Capelleta-fita de Sant Isidre
Torrelavit
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Alt Penedès
Pla de la Capella
En un camp de vinya a l'entrada del nucli de Lavit, a la carretera BV2246.
231 m

Coordenades:

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

41.44386
1.72633
393603
4588814

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:

Descripció
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08287-78
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Destrucció parcial al 1936 i restauració al 1971
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Ref. cadastral: 3790610CF9839S0001KW
Oriol Vilanova
dj., 01/07/2010 - 02:00

Fita de pedra de planta rectangular, fet amb pedra dels encontorns (turo), amb unes dimensions de 81 x 58
cm, i una alçada de 3,10 metres, coronat per una teuladeta a dues aigües, al centre del qual resta una marca
on hi havia hagut una petita creu de ferro. A la part superior, sota la teuladeta, la construcció té un nínxol
d'uns 30 cm de fondària, coronat amb un arc escarser, amb un exvot de ceràmica al centre on es representa
Sant Isidre, patró de la pagesia. Per sobre de l'exvot hi ha la inscripció "J. M. 1971", corresponent a la data
de la seva restauració, després que l'any 1936 es destruís la simbologia religiosa.

Història
Segons Salvador Llorac, per la forma constructiva i l'erosió de la pedra, aquest element sembla ser una
construcció possiblement de mitjan segle XIX, quan l'activitat agrària del municipi de Torrelavit era
frenètica, a causa del conreu intensiu de la vinya pels grans guanys que produïa, fen així honor a Sant
Isidre, patró de la pagesia. Durant la Guerra Civil (1936-1939) va desaparèixer tota la simbologia religiosa,
i l'any 1971 ve ser restaurada. És un element poc comú a la comarca.
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