Creu del Pont del Vent
Tavèrnoles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Osona
Pont del Vent
Aproximadament al quilòmetre 7,1 de la carretera N-141d.
564 m

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

41.94016
2.33669
445015
4643345

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

08275-168
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Simbòlic
Privada
08275A004000240000OG
Virgínia Cepero González
dj., 26/06/2014 - 02:00

Descripció
Creu commemorativa situada a pocs metres a llevant del pont del Vent, a tocar del camí
que duu als Munts, aproximadament al quilòmetre 7,1 de la carretera N-141d.
És una creu de ferro, sobre una base rectangular de pedra treballada i un basament
quadrat i esglaonat, fet també de pedra desbastada.
A la base hi ha una placa amb la següent inscripció: "JOSE Mª VILARÓ VERNEDA,
RAMON RIAL FABREGÓ, JOSÉ RIERA CARRERAS, JOAQUIN RIERA CREIXANS, JOSE
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LLIMÓS MATEU, JUAN BURRULL MONTCLÚS. 1936".
Observacions:
Informacions històriques facilitades per Miquel Saborit i Serrallonga.

Història
La creu del pont del Vent, com algunes més que es poden trobar a prop de petits pobles o nuclis
rurals, va ser erigida després de l'any 1939 al lloc de les execucions, per recordar els morts
afusellats a l'inici de la guerra civil espanyola.
Després del cop d'Estat del 18 de juliol, amb l'Alzamiento Nacional, els partits fidels a la
República varen organitzar les Milícies Anti Feixistes, encarregades de controlar i neutralitzar
elements reaccionaris i feixistes. A Osona, aquestes milícies, que eren formades normalment per
forasters, perseguien persones de dretes, de moviments catòlics i missaires, d'ordre, rics o
pobres i, en alguns casos, catalanistes, votats de Unió Democràtica.
Les víctimes eren arrestades a casa seva, carregades en un cotxe o camió (cotxes de la mort) i
se'ls solia executar en un lloc proper i visible (cruïlles de camins, ponts) per a donar exemple.
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