Creu al cementiri
Olesa de Bonesvalls
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Alt Penedès
Cementiri d'Olesa de Bonesvalls.
Cementiri d'Olesa

Coordenades:

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

41.3573
1.84458
403353
4579066

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:

08146-17
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani Noucentisme
XIX-XX
Bo
Inexistent
Restringit
Ornamental
Privada
Parròquia de Sant Joan d'Olesa. Plaça de l'Església. 08795 OLESA
DE BONESVALLS
Cortés Elía, Mª del Agua
dt., 20/09/2005 - 02:00

Descripció
Es tracta d'una creu de factura gòtica, de quatre braços iguals situats sobre una base de columna i acabats
amb tres puntes decorades amb fulles d'acant i volutes. En un costat hi ha la imatge de Crist i a l'altre la
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Mare de Déu amb el nen. Cada figura té altres dues imatges, una al braç de cada costat. La base està
formada per un peu en forma cilíndrica amb figures tallades i dos escuts, un a cada banda. La creu està
situada sobre un corró circular de pedra que es va treure de l'era de cal Milà. És una creu feta amb motllo i
pols de sorra, ja que es veu la junta de les dues cares al centre seguint tot el perímetre. És una imitació o
còpia d'alguna creu gòtica de la zona.

Observacions:
No té cap valor artístic, però es fa la fitxa per evitar confusions en quant a la seva cronologia.

Història
Aquesta creu procedeix d'una casa de Begues que es caracteritza perquè tota ella té una decoració eclèctica
amb columnes i capitells romànics d'imitació a les finestres i balcons. Aquesta i una altra creu igual estaven
en aquesta casa i segurament van ser amagades per la Guerra, essent descobertes més tard i portant-les a la
rectoria de Begues. Mn. Escala va posar una a la rectoria de Begues i l'altre la volia posar al jardí de
l'església d'Olesa, però finalment es va posar al cementiri. Les dues creus són iguals i tretes del mateix
motlle.
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