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Més de 500 persones omplen l'homenatge de les Planes a mossèn Pere Grau
Les Planes ha acollit aquest dissabte l'homenatge a mossèn
Pere Grau, l'històric capellà de la parròquia planenca que va
morir el novembre passat. El teixit associatiu del districte ha
participat amb diverses propostes a la trobada, que ha reunit
més de 500 persones.

El primer acte de la jornada ha estat la missa, oficiada per mossèn David Álvarez, que va prendre el relleu a
Grau, amb el Coro Rociero, seguida de l'actuació de l'Agrupació Cultural i Musical i de la Coral de l'Elèctric.
Abans d'inaugurar el monument dedicat a l'homenatjat, entitats del barri i personalitats polítiques han recordat
la figura de mossèn Pere. Maria Grau, neboda de Grau; Carme, amiga, i Quim Massana, del Nostre Club, han
estat alguns dels molts que han parlat de mossèn Pere Grau.
Parlaments: Es va sentir molt a gust a les Planes, tant que fins i tot quan el cardenal li va dir que
marxés va decidir quedar-se. / Ell ens va ensenyar a estimar i a perdonar. / Va ser un gran pescador
d'homes i dones, va saber implicar la gent i fer-se-la seva.
La tinenta d'alcalde de Presidència i Serveis Urbans, Cristina Paraira, ha estat l'encarregada de descobrir la
placa. Un dinar popular i actuacions teatrals han completat el programa, que ha culminat amb l'enviament de
missatges al cel en uns globus. L'alcaldessa, Mercè Conesa, ha destacat el protagonisme dels veïns en aquest
homenatge.
Mercè Conesa: Aquest reconeixement ve de la mà de l'Associació de Veïns, realment és un homenatge
molt sentit. És una figura que ha fet possible el progrés del barri.
El ple de gener va reconèixer la tasca del mossèn amb el títol pòstum de fill predilecte. A més, està previst que
el consell de barri bategi amb el nom de Pere Grau un espai a tocar de les pistes esportives.
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