La Mare de Déu del Pilar s’estableix a Santa Rosa

colonitzat la parròquia de Santa Rosa. Aquests ja tenien una imatge de la Mare de Déu del
Pilar que els hi havia regalat un dels socis fundadors però era una imatge que se’ls hi
quedava petita quan la treien en processó. És per això, que fa aproximadament 10 anys i
amb l’aportació de tots els socis, es va aconseguir recopilar els diners necessaris per a
l’adquisició de la imatge, que va ser enviada des de Saragossa.
Segons explica Carlos Andreu, president de la Casa de Aragón, a la ciutat de Santa Coloma ja
hi havia una imatge de la Verge del Pilar però va desaparèixer. Quan l’església Major de
Santa Coloma de Gramenet va celebrar els 100 anys de la seva construcció es va editar un
llibre on s’explicava que els primers aragonesos de la ciutat, que daten de 1913, ja tenien
una imatge a l’Església Major però va desaparèixer en alguna reforma.
La Verge del Pilar arriba a Santa Rosa
El col·lectiu de socis de la Casa de Aragón és una colònia bastant extensa a Santa Coloma de
Gramenet i van acordar cedir aquesta nova Mare de Déu del Pilar a l’Església Major de la
seva ciutat per substituir aquella que s’havia extraviat feia un centenar d’anys.
Carlos Andreu ens explica que el destí de la nova imatge de la Casa de Aragó no va resultar
ser l’Església Major: “Ens vam posar en contacte amb Mossèn Salvador Bacardit i ens va dir
que ja no hi havia espai suﬁcient per a una nova imatge però que el P. Hugo de la parròquia
de Santa Rosa podia acceptar la Verge”. El rector de Santa Rosa va acceptar encantat i es va
començar a realitzar l’altar per lluir aquesta nova Mare de Déu del Pilar.
Una celebració d’èxit
Coincidint amb l’origen del recent arquebisbe de la diòcesi, la colònia de la Casa de Aragón
va voler convidar Mons. Joan Josep Omella per celebrar l’acte d’entronització de la nova Mare
de Déu del Pilar.
La cerimònia va ser un èxit i la parròquia de Santa Rosa es va omplir de gom a gom, un
símbol de la devoció que els colomencs tenen cap a aquesta Mare de Déu procedent d’Aragó.
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“La Verge Maria ens uneix” explicava el P. Hugo, rector de la parròquia de Santa Rosa. “Com
deia l’arquebisbe a la cerimònia hi ha persones que diuen que no són molt creients però a tot
el que tingui relació amb la Verge sí que s’apunten”, afegeix.
Ja es pot visitar la Mare de Déu del Pilar, que romandrà a la parròquia de Santa Rosa de
Santa Coloma de Gramenet per acompanyar a tots els seus devots en el camí de la fe.
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