Masia de la Creu/Masia de la Creu de Dalt
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
A prop de l'encreuament de la carretera BV-2155 amb la C-243

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

41.39354
1.74353
394959
4583207

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

08013-42
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII-XIX
Dolent
La construcció es troba en estat molt descuidat
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 0010000009501
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
Conjunt d'edificacions i construccions que formen les dependències auxiliars de l'edifici
principal que havia estat l'habitatge dels amos i els masovers, i que es conegut com a
masia de La Creu. D'aquest complex constructiu en destaca la casa central, de planta
quadrangular i aspecte sòlid, reforçada en diferents èpoques amb contraforts que li
ofereixen un aspecte de casa fort. A l'edifici central, que te la coberta a dues vessants, se
l'hi adossa pel Sud, una altra construcció perpendicular a la casa que serveix a més de

Pàgina 1

magatzem i dependències secundàries de la masia. A l'altre extrem n'hi ha els corrals per
animals i davant la casa es conserva un pou.

Història
El nom de masia de La Creu sembla que prové del fet de que es va construir a prop d'una creu
de terme (o potser que la creu marqués una distància en un camí). Segons informació oral,
aquesta casa va ser feta cap a la dècada de 1840, tanmateix apareix en un manuscrit de 1782
esmentada al costat d'altres cases d'Avinyó, Sant Sebastià i Les Gunyoles . En ella hi havia
viscut en Cristòfol Raventòs i després en Serafí, que era el seu germà. Amb la seva muller
Angeleta, van tenir una filla, l'Amèlia, mare d'en Josep. En Josep, junt amb la seva família, hi viu
i treballa ara (TELL, Pere 1999c). Més modernament es va conèixer com masia de la Creu de
Dalt perquè un fill es va fer una casa al poble de sota i, per diferenciar-la, la van nomenar
d'aquesta manera. Sembla que el topònim ve del fet de que prop hi havia una creu al costat del
camí (informació oral de la masovera), que podria ser de terme, i que va ser destruïda durant la
Guerra Civil de 1936.
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