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1. Hi havia una vegada una coordinadora laboral
La major part del temps, la majoria de la gent adulta l'ocupa o treballar, o cercar feina o problemes a 
la feina. La major part de la gent treballa per un salari. D'altres s'autocupen. D'altres depenen 
d'altres que tenen un salari. Dins del 15M s'han fet molts agrupaments. La Coordinadora Laboral i 
de Suport Mutu 15M vindría a agrupar als treballadors i treballadores, a l'atur, pensionistes, amb 
contractes escombreria o beques fraudulentes. Perquè som majoria i perquè els problemes que com 
a treballadors i treballadores són transversals i afecten a una gran majoria.

La Coordinadora Laboral i de Suport Mutu 15M va néixer com un espai de trobada i de coordinació 
estable de les lluites i la feina de base de base (tinguin o no marca de sindicat) o es tendeixen ponts i 
contactes concrets i humans. Perquè l'aïllament de les lluites, la segmentació sindical i la por fan 
que qui s'atreveix a plantar cara, ho faci dèbilment. La Coordinadora Laboral i de Suport Mutu 15M 
practica difòn i mira de propiciar el principi “La unió fa la força”. No hi ha res menys comú que el 
sentit comú. Tampoc no hi ha res més poètic. I necessari.

2. Trajectòria: Composició. Què s'ha fet. Com s'ha fet.

Composició: 
Des de la primera assemblea, on van assistir més de 100 persones de prop de 50 col·lectius diferents 
al novembre de 2011 fins al juliol de 2012 amb l'assistència d'una vintena de persones en les 
darreres assemblees. Portem sis assemblees, gairebé una al mes.
Les assemblees de la coordinadora les composen fonamentalment grups de treballadors i 
treballadores sindicats, organitzats i amb alguna lluita en marxa o necessitats de recolzament: 
Capbrabo, SOC, Plataforma Ciutat de la (in)Justícia, Correus Indignats, Telefònica, TMB, Invia,  
HP,  Treballadors/s de Capítol VI (UAB), Assemblea de Treballadors d'Expogrupo, Assemblea  
d'Aturats/des de Barcelona, SEAT, Titanlux, Panrico, Escoles Bressol, Comitè d'Empresa  
d'Intermón, ... (no és exhaustiva la llista); més l'esquerra sindical (IAC, CGT, Co.Bas, CNT, COS...) 
; més Comissions Laborals i/o Assemblees Indignades de Barris (Sants, Sant Andreu, Sant Martí, 
Gràcia, 9Barris, Hospitalet, Badalona, ...), més organitzacions polítiques anticapitalistes 
extraparlamentàries.
Aquesta composició al llarg dels mesos ha fluctuant, tot i què en en les tres darreres 
assemblees ha baixat i ha perdut diversitat, tot i ser un espai on conflueixen treballadors en actiu, 
a l'atur o jubilats; gent gran i gent jove; individual o col·lectivament; organitzats política o 
sindicalment o en assemblea de treballadors de base o al barri;  de vessant anarquista, comunista, 
independentista o sense adscripció política explícita; de petites empreses o contractes fins a 
macroempreses o cadenes; del sector serveis, però també del metal, alimentació, transport, 
ensenyament, serveis públics, ... És a dir: és un espai molt heterogeni. 

Què s'ha fet?
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La Coordinadora ha treballat a dos nivells: un més concret d'intentar fer lligam i facilitar el 
suport mutu entre lluites; un altre més genèric de cohesionar propostes unitàries per a dates 
clau: la vaga fallida del transport, vaga general del 29M, 12/15M, Primer de Maig ... . 

Com s'ha fet? 

• El suport mutu ha estat desenvolupat fonamentalment mitjantçant la difusió de les lluites 
per l'assistència i difusió personal dels protagonistes a les assemblees de la Coordinadora i 
per l'extensió boca-orella a d'altres espais (assemblees de barri, espai de coordinació de 
barris, diferents accions i convocatòries del 15M),  per les eines comunicatives de la 
Coordinadora (facebook, twitter, blog, llista de correu...) i col·laboracions a diaris afins (La 
Directa, La Burxa, p.e.)

