia reivindicativa --> Contactar amb l'Aula de Teatre
- La gent que no té militància externa vinculada al barri/poble--> Aquest és el nostre espai i s'ha de
venir a fer la vaga a la uni
- Es farà un passaclasses el dia 8 de Novembre
• UPFeina
- Ha de sortir una comi d'estudiants sense futur per preparar alguna cosa
• Xerrada de Contra-info
- Finals de Gener-Febrer
- Aportació Especial: ELS DE PRIMER SE SENTEN ESTIMATS :)

