Creu de l'església de Múnter
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Múnter
Davant Església parroquial de Múnter s/n. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

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

41.87844
2.21324
434718
4636579

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Tipus de protecció:
Europea – Atributs
inspire:
Observacions protecció:
Data aprovació:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08129-144
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XV-XX
Bo
Legal
BCIN
National Monument Record – Religiós i/o funerari
BCIN, segons decret 14 març de 1963 núm. 571/63.
dj., 14/03/1963 - 12:00
Fàcil
Ornamental
Privada
Bisbat de Vic. Pl. de la Catedral n.1. 08500. Vic.

Múnter
Mas el Castell de Múnter

Autor de la fitxa
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Anna M. Gómez Bach

Data de registre de la
fitxa:

dl., 12/03/2007 - 01:00

Descripció
Creu de ferro amb basament de pedra situada dins el recinte de l'església de Sant Esteve de Múnter, al replà
de les escales i dins l'antic cementiri. La creu, de metall, es troba sobre una base quadrangular de pedra de
color roig d'uns 50 cm d'amplària, a sobre de la qual es disposa una pedra plana a mode de taulell
sobresortit i a sobre una columna octogonal, esvelta i afuada, en un estat de conservació regular, sobre de la
qual s'hi troba la creu de ferro més llarga a la part inferior formant una creu llatina. Tota l'estructura de la
creu amida aproximadament 1'30 m, essent l'estructura metàl·lica la més petita d'uns 35 cm d'amplària per
uns 45 cm de llarg i la creu està orientada nordest-sudest.

Observacions:
Al costat hi ha una creu de fusta, de dimensions considerables, suportada per un basament en pedres i
ciment que correspon a un arranjament de tot aquest espai que tingué lloc als anys 90 del segle XX i
any 2000 amb el trasllat del cementiri de l'església parroquial. Possiblement es tractava d'una creu
situada dins el temple i que es va decidir monumentalitzar disposant-la a l'exterior.

Història
Per la seva ubicació, dins el cementiri vell de Múnter, aquesta creu es troba clarament relacionada amb les
funcions litúrgiques d'aquesta parròquia, tenint una doble funcionalitat com a creu de padró i com element
d'identificació espiritual de l'entorn més immediat de l'església. El seu paper com element senyalitzador
queda ben palès per la seva factura i fàbrica, tot i que la composició actual ha estat modificada en diverses
ocasions. Forma part d'una de les creus de padró situades a l'entorn de Múnter.
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