
EXPERIMENTA   
L’UNIVERS

Activitats dedicades a l’àmbit de l’empresa.

Observatori Astronòmic de Castelltallat.



PRESENTACIÓ  
Observatori Astronòmic de Castelltallat.Allò que esdevé en una empresa sempre ha de 

fomentar la comunicació, la motivació i l’optimisme.

Gran part de l’èxit d'un bon esdeveniment radica 
en la tria de la temàtica, i el lloc on la realitzarem.

L’Observatori Astronòmic de Castelltallat us ofereix 
una activitat que us portarà a explorar la 
immensitat de l’Univers... a descobrir quelcom que 
ens fa sentir petits i descentralitzats, més 
alleugerats... quelcom que ens impulsa mes a 
col·laborar i menys a competir entre nosaltres. 

Porteu-nos la vostra empresa... aquí i ara, us farem 
una proposta concreta que contempla dues 
variants, diürna o nocturna. O també us podem 
organitzar la vostra activitat a mida, sempre amb 
preus per sota de les nostres tarifes al públic.

https://goo.gl/maps/jDK7YLDZvh42


GASTRONÒMICA
La proposta

Dibuix de la Lluna de la il·lustradora Pillet.

Per començar us proposem a 
assistir al “Bateig de cel”, un 
acostament al món de 
l’astronomia que s’inicia amb 
una visita a la nostre exposició 
permanent sobre les 
proporcions del sistema solar, on 
podreu apreciar la mida dels 
estels i els planetes vers la 
nostra. I una conferència 
introductòria que us situarà en el 
pla de la vida d’un estel; el seu 
gènesi, la seva existència... i la 
seva extinció final.

Després us convidarem a 
entrar a l’edifici de la cúpula 
on podreu gaudir de les 
meravelloses vistes que 
ofereixen els nostres 
telescopis... Observant 
galàxies, nebuloses, cúmuls 
d’estels, planetes o els 
fantàstics paisatges de la 
Lluna.

IMPORTANT:
Aquesta activitat es pot 
substituir per la que 
s’anomena “Mirant el Sol” 
que us mostrarà, a través de 
filtres específics; les taques 
solars, i les explosions solars 
en temps real (ejeccions de 
massa coronal).

de l’observatori.



GASTRONÒMICA
La proposta 

Us portarem a sopar al Restaurant del Casal de Castelltallat, situat ben a prop de 
l’observatori.

Destacat per la seva cuina de mercat elaborada amb productes de primera qualitat com les 
ja tradicionals d’aquesta terra amb les que hem dissenyat el Menú astronòmic, fusions, 
impactes, i explosions de sabor.

de l’observatori.



L'any 937 el comte Borrell donava a Santa Cecília de 
Montserrat unes terres situades al castell de 
Montedono.

El 996 els comtes Ramón Borrell i Ermessenda
atorgaven al mateix monestir montserratí diverses 
possessions del Castrodon, anomenat Castrotallado. 

L’església de Sant Miquel es troba documentada des 
de l'any 1031. Abans de 1154 ja existeix com a 
parròquia, funció que farà fins a l'actualitat. En el seu 
interior, destaca un retaule barroc que es 
salvaguardà a la destrucció de la guerra civil.

ARQUITECTÒNIC  
L’Observatori i el seu entorn...  HISTÒRIC i

L’edifici de la cúpula de l’observatori esta a tocar de les restes del castell de Montedono.



PAISATGISTIC  

Dibuix de la Lluna de la il·lustradora Pillet.

Si visiteu Castelltallat, no només gaudireu 
d’unes instal·lacions que us acostaran a 
comprendre millor l’Univers, sinó que també 
podreu fruir d’un lloc envoltat de natura... 
un dels trets més notoris d’aquest indret és 
la oportunitat que ens brinda d’escoltar el 
silenci.

Tot això culmina un turó des de on es pot 
contemplar un preciós horitzó: la 
inconfusible muntanya de Montserrat, el 
Tibidabo al fons, la Mola i el Montcau
pertanyents al parc natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac... el Montseny, i els 
Pirineus. Es contemplen trets paisatgístics de 
les quatre províncies de Catalunya, per això 
restem al bell mig, a escassos quilòmetres 
de la rosa dels vents de Pinós, que 
assenyala el centre geogràfic del nostre país.

Molt sovint des de Castelltallat degut a la inversió tèrmica es pot gaudir d’un mar de núvols, en el que roman com si fos un drac adormit la muntanya de Montserrat

L’Observatori i el seu entorn...  NATURAL i



SI HO DESITGEU
a mes a mes...

També ens podeu demanar per la possibilitat d’utilitzar la nostra sala 
multimèdia. Amb capacitat fins a 40 persones i equipada amb sistema 
informàtic, canó projector i pantalla, i sistema de so per si voleu fer 
qualsevol tipus de reunió amb els vostres treballadors, o equips de 
direcció, etc.

PREUS
Aquesta proposta, es a dir, la conferència d’introducció + la observació + 
l’àpat al restaurant, te un cost de 35€ per persona.

El lloguer de la sala multimèdia de la Rectoria te un preu fix de: 100€.

Tanmateix, us podem dissenyar i pressupostar qualsevol altre activitat 
amb un format diferent que s’adapti més a necessitats específiques.



Telèfon:
667 529 051
Correu electrònic:
info@observatoricastelltallat.com
Lloc web:
www.observatoricastelltallat.com

CONTACTE
i per descomptat, el nostre


