1. El mes de gener està dedicat a l’església d’Oristà.
Quin patró té l’església parroquial?

∎
Sant Jaume

∎
Sant Isidre

∎
Sant Andreu

∎
Sant Sebastià

2. L’església actual és una construcció neoclàssica, i es va construir
sobre l’antiga església
Entre quins anys es va construir l’església actual?

∎
Entre 1575 i 1590
∎
Entre 1775 i 1790

∎
Entre 1675 i 1690
∎
Entre 1875 i 1890

3. L’antiga església era romànica.
Què es conserva?

∎
Una catacumba
∎
Un mausoleu

∎
Una cripta-tribuna

∎
Una relíquia de la Santa Creu

4. A la rectoria de l’església s’hi troba ubicat un museu amb una
col·lecció de més de 5.000 peces
A què està dedicat el museu?

∎
Ossos de dinosaure

∎
Fòssils

∎
Monedes

∎
Terrissa catalana

5. El campanar de l’església es va construir el 1737. És un campanar
de torre, curt, de planta quadrada i teulada piramidal
Quants ulls té?

∎
1 ull per costat

∎
2 ulls per costat

∎3 ulls per costat

∎
4 ulls per costat

6. La façana és robusta i amb poca decoració.
NIVELL PRO. Quins elements neoclassics hi observes?

∎
Portal d’arc de mig punt, decoració motllures, arquitrau i dues mènsules
∎
Portal d’arc rebaixat, falses pilastres i frontó triangular
∎
Portal allindat, decoració de motllures, falses columnes jòniques
7. Un dels bandolers més famosos del Catalunya va néixer a Oristà
Qui era?

∎
Joan Sala (Serrallonga)
∎
Perot Rocaguinarda

∎
Jaume Masferrer (Toca-Sons)
∎
En Capablanca

8. Perot Rocaguinarda, conegut com a Perot lo Lladre, va néixer al
Mas Rocaguinarda d’Oristà.
Quin any va néixer?

∎
1582

∎
1594

∎
1601

∎
1616

9. Perot Rocaguinarda va ser un important capitost
De quin bàndol de la noblesa catalana?

∎
Nyerro

∎
Cadell

10.Rocaguinarda va ser un bandoler molt famós i temible
En quina important obra literària del segle XVII apareix?

∎
La vida es sueño de Pedro Calderon de la Barca
∎
La vida del Buscón de Francisco de Quevedo
∎
La Dorotea de Lope de Vega
∎
Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes

