Creu de Santa Digna
Vilafranca del Penedès
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Emplaçament:

Alt Penedès
dipositada en magatzems municipals per obres

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

41.34651
1.69793
391068
4578042

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08305-238
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval Gòtic
XV
Regular
desmuntada i emmagatzemada.
Legal

BCIN
National Monument Record
Religiós i/o funerari
Observacions protecció:
Data aprovació:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
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BCIN, Decret 571/63 del Ministerio d'Educación.
dj., 14/03/1963 - 12:00
Si:CC.AA 71 i 15162
Fàcil

Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Religiós
Pública
Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
Jordi Montlló Bolart
dl., 18/06/2007 - 02:00

Descripció
Creu de terme de 4'75 m. d'alçada, composta per una base octogonal de tres esglaons, un
pedestal de secció octogonal decreixent i un fust llis, també de secció octogonal, un capitell
cúbic i la creu. La creu és de braços trevolats amb relleu del Crist crucificat a una banda i
relleu de la Mare de Déu amb el nen en braços a l'altre.
Observacions:
Per causa de les obres del tren d'alta velocitat, durant el mes de març de 2005, es va fer
una intervenció preventiva de desmuntatge de la creu per part de l'empresa Codex, sota la
direcció de Josep Francesc Roig Pèrez. Per aquest motiu està inclosa dins l'Inventari del
Patrimoni Arqueològic de Catalunya.

Història
La primera documentació que en fa referència és del segle XV. La trobem citada en diferents
documents d'èpoques diverses i amb diferents noms: l'any 1422 com de n'Espitlles i estava
situada al camí que portava al Molí d'en Rovira; l'any 1542 com a creu d'en Bossagoll; l'any 1662
com creu de Miser Bernat Llaurador. L'any 1934 fou enderrocada i l'any 1945 restablerta en un
altre lloc diferent a l'original.
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