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Excursions per l’entorn. 
 

Les Ignites de Cal Prat Barrina. 
 
Jaciment de petjades fòssils que es corresponen amb el pas 
d'animals mamífers de fa entre 30 i 35 milions d'anys.  
 
La formació geològica i el clima d'aquella època van 
provocar el trànsit d'animals que, suposadament, venien a 
abeurar-se a Castelltallat.  
 
El jaciment és a tocar del camí que baixa de la Serra fins a 
cal Prat Barrina, a l'esquerra, abans d' arribar a l' enllaç amb 
el camí de Prades de la Molsosa. 
 
Situades a 5 quilòmetres de l’Observatori, a 3 minuts en 
cotxe direcció a Prades de la Molsosa. 



Excursions per l’entorn. 
 

La Muntanya de sal de Cardona. 
 
La Muntanya de sal de Cardona és un diapir que creix cada 
any, ocupant una depressió del terreny amb forma d’el·lipsi 
allargassada amb una extensió de terreny de 1.800 m de 
llargària per 600 d’amplada i una superfície de 100 ha, amb 
unes característiques naturals que l’han fet mereixedora de 
ser inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès Natural de 
Catalunya. 
 
Els afloraments de sal es localitzen dins aquesta depressió, i 
per això fou coneguda antigament com el Salí, i actualment 
ho és com a Vall Salina. 
 
Situada a 27 quilòmetres de l’Observatori, a 43 minuts en 
cotxe, en direcció a Cardona. 



Excursions per l’entorn. 
 

El Dolmen de Llanera. 
 
El dolmen de Llanera, també anomenat Torre dels Moros, o 
Dolmen de la Vila de la Gola dels Bous.  
 
Aquest monument megalític és probablement el més gran i 
també el més ben conservat de Catalunya. Va ser excavat a 
principis del segle passat, 1916,per Mn. Joan Serra Vilaró, 
llavors director del Museu Arqueològic Diocesà de Solsona. 
 
Està situat al antic terme de Llanera, municipi que l'any 
1968 es va agregar al de Torà, just al límit amb el terme de 
Llobera, a uns 500 m. a l'est del mas Vila de la Gola dels 
Bous. 
 
Situat a 25 quilòmetres de l’Observatori, a 47 minuts en 
cotxe, en direcció a Llanera, (Torà). 



Excursions per l’entorn. 
 

El Castell de Montedono. 
 
L'any 937, el comte Borrell II donava a Santa Cecília de 
Montserrat unes terres situades al castell de Montedono. 
 
El 996, els comtes Ramon Borrell i Ermessenda atorgaven al 
mateix monestir montserratí diverses possessions del 
Castrodon, anomenat Castrotallado.  
 
Al segle XI, el lloc i el castell són anomenats indistintament 
amb aquells diversos topònims i, ja al segle XII, és ben 
establerta la forma actual Castelltallat 
 
Just al costat de la cúpula de l’Observatori. 



Excursions per l’entorn. 
 

La Torre de Vallferosa. 
 
La torre de Vallferosa és una torre de guaita que es troba al 
municipi de Torà, a la comarca de la Segarra. És un 
monument declarat bé cultural d'interès nacional. 
 
Fou construïda vers l'any 970 dC seguint l'estratègia militar 
de bastir torres de vigilància en els punts clau conquerits als 
sarraïns.  
 
Situada a 39 quilòmetres de l’Observatori, a 49 minuts en 
cotxe, en direcció a Torà. 
 
 



Excursions per l’entorn. 
 

El conjunt monumental de Coaner 
 
El conjunt monumental de Coaner, romànic llombