Creu i mirador del Puig de la Mireta
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
Les Gunyoles 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Dalt del cim del puig de la Mireta

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

41.35506
1.78496
398363
4578885

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:

08013-220
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
1939
Regular
Perd la capa de morter de recobriment de l'estructura de ferro,
i la visibilitat de la inscripció.
Legal
BCIN
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès. Plaça de la Vila, 1.
08792-AVINYONET DEL PENEDÈS

Fitxes associades:
Creu de les Forques/Creu del Carme/Creu de la plaça de la
Creu/Creu de cal Carbó

Creu d'en Llanes/Creu d'en Llaners/Creu
Llebres
Creu de can Ràfols dels Caus
Les Gunyoles
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Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
Creu a prop de carrerada, que es troba darrera el cementiri de les Gunyoles i dalt del cim de
la Muntanya coneguda com "El Puig de la Mireta". S'enlaira en un indret singular com a
mirador per les vistes sobre el Garraf (pel sud-est) i sobre la plana del Penedès (NO). La
seva estructura és motllurada, i feta de formigó. Presenta una inscripció que diu: "Puig de la
Creu".... Al vessant del puig, hi ha una imatge d'una Mare de Déu que va ser col·locada
amb motiu de la Santa Missió l'any 1954, com en altres indrets del municipi, com per
exemple Ca l'Amat a Sant Sebastià dels Gorgs o Ca l'Umbert, també a Les Gunyoles.
Observacions:
Figura sense numeració a l'inventari d'immobles d'interès arquitectònic de propietat
municipal d'Avinyonet del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.

Història
Es tracta d'una creu de terme reformada que es troba al costat del trajecte de la carrerada de la
Cerdanya, que presenta a prop d'aquest indret el següent recorregut: pel corriol carener de la
serra de les Gunyoles, s'arriba a la creu d'en Llanes i al poble de les Gunyoles, el qual travessa
pel carrer de Montjuïc. Tramuntant el turó de la Mireta, on hi ha el cementiri, la carrerada davalla
per un llom poc definit en direcció a can Ràfols dels Caus fins a trobar la carretera d'Olesa de
Bonesvalls, la qual segueix fins a la creu de can Ràfols (ROVIRA ET AL., 1999). En aquest
indret es va ubicar al segle XIX un cementiri. Al Llibre del Comú de l'Ajuntament d'Avinyonet i
Gunyoles es diu que l'any 1816 una comissió de metges es va dirigir al lloc del Puig de la Mireta
o cap de vall de la Coma, propietat de la vídua de D. Antoni Rialp, per inspeccionar l'indret
(LLIBRE DEL COMÚ, 1815).
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