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CREU DE SANT GREGORI
DE LA GELTRÚ
(la creu del cementiri)
Carretera de Vilafranca

l.:a"creu de Sant Gregori de la Geltrú és una
: creu característica d'entráda a una població.

<.. Construlda el 1771 per I'escultor i imatger
Nicolau Traver i aixecada al peu de I'antic camí de
Vilafranca, aquesta peca de I'arquitectura urbana
es troba adossadaa la tanca del que és avui el
cementiri municipal. Conjuntament amb la creu
de Sant [oan, són les úniques creus vilanovines
amb capitell octoqonal esculpit.

La creu esta formada per una basede tres esgla-
ons, un fust lIis, un capitell, tots de secció octogo-
nal, i la creu propiarnent dita com a coronament.
Elcapitell esta decorat amb vuit relleus figuratius
molt desdibuixats. Lacreu és treballada amb Jesús
crucificat per una banda i la Verge per I'altra. Tot
I'element esta sobreaixecat per un plint octogonal.

La peca és teta de pedra treballada. Enquant al
fust, aquest és de pedra arestada i esta reomplert
amb morter. Presentacarreus de pedra i un plint
de formigó.

CREU DEL XIRIBIA
Carretera de Solers

Situada al peu de la carretera de Sant Perede
Ribes,a la intersecció d'aquesta carretera
amb I'antic camí de la Creu, s'aixeca la creu

del Xiribia, de la qual no es coneix amb exactitud
la data de construcció, encara que pot fixar-se
entre els seglesXVII i XVIII. Ésaquesta una creu
característica d'entrada a una població, amb la
particularitat d'estar aixecada actualment sense
capitell. .

La peca esta formada per una baseoctogonal de
quatre graons, un fust lIis també octogonal acabat
en collarí i I¡¡creu de coronament amb la imatge
del Crist crucificat per una banda i la Verge per
I'altra.

La creu.és de ped;a treballada, amb el fust de
pedra arestada i reomplfrta amb mortero Presenta
carreus de pedra.
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