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El crim de Vianca Roca, a judici
quatre anys després
Aquest divendres comença el procés, en què la llavors parella de la noia de
Granollers és l'únic acusat

La germana i familiars de Vianca Roca, a la casa familiar amb una imatge de la jove. | Jaume Ventura
Busquets

Han hagut de passar quatre anys, però aquest divendres començarà a Barcelona el judici pel crim
de Vianca Roca, la jove de Granollers que va ser assassinada a finals de l'estiu de l'any 2018.
L'únic acusat, Joel P., era la parella de la noia en el moment de la seva desaparició i porta tres
anys tancat a presó preventiva.
El judici començarà amb la constitució del jurat i les al·legacions inicials. A partir de la setmana que
ve serà el torn de les testificals i les pericials.
Fonts de la família han explicat a NacióGranollers la seva satisfacció per, d'una vegada per totes,
intentar trobar justícia pel crim de la Vianca. El mateix pensa l'advocat de la família després de
tants anys d'instrucció.
El cos de la Vianca va aparèixer en una zona del riu Congost, a Granollers, després d'estar dos
mesos desapareguda. Un temps abans havia estat detinguda la parella de la noia, després
d'una complexa investigació.
L'últim cop que la família va veure amb vida la Vianca va ser una nit del mes de juliol del 2018,
quan va anar a deixar el seu fill de sis anys a casa l'àvia perquè precisament havia quedat amb la
seva parella.
El sospitós sempre havia negat saber on podia estar la noia, i defensava que aquesta s'havia
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endut totes les seves coses i hauria marxat de casa. Però segons diversos mitjans, la investigació
policial hauria situat els mòbils dels dos joves en un lloc pròxim on es va trobar el cos.
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