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[ESTRENA] Tràiler del documental que
investiga el cas dels 15 migrants morts a la
platja del Tarajal, de Ceuta

L'Observatori DESC i la productora Metromuster presenten en
primícia el vídeo just uns quants dies després del sobreseïment
provisional de la causa contra 16 guàrdies civils per la mort d'un
grup d'africans ofegats davant la platja de Ceuta. Us oferim per
primer cop un tràiler de 8 minuts del documental 'Tarajal.
Desmontando la impunidad en la frontera Sur'.

Redacció CRÍTIC

Us oferim, en primícia i per a subscriptors de CRÍTIC, un tràiler de 8 minuts del documental
‘Tarajal. Desmontando la impunidad en la frontera Sur’, que investiga el cas de la mort de 15
migrants a la platja del Tarajal, de Ceuta, el 6 de febrer de 2014, quan intentaven arribar a territori
espanyol i van ser interceptats per la Guàrdia Civil. El documental està produït per l’Observatori
DESC i la productora Metromuster, autora del documental ‘Ciutat Morta’, que tant de ressò
mediàtic va obtenir fa alguns mesos arran del seu pas pel Canal 33. El treball sencer es podrà veure
ben aviat.

El cas de la platja del Tarajal ha tingut fa pocs dies un tomb important. El 15 d’octubre passat, la
titular del Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Ceuta, María del Carmen Serván, va ordenar el
sobreseïment provisional de la causa contra 16 guàrdies civils per presumptes delictes
d’homicidi i lesions imprudents durant els fets. Segons els testimonis i les imatges registrades,
els guàrdies civils van llançar bales de goma i pots de fum per dissuadir els migrants d’arribar
nedant a terra ferma. L’Observatori DESC, impulsor d’una de les acusacions populars, va mostrar
la seva decepció davant l’arxivament del cas en un comunicat.

‘Tarajal. Desmontando la impunidad en la frontera Sur’ és un documental que dóna veu als
diferents actors implicats en el cas: advocats de les acusacions populars; testimonis dels fets;
entitats que van participar aportant proves a la causa; periodistes que el van investigar, associacions
de la Guàrdia Civil… L’objectiu és reconstruir els fets de la matinada del 6 de febrer de 2014
i investigar la mort de 15 persones després de l’actuació de la Guàrdia Civil, per esdevenir
una eina que forci a reobrir el cas i que se’n dirimeixin responsabilitats. També es vol donar
a conèixer la feina feta per la ciutadania i la societat civil quan es tracta de desmuntar les mentides
de les versions oficials, alhora que es va més enllà del cas particular de Ceuta per analitzar les
polítiques repressives del control de les fronteres i les vulneracions de drets humans.
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