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NO AL EMPRESONAMENT DE CARLOS I CARMEN!  !
El Consell Nacional de l'STEPV – Intersindical Valenciana contra l'empresonament de Carlos y  
Carmen. En la Vaga General del 29 de Març de 2012, el 15M de Granada va organitzar un piquet 
informatiu que va recórrer els carrers de la ciutat reivindicant la lluita de les treballadores i 
treballadors contra les reformes laborals.  
 
Carlos i Carmen van ser identificats aleatòriament per la policia en aquest piquet a la sortida d'un 
bar el qual no va tancar les seves portes, al seu interior no hi va haver amenaces ni actituds 
violentes i no se li impedir a ningú que treballara mentre que el piquet estava allí.Posteriorment, la 
propietària del local va presentar una denúncia i, mesos més tard, al maig de 2013, el fiscal va 
demanar en el judici una "sentència exemplaritzant, no només per a ells sinó perquè a ningú se li 
acudira fer res semblant ". Finalment, el jutge els va condemnar a 3 anys i un dia de presó per un 
"delicte contra el dret dels treballadors" quan, paradoxalment, ells i elles van sortir a defensar 
aquests drets que no se li va impedir a ningú treballar. Ara, el recurs interposat per Carlos i Carmen 
ha estat desestimat per l'Audiència Provincial de Granada, ratificant aquesta la sentència judicial 
condemnatòria, basada únicament en el testimoni de la propietària del bar, sense cap altre testimoni 
o prova.  
 
Des de l'STEPV volem recordar que no és un cas aïllat, centenars de persones han estat 
condemnades en judicis polítics per participar en piquets durant la vaga general del 29M pel mateix 
"delicte". A més, moltes persones han estat condemnades per participar en vagues del seu sector, 
totes elles condemnades sense provar la seva culpabilitat. El 2014 hi ha més de 40 processos penals 
oberts contra persones per participar en vagues, sumant un total de més de 140 anys de presó les 
peticions de pena de la fiscalia. No ens oblidem de Miguel i Isma, que han estat més de dos mesos 
en presó preventiva després de les mobilitzacions a Madrid del 22M d'aquest mateix any.  
 
Nosaltres sabem que els fiscals tenen ordres de portar als tribunals la repressió policial dels carrers, 
sens dubte estem assistint a una persecució contra les mobilitzacions i lluites socials impròpia de 
règims democràtics: la Llei de Taxes judicials, el projecte de reforma del Codi Penal , la nova Llei 
de Seguretat Ciutadana i Llei de Seguretat Privada, etc. Sabem que és una estratègia ideada contra 
les persones i moviments que lluiten pels seus drets; hem passat de la repressió econòmica i 
administrativa, a través de les multes, a la privació de llibertat, amb la condemna d'anys de presó.  
 
Hui han confirmat la sentència a Carlos i Carmen. Demà seguiran a la presó alguns companys i 
altres estaran a punt d'entrar. Seguirem lluitant i fent tot el que estigui a les nostres mans per frenar 
l'onada repressiva.  
 
Per tot açò, des de l'STEPV denunciem l'estratègia de repressió i criminalització de la protesta 
social i exigim l'absolució dels imputats i alliberament dels i les companys empresonats.  
 
¡DAVANT LA REPRESSIÓ, LLUITA! 
 
¡DAVANT LA INJUSTÍCIA, SOLIDARITAT! 
 



LA LLUITA ÉS L'ÚNIC CAMÍ! 