A les Assemblees sempre s'ha dedicat un punt a la presentació dels conflictes, iniciatives i lluites 
concretes confiant en la capacitat d'autogeneració de propostes allà mateix entre les persones 
assistents; o bé cercant mecanismes de dinamització que ho afavoreixin (recull de dates, resums, 
síntesi, ...). Això lliga amb les eines internes de l'Assemblea (Comissió dinamització, de difusió, ...).
L'exemple més il·lustratiu d'èxit de coordinació potser és de la lluita de Caprabo, on cada barri que 
s'hi ha voler afegir, es va autoorganitzar i des de l'Assemblea només va sorgir la data unitària. 

• Convocatòries unitàries. Mitjantçant les assemblees s'han anant convocant comissions 
específiques (com ara per la Vaga General) i a cop de voluntarisme s'ha garantit la presència 
de pancartes, octavetes, guardioles finançar els materials; o gràcies al suport de la IAC s'ha 
pogut comptar amb camió i megafonia per a les manifestacions, ... Les jornades de1 12/15M 
a Pl. Catalunya van ser possibles a l'esforç de la Plataforma Ciutat de la (in)Justícia i la 
participació de diverses persones de l'assemblea, tot i què van haver-hi dificultats per 
garantir torns, sobrecàrrega, ...  

Globalment, s'ha de dir que els blocs de la Coordinadora a les manifestacions han estat molt plens i 
molt actius i dinàmics. També de cara a la vaga del 29M es va fer un esforç per aglutinar i unificar 
tota la informació que va arribar a la comisisó de difusió sobre punts de trobada dels piquets, 
recorreguts de confluència, informació antirepressiva, ...

3. Comissió de Dinamització

La vertebració d'un espai horitzonal i el més democràtic i participatiu possible requereix 
participació, preparació, anticipació i tasques de facilitació perquè les assemblees siguin 
efectives. Aquestes tasques les assumeix, entre assembleea i assemblea, la comissió de dinamització 
que és oberta i que es convoca públicament i a la que se crida a cada assemblea.

Aquesta comissió malhauradament, ha tingut una composició petita, ha hagut poca rotació i 
sovint ha assumit tasques amb un alt component voluntarista i per tant, de desgast humà i 
personal molt elevat. Qué es fa allà? Elaborar la proposta d'ordre del dia, de l'equip de 
moderació/dinamització de l'assemblea, elaborar propostes de materials de difusió, difondre la 
convocatòria i estar a la guait per anar tractant els temes pendents d'altres assemblees, prendre acte, 
difondre-la, gestionar la llista de correu, la bústia de la coordinadora, el blog, el twitter i el 
facebook, informar i difondre les convocatòries, assistir a l'espai de coordinació de barris per tenir 
informació directa i difondre el que es tracta a les assemblees, ...
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L'avantatge és que ha permés, per a determinades tasques, tenir un equip estable i cohesionat. El 
perill és que de vegades ha esdevingut un espai de debat poc operatiu, tot i què la seva tasca és 
tècnica però sota els criteris expressats a l'assemblea i el criteri polític (sempre n'hi ha) de qui hi 
assisteix.

4. Les assemblees de la Coordinadora Laboral i de Suport Mutu 15m

Per regla general es tracta d'assemblees molt complicades de dinamitzar, per diversos factors: 
sobrecàrrega de temes,, poc temps per tractar-los bé, dinàmiques poc inclusives o amb poc 
intercanvi/incorporació/diàleg de les intervencions entre sí; episodis de crispació, agressivitat verbal 
i manca de respecte no controlats ni per l'equip de dinamització ni per la pròpia assemblea en el seu 
conjunt; manca de claredat de la “missió” o paper que té la Coordinadora (hi ha visions 
contraposades), ...

Una de les assemblees més complicades va ser la de la Vaga General i la problemàtica que generà si 
aquell era un espai decisori o no, fins a quin punt. El fet que a les assemblees es participi a títol 
individual, però també col·lectiu, fa problemàtic fins a quin punt els compromisos allà adquirits són 
vinculants (i en quin grau) per als col·lectius que hi participen com a tals (com ara sindicats).

Aquests factors pesen molt en els ànims de participació tant per continuar o no, o fins i tot per 
repetir en el cas d'assemblees de treballadors o treballadors individuals que hi acudeixen cercant 
companys, suport mutu i unió i es troben aquestes dinàmiques. És complicat convidar a ningú 
nou.

