Creu de la Plaça de la Creu
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Berguedà
Plaça de la Creu
614

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.01422
1.84197
404115
4652004

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Plaça de la Creu
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08049-157
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
1971
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Casserres. c/ Escodines, 14. 08693 Casserres

Jordi Montlló Bolart
dl., 28/05/2012 - 02:00

Creu de ferro situada damunt un pilar de pedra de secció quadrada amb els escaires
bisellats. El pilar està situat damunt una peanya de secció circular, també de pedra, situada
alhora damunt un podi piramidal amb base quadrada fet de carreus de pedra.
El pilar té inscripcions en els quatre costats: MISSIÓ 1965 / SALITONS 1773 /
CASSERRES / RESTAURADA 1971
Observacions:
L'any 1936 es van destruir totes les creus del terme de Casserres.

Història
La descripció de Camps en relació a les creus del nucli antic és força eloqüent: "Al mig del poble,
a cada cantó o façana hi havia repartides a distància unes Creus de fusta de tres pams per a
practicar l'exercici devot de les 14 estacions del viacrucis en la Setmana Santa, i com plantada al
mig del cor dels bons casserrencs s'alçava majestuosa la creu a la plaça d'aquest nom. Dos
grans blocs escalonats de pedra picada rodons feien de pedestal a la columna, que rematava en
una bola, tot d'una peça, que servia de repeu al signe de redempció del món. Era també de
pedra i amb el desgast del temps s'enderrocà. Voltaven aquesta creu totes les processons de via
curta" (Camps: p.10)
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CAMPS, Ramon (pvre). Apunts o notes d'història de la vila de Casserres. Manuscrit inèdit
conservat a l'arxiu parroquial de Casserres.
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