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Els reusencs vencen la pluja per demanar les Tres Gràcies

Milers de reusencs s'han reunit a l'entorn de la Plaça de la Sang, Raval del Pallol,
carrer de l'Hospital i carreró de la Sang per assistir 'in situ' a l'acte principal de la
Setmana Santa reusenca, la petició de les Tres Gràcies al Sant Crist de la Sang.

Una pluja que ha fet endarrerir uns minuts la sortida de la processó des de la Prioral, on abans

ha tingut lloc la funció de l'Agonia. Justament la pluja, que ha acompanyat gairebé tot el

recorregut de la comitiva -menys, justament, quan la imatge arribava al temple de la Sang- ha

provocat que el recorregut s'hagi modificat per fer-lo més directe, tal i com ha passat en el trasllat

de la imatge a la Prioral. Responsables de la Congregació han demanat per això disculpes, a

través de Reusdigital.cat, al públic que s'havia congregat al Raval Robuster, lloc per on no s'ha

pogut desfilar.

Un cop a l'entrada del temple de la Sang, el clavari de la Reial Congregació, Joan Marsal -que ha

protagonitzat les dues processons amb la imatge amb un fort mal d'esquena i injectat per

combatre'l- , ha girat la imatge del Sant Crist cap al públic, fent-ne tres parades, a esquerra,

centre i dreta, que és quan els reusencs fan les tres peticions. Aleshores s'ha pogut veure gent

que emocionada no ha pogut evitar el plor.

Just enguany, el pregoner de la Setmana Santa, l'empresari Antoni Pont i Amenós, ha demanat

que les Tres Gràcies siguin declarades acte cultural d'interès nacional.

Feu clic sobre qualsevol fotografia per iniciar el passi de diapositives
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