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~rUntestimoni hlstórico-artlstic que cal conservar i dignificar

~Lesera s d terme de Vilanova
J.f.1llS1lfT PlIATI

Les creus monumentals de
¡;edraubicades vora els cam ins
d'enlrada a les poblacions

" constitueixenun testirriorú reíi-
gi.lsipopularde la propia historia
que cal conservar i dignificar"
Gairebélotes les creus de ter-
maes traben en I'actualitat en
unestatd'abandonament.
" " Vilanova i la Geltrú és una

-. de les poques capitals de co-
"marcacatalanes que conserva

'L: ~Jatred'aquestes creus monu-
c " mentalsde pedra, esculpides a
, cap demall i buril per anónírns
picapedrers.
"El nostra totóorat Francesc

Casasens porta avui la imatge
actualde les quatre creus de
termaviianovines"Es tracta de
iesdelaCallada o SantGregori,
lac€ Sant Joan, del Cementiri i
!tenXiribia"

Si bé les creus i el seu ba-
sament de graons col.locats en
piJnlacircular o poligonal s6n
e!s o~inals, els peus que les
suslentenvan ser reccnstrutts
alsanys40, després que lassin
er.derrocats,segons sembla, en

- -e, eIs anysde la Guerra Civil. AI-
" ..- tresversionsdiuen queaquesta
.. " destrucci6va tenir 1I0cdurant la

eonvulsi6social i política que va
i:tliura Catalunya i també Vilano-
~T.Va i laGeltrú I'any 1934. Craud'en Xiribia, a la carreterade Ribe.

MILLOR ATENCIÓ
MUNICIPAL

,,::: .. ; A excepcó de la cnau d'en
,+0'~ia, Que estat netejada da-
'f:g rreramenti dotada d'enllumenat
~'::' en trobar-se ubicada a I'antiga
;';\,,- carrelerade Ribes i molt a prop
,,0/. delnoupavell6 polisportiu, seu
.¿"" deis SpecialOlympics, les al tres

mereixen una millor atenci6
- municipal.

" A lasituada a la carretera de
Vilatrancahi creixen les herbes,
mentreQue la de la Callada o
Sant Gregori, a més de les
pinfades independentistes,
"presentala columna poligonal
ambclars indicis de deteriora-
menl

Lade Sant Joan, ubicada a
,mio de la carretera C>8 I'Arbo.;,
ésla que en els últims anys ha
estat més abandonada. A la
Ic!Ografiaes pot apreciar" clara-
ment la proliferaci6 d'herbes,
ma!ollsi escombraries.

Aquesta última i 11del Ce-
rnentirison les dues que ote-
reixenuna millor qualitat artísti-
ca, en incorporar un nus o 111¡n--
lema de pedra tallada am~
imatgesesculpides d'apóstols i
santspatrons. Les creus evo-
quenlacrucifixi6 de Jesucrist al
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Crau del Cementiri,a la carretera de Vilafranca

Crau de Sant Joan, a la carreterade rArbo<¡

, ,

Crau de la Collada,al c:amlve" de Cubelle.


