Creu de les Escoles Velles de
Múnter
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Múnter
Escoles Velles de Múnter s/n. 08505. Muntanyola

Coordenades:

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

41.87788
2.21493
434858
4636515

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:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08129-143
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval Modern
XIV-XIX
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
Pública
Ajuntament de Muntanyola. Bons Aires s/n. 08505 Muntanyola.
Anna M. Gómez Bach
dl., 12/03/2007 - 01:00

Descripció
Creu de ferro ubicada a les proximitats de Sant Esteve de Múnter, davant les escoles velles, i emprada com
a Padró. La creu, de metall, es troba sobre una base de pedra rectangular, més ampla a la part inferior que a
la superior, actuant de suport de l'objecte mitjançant una estructura de base, columna i suport. Aquest cos es
troba recolzat sobre una estructura lítica en forma de columna que reposa en una llosa rectangular i de base
plana a la part superior; i un peu o basament en morter de calç i ciment a la part inferior. Aquest cos es
troba bastament treballat, i la matèria primera és la coneguda com a pedra local. Tota l'estructura de la creu
amida 1,30 m, essent l'estructura metàl·lica la més petita, d'uns 20 cm d'amplada per uns 20 cm de llarg. La
creu està orientada sudest-nordoest; es tracta d'una creu grega que està formada per dues peces de ferro
unides a la meitat de la peça en vertical i disposada sobre una barra de ferro sobreaixecat.

Observacions:
Antiga creu de padró de l'església de Sant Esteve de Múnter.

Història
La seva estructura, de factura senzilla, no ens dóna gaires pistes sobre la seva cronologia i construcció. Es
documenta com una creu de padró associada a l'antiga església parroquial de Sant Esteve de Múnter
juntament amb la creu de Comelles i la creu del Vilar, ja desapareguda. La gent de Múnter encara recorda
haver participat en aquest tipus de celebracions (processons i lletanies). Aquest element es troba a peus del
turó del Castell de Múnter, i al mateix camí que permet pujar al castell des del mas el Castell de Múnter;
així doncs, la creu sembla també estar situada a la vora del camí, amb la funció de delimitar el territori i
atorgar-li alhora una certa protecció espiritual, tot format part de l'equipament del recinte cultural del mateix
Sant Esteve.
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