
Què és la Coordinadora Laboral i de Suport Mutu 
15M?
La Coordinadora Laboral i de Suport Mutu 15M és un espai assembleari i horitzontal 
de trobada i posada en comú de les comissions laborals de les assemblees de barri, 
de les assemblees de treballadors, de l'esquerra sindical combativa, i de les persones 
que volen aplegar esforços i donar suport mutu a les lluites.

Qui participa a la Coordinadora?
Treballadors precaris, prejubilats, jubilats a l'atur, jovent precari, gent sindicada o 
sense filiació sindical. Fins ara hi han participat treballadors de l'administració 
pública, de subcontractes públiques, de Telefònica, de TMB, de Panrico, de Caprabo, 
d'Spanair...

Com s'organitza la Coordinadora?
Mitjantçant Assemblees Generals mensuals. Dues setmanes abans de cada 
assemblea, es reuneix la Comissió de Dinamització, totalment oberta, on es 
plantegen els temes i s'estructura i prepara l'assemblea per garantir el màxim de 
participació i de difusió de la coordinadora. Allà es fa una proposta d'ordre del dia i 
una proposta de equip de dinamització, modificables i revocables a l'Assemblea.

Què ha fet la Coordinadora fins ara?
La coordinadora permet posar en comú la feina que es desenvolupa als barris i, des 
d'abans del 15M. Des de la Coordinadora van sorgir convocatòries coordinades de 
boicot a Caprabo per la seva política antisindical, hem dinamitzat i coordinat part de 
la Vaga General del 29M, o l'organtizació de la manifestació unitària pel  Primer de 
Maig de la tarda. 

No tinc feina, sóc treballadora temporal, els 
meus companys no em recolzen... El teu lloc està a la 
Coordinadora, a les Comisisons Laborals, ... Vine i cerca la teva!! T'hi esperem!!

Per què és important la Coordinadora?
Perquè és un espai únic on es troben, dialoguen i es desenvolupen acords partint del 
treball de base de totes les persones que lluiten contra el Pacte Social, la Reforma 
Laboral, l'allarga de l'edat de jubilació, les retallades de drets als centres de treball. 
La Coordinadora fa 15M i és 15M i també aglutina a sectors, que tot i no ser-ho, 
comparteix els objectius amb els què va nèixer.

Quins són els objectius de la Coordinadora?
Alguns són:

• Fomentar la creació d'assemblees de treballadors i treballadores als centres 
de treball.

• Fomentar la democràcia de base en la defensa dels nostres drets com a 
treballadors i treballadores.

• Trencar la dispersió, la por i l'aïllament de les lluites demostrant que la unió 
fa la força.

• Fomentar la coordinació i les lluites.
• Crear lligams socials de solidaritat i de suport mutu, a travès de les 

Comissions Laborals i els treballadors i treballadores als seus centres de 
treball, fent realitat allò de “si ens toquen a una ens toquen a totes”.

Pots consultar tots els nostres objectius al blog

Perquè has de participar a la Coordinadora 
Laboral?

• Perquè allà trobaràs companys i companyes disposades a compartir recursos, 
idees i experiència de lluita davant els problemes que teniu a l'empresa.

• Perquè allà veuràs que no estàs sol i que, a més d'allò legal, n'hi ha 
estratègies i alternatives de lluita a l'abast de totes: com montar una 
assemblea al teu centre de treball, com prevenir i defensar-te dels abusos a la 
teva empresa. Perquè la solidaritat és la nostra millor arma. I LA UNIÓ FA 
LA FORÇA!

Què pots aportar a la Coordinadora?
Pots participar a les assemblees exposant les vostres necessitats i oferint els teus 
recursos. Pots participar a les convocatòries que es difonen des de la Coordinadora 
Pots participar a les tasques de dinamització i preparació de les Assemblees Pots 
participar en l'extensió de les Comissions Laborals als barris, ja què la feina i la 
democràcia de base, arrelada al territori és el que dona sentit a la Coordinadora. Pots 
aportar la teva experiència o la teva frescor, la teva voluntat d'unitat, el teu 
compromís, la teva il·lusió i la teva combativitat. 

Com contactar amb nosaltres? @Laboral 15M
http://coordinadoralaboral15m.wodpress.com
Mail: coordinadoralaboral15m@gmail.com
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