
1. El mes de febrer està dedicat a l’església de Prats de Lluçanès.
Quin patró té l’església parroquial?

∎Sant Sebastià

∎Sant Vicenç

∎Sant Jaume

∎Sant Martí

2. L’església actual es va construir, de nou, a l’època moderna
Entre quins anys es va construir l’església actual?

∎Entre 1627 i 1649

∎Entre 1527 i 1549

∎Entre 1727 i 1749

3. La primitiva església de Sant Vicenç, documentada al segle X, va
donar origen al poble de Prats de Lluçanès
Quina església era?

∎Sant Andreu de Llanars

∎La capella de la Bona Sort

∎Lurdes



4. A finals del segle XVII (1699) es va fer un gran retaule que es va
destruir el 1936
De quin estil era?

∎Barroc

∎Gòtic

∎Contemporani

∎Romànic

5. El campanar de l’església es va començar a construir el 1854
Quants metres d’alçada té?

∎5 metres

∎15 metres

∎19 metres

∎32 metres

6. La façana de l’església és d’estil neoclàssic, de línies rectes,
simètrica i amb poca decoració.
Quins elements hi observes?

∎Portal d’arc de mig punt, falses pilastres, entaulament i frontó triangular

∎Portal allindat, columnes salomòniques, decoració de garlandes i frontó partit



7. L’any 1714 el poble de Prats de Lluçanès va ser destruït i incendiat
per part de les tropes felipistes.
En quina diada es commemora aquest fet?

∎31 de desembre (Cap d’any)

∎14 de maig (Revetlla de Sant Isidre)

∎23 de juny (Revetlla de Sant Joan)

∎5 de febrer (Santa Àgata)

8. La diada de Santa Àgata (5 de febrer)
En què consisteix?

∎Baixada d’entorxes des de Sant Sebastià

∎Representació teatral de l’incendi del poble

∎Repic de campanes des del campanar de l'església

9. El 1882 es va posar al campanar de l’església una nova campana,
de més de 100kg
Quin nom tenia la campana?

∎Manuela ∎Vicenta ∎Filomena

10. Maria Pujol fou la darrera persona executada a Catalunya com a bruixa l’any
1767
Com era coneguda?

∎La Bruixa Pirula ∎La Burnaca

∎La Bruixa Maduixa ∎La Bruixa Napa


