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El policia que va agredir Borràs era
de la Brigada d'Informació acusada
pels Mossos d'alertar gihadistes
És membre de la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona de la Policia
Nacional, denunciada pels Mossos l'any 2014

Jordi Borràs, autor de «Dies que duraran anys» | ACN

El policia espanyol que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs forma part de la Brigada Provincial
d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional, una brigada que va ser denunciada pels Mossos
d'Esquadra l'any 2014 a l'Audiència Nacional, segons ha informat Públic
(http://www.publico.es/public/agressio-periodista-jordi-borras-policia-agressor-borras-membrebrigada-d-informacio-acusada-pels-mossos-2014-per-alertar-gihadistes.html) .
(http://directa.cat/el-policia-que-va-agredir-jordi-borras-es-un-inspector-de-la-brigadadinformacio/)
En concret, la denuncia presentada el novembre d'aquell any, escenificava que almenys dos
inspectors d'aquesta unitat de la policia espanyola havien alertat a membres de la cèl·lula
gihadista Fraternitat Islàmica. La unitat antiterrorista dels Mossos investigava des del 2013.
L'Audiència Nacional va acabar arxivant la causa.
La versió de la policia afirma que era un agent dedicat a tasques burocràtiques
L'agressor s'ha especialitzat en l'àmbit d'informació de temàtica gihadista. Des que treballa a les
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oficines de la Brigada Provincial d'Informació, ha utilitzat un compte de twitter des d'on seguia una
trentena de perfils de temàtica gihadista. En tres anys només va fer una piulada on aplaudia l'AAA
i que, segons La Directa, podria referir-se a un grup paramilitar argentí. Des d'aquest compte,
l'inspector es va mantenir una dura discussió amb el tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo
Pisarello. El compte s'ha esborrat aquest matí.
La versió oficial que va donar dimarts la Prefectura Superior de Policia assegurava que l'agressor
era un agent dedicat a tasques burocràtiques que feia molt temps que no patrullava ni feia feines
al carrer. Ara, fonts consultades per La Directa han destacat que mai van concretar la categoria
professional de l'agressor i que, en tot cas, "es dedica a l'àmbit de la documentació i informació".
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