5.- PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ
• ¿és democràtic participar en un espai i assumir només les decisions amb les què estem 

d'acord? 
• ¿és suport mutu no escoltar als demés o no cercar fòrmules de confluència?
• ¿és companyerisme delegar a l'equip de moderació tota la responsabilitat del clima d'una 

assemblea?
• ¿com millorar o facilitar la confluència de les lluites?¿s'han de desenvolupar mecanismes 

diferents com p.e. “comisisons temàtiques”?
• ¿com facilitar la participació a les tasques de difusió de gent nova?
• ¿creiem que aquest espai és necessari?¿està duplicant feina que ja es fa?¿què aporta de nou?
• ¿com poder facilitar la veu a les persones que no parlen?
• ¿com podem incorporar sectors laborals “juvenils” (poc presents) a la Coordinadora?
• ¿realment es nota l'efecte de la coordinadora en el suport a les lluites concretes?
• ¿com es pot millorar la dinamització de les assemblees?
• Repasar los acuerdos constitutivos de la primera asamblea del 30 de Noviembre ¿Qué 

aspectos han tenido mayor respaldo y cuáles necesitan mejorar? 
http://coordinadoralaboral15m.wordpress.com/qui-som/

6.- El futur. Allò que ens uneix. Proposta de punts comuns.

A l'assemblea fundacional va quedar clar el caràcter anticapitalista dels que composen la 
coordinadora. El nucli temàtic que basteix la continuïta de la coordinadora es podria expressar com 
un núbol de paraules: suport mutu, solidaritat, contra les retallades, pel repartiment de la feina 
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(sense reducció salarial), descentralització, democràcia de base, promoure assemblees de base de 
treballadors, contra la repressió, juntes podem, la unió fa la força, contra el pacte social, contra la 
reforma laboral, contra el pagament del deute, ...

Més enllà no hi ha res definitit. No tenim manifest. No tenim declaració de principis. 
Una proposta de punts comuns (en base al camí recorregut):

• Combatre la por. Impulsar la unitat de la classe treballadora. Promoure l'autoorganització 
dels treballadors i treballadores als centres de treball (assemblees unitàries) o al territori 
(assemblees de barri, comissions laborals,...), la solidaritat i l'internacionalisme.

• Denuncia de todos los pactos realizados por cualquier organización sindical o 
• política que hayan supuesto una perdida de derechos. 
• Derogación inmediata de todas las reformas que afectan a los derechos 
• sociales, sindicales, salariales y políticos con efectos retroactivos. 
• Libertad inmediata y sin condiciones de los detenidos relacionados con acciones 
• políticas y/o sindicales, disolución de los cuerpos represivos. 
• Pel repartiment del treball sense reducció salarial. Per uns ingresos mínims dignes mensuals 

per a treballadors en actiu, a l'atur,  persones jubilades i persones que desenvolupen les 
activitats de cura.

• Per l'organització col·lectiva i social de la cura.
• Suspensión inmediata y con efectos retroactivos de desahucios por hipotecas. 
• Suspensión inmediata del pago de la deuda, nacionalización de la banca, juicio 
• a los responsables. 

7.- Idees per a eines concretes per avaçar a mitjà termini:

• Bastir una caixa de resistència comuna o donar eines per a la creació de caixes de 
resistència locals, d'empresa, de sector, ... per protegir les lluites.

• Bastir una bolsa de persones disposades a ser cridades per a donar suport i/o fer 
piquets, accions, davant crides de lluites.

• Bastir brigades “d'inspecció laboral autogestionada” informativa, preventiva i 
dissuasòria davant dels abusos quotidians a les petites i mitjanes empreses (especialment 
sector del comerç) que permeti visualitzar que els treballadors i treballadores no estan 
aïllats, que hi ha una força (per petita que sigui) al darrere. P.e. Que informi de quin és el seu 
conveni, que verifiqui els horaris, que informi dels drets, ... 

• Bastir canals més fluits de comunicació i difusió amb els mitjans de comunicació afins 
(locals, de barri, la Directa, Diagonal, laTele, ràdios lliures). Proposar un programa a la Tele, 
a la ràdio, ...

• Promoure assemblees sectorials de coordinació i suport mutu?
• Promoure assemblees territorials de coordinació i suport mutu?

El moviment es demostra caminant!
Apa!
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