
 

JOVES DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA                    

CASA DE L’AGRICULTURA 

C/ Ulldecona, 21-33, 08038 Barcelona 

Tel. 93 268 09 00  - joves@uniopagesos.cat 

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA NACIONAL  

DE JOVES DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA 

 

Benvolguda, 

Benvolgut, 

 

Et convoquem a l'Assemblea Nacional de Joves de la Unió de Pagesos que tindrà lloc 

el divendres dia 26 de novembre de 2021 a les 17.15h en primera convocatòria i a les 

17.30h en segona, a la seu de l'oficina d'Unió de Pagesos de Lleida (C. Riu Besòs, 22). 

 

A l'Assemblea, us explicarem les activitats que duem a terme i el pla de treball i pressupost pels 

propers anys. També és el moment de realitzar la renovació dels càrrecs a l'Executiva Nacional 

de l'entitat. 

 

Si tens inquietuds i vols treballar en la defensa del sector agrari, t'animem a participar a Joves 

d'Unió de Pagesos. 

 

Per un millor funcionament de l’acte, us demanem que confirmeu la vostra assistència al telèfon 

610423496 abans del dia 23 de novembre. 

 

Ordre del dia: 

1.- Benvinguda als assistents per part de Jordi Pedrós, responsable nacional de Joves de la Unió 

de Pagesos i Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos. 

2.- Elecció de la persona presidenta i la persona secretària de l’Assemblea. 

3.- Informe de l’activitat sindical de l’any 2020 i estat de comptes. Aprovació si s’escau. 

4.- Presentació del Pla de treball i pressupost de la plurianualitat 2021 i 2022. Aprovació si 

s’escau 

5.- Elecció i ratificació de càrrecs dels membres de la nova Executiva Nacional tal com 

estableixen els Estatuts als articles 4.2.6 i 4.2.8 

6.- Aprovació, si s’escau, de la participació de Joves de la Unió de Pagesos en altres entitats. 

7.- Altres 

 

Si vols més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres al correu electrònic: 

joves@uniopagesos.cat 

 

Salutacions cordials, 

 

Jordi Pedrós 

Responsable Nacional de Joves de la Unió de Pagesos de Catalunya 


