
1. El mes de març està dedicat a l’església de Sant Bartomeu del
Grau.
Quin patró té l’església parroquial?

∎Sant Mateu

∎Sant Bartomeu

∎Sant Grau

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

∎Entre 1680 i 1687

∎Entre 1780 i 1787

3. Les restes de l’antiga església romànica, l’Església Vella, es troba
situada prop del cingle
De quins segles era?

∎Segle X-XI

∎Segle XVI-XVII

∎Segle XIX



4. L’obra de l’actual església fou dirigida per dos germans
Quins?

∎Els germans Grau, mestres d’estables de Gurb

∎Els germans Font, mestres de cases de Manlleu

∎Els germans Serra, mestres picapedrers de Perafita

5. Al campanar de l’església s’hi conserven dues magnífiques
campanes
Quins noms tenen?

∎Maria i Patrícia

∎Genoveva i Bartomeua

∎Filomena i Maria

∎Bartomeua i Maria

6. A la porta principal hi ha una data inscrita envoltada amb
garlandes
Quina?

∎1380

∎1580

∎1780



7. La decoració al voltant de la portalada és força rica i combina
diferents elements barrocs i neoclàssics
Quins elements hi ha?

∎Fornícula, garlandes, volutes, motllures, falses columnes

∎Columnes salomòniques, amorets, capitells corintis

8. L’església actual es va construir sobre un petit turonet al costat
d’un important camí
Quin?

∎ Camí de transhumància o camí ramader

∎ Camí dels Bons Homes

∎ Ruta de la seda

9. El poble de Sant Bartomeu del Grau va créixer a banda i banda del
camí ramader de Llevant, que era era utilitzat antigament per
traslladar els ramats a pastures de muntanya
D’on provenia i on anava aquest camí?

∎ Del Vallès al Ripollès, passant pel Lluçanès

∎ Del Segrià al Berguedà, passant pel  Lluçanès

∎ De la Garrotxa a la Cerdanya, passant pel Lluçanès



10. El Grau que porta el nom de Sant Bartomeu, què significa?
∎Pas a través d’un cingle o cinglera que permet assolir-ne la part superior

∎Categoria dins de la jerarquia militar

∎Port de mar.


