
MANUELA CARMENA



• Naceu o 9 de febreiro de 1944 en Madrid.

• Comezou os seus estudos de dereito na Universidade de Madrid, 
pero, expedientada polas súas actividades en movementos estudantís
democráticos, obtivo finalmente o título de licenciatura en 1965 na 
Universidade de Valencia, ano en que ingresou no Partido Comunista 
de España (PCE).

• En 1967 casou co arquitecto Eduardo Leira, co cal tivo 3 fillos.



Carreira xudicial
• Tras abandonar a militancia no PCE, Carmena comezou a exercer na 

carreira xudicial en xaneiro de 1981, sendo o seu primeiro destino 
Santa Cruz de la Palma, na illa da Palma.

• Xa como xuíz loitou contra as «corruptelas» existentes nos xulgados e 
en 1986 recibiu o Premio nacional dos Dereitos Humanos.

• En 1996 foi nomeada polo Senado vocal do Consello Xeral do Poder 
Xudicial, a proposta de Esquerda Unida. E foi unha das fundadoras da 
asociación progresista Xuíces para a Democracia. 

• Carmena foi presidente-relatora do Grupo de Traballo sobre 
Detención Arbitraria da Organización das Nacións Unidas. Nesa
condición visitou as Repúblicas de Colombia, Guinea Ecuatorial, 
Honduras, Nicaragua e Sudáfrica, entre outros países.





Carreira política
• Presentouse como candidata ás primarias da candidatura Ahora 

Madrid nas eleccións municipais de 2015, resultando elixida cabeza 
de lista cun 63 % dos votos.

• O 24 de maio, a súa candidatura obtivo ao redor dun 31,85 % dos 
votos e 20 concelleiros quedando en segundo lugar por detrás da lista 
do Partido Popular (21 concelleiros), liderada por Esperanza Aguirre. 
Tras sumar os 9 concelleiros do PSOE liderados por Antonio Miguel  
Carmona, foi investida alcaldesa na sesión constitutiva do Pleno do 
Concello celebrada o 13 de xuño de 2015.

• En setembro de 2018 anunciou que se presentaría novamente como 
alcaldesa á fronte dunha candidatura electoral nas municipais de 
2019. Dous meses despois presentou a plataforma Más Madrid como 
base para a candidatura electoral.Nas eleccións municipais do 26 de 
maio de 2019 a lista de máis Madrid foi a candidatura máis votada 
(con 19 concelleiros). 



Á esquerda nun mitin de Ahora Madrid con Pablo Iglesias, á dereita nun mitin de 
Más Madrid con Íñigo Errejón.



Legado da súa alcaldía

Diminución da débeda: O Madrid que herdou Carmena en 2015 
acumulaba unha débeda superior a 5.600 millóns de euros. No 
mandato da alcaldesa conseguiuse reducir nun 54%, ata os 2.700 
millóns de euros. 

Madrid Central: A contaminación é un dos problemas que máis
preocupa á cidadanía en Madrid. En 2018 entrou en vigor o chamado 
Plan A de Calidade do Aire, o proxecto municipal que incluía a creación 
da área central cero emisións, Madrid Central, e que supón a restrición
de paso aos vehículos sen autorización ao centro da capital.





Libros

• Crónica de un desorden: Notas para reinventar la Justicia. (1977)

• Por qué las cosas pueden ser diferentes: Reflexiones de una jueza. 
(2014)

• A los que vienen. (2019)





Para máis información acerca de Manuela 
Carmena:

https://youtu.be/ZNjqQY2HKzk

https://youtu.be/x-LJRHtQCOY

https://youtu.be/c7cvuFs-zwA

https://youtu.be/YJRzpTloASw

https://youtu.be/ZNjqQY2HKzk
https://youtu.be/x-LJRHtQCOY
https://youtu.be/c7cvuFs-zwA
https://youtu.be/YJRzpTloASw
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