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Jordi Borràs, agredit per un home
que s'identifica com a policia
espanyol
El president Quim Torra ha anunciat que exigirà les investigacions pertinents de
l'agressió

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

El fotoperiodista Jordi Borràs, que treballa al diari El Món, ha estat agredit aquest vespre a
Barcelona per un home que s'ha identificat com a policia espanyol. A crits de "Viva España" i
"Viva Franco", segons relata el diari (http://elmon.cat/politica/jordi-borras-agredit-home-quesidentifica-policia-del-cnp) , l'home ha identificat Borràs i s'ha abraonat contra ell.
Segons s'ha sabut aquest dimarts, l'agressor era realment un agent de la Policia Nacional
espanyola dedicat a tasques burocràtiques, segons han confirmat fonts del cos. De fet, l'home ja
s'havia identificat com a policia espanyol i fins i tot havia mostrat la placa.
Segons la versió de Borràs, el policia el va reconèixer i es va abraonar a sobre d'ell a crits de "Viva
España" i "Viva Franco". Els serveis mèdics han determinat que el fotoperiodista té el nas
trencat i policontusions.
Els Mossos d'Esquadra estan buscant l'agressor, gràcies als testimonis i vídeos dels que han vist
l'atac. L'agressor, que va perdre una navalla en fugir, també ha presentat una denúncia contra
Borràs, on diu que el fotoperiodista l'ha atacat després de cridar-li "puta policia!" i "puta Espanya".
https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/27946/jordi/borras/agredit/home/identifica/policia/espanyol
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Llavors s'han barallat els dos, segons explica l'agent de policia.
El departament d'Assumptes Interns de la policia espanyola ha obert un expedient informatiu a
l'agent, que es mantindrà obert a l'espera de la resolució judicial. De moment, no ha estat apartat
de les seves tasques. Si és condemnat, el cos prendrà les mesures oportunes.
El president Quim Torra ha volgut donar suport al fotoperiodista a través d'una piulada, on ha
anunciat que s'exigiran investigacions dels fets.

Estimat @jordiborras (https://twitter.com/jordiborras?ref_src=twsrc%5Etfw) , tot el suport i
solidaritat. Exigirem que s'investigui i es depurin totes les responsabilitats. Abraçades i endavant,
Jordi, sempre endavant! https://t.co/7E3Xs82whA (https://t.co/7E3Xs82whA)
? Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 16 de juliol de 2018
(https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1018938582805962753?ref_src=twsrc%5Etfw)
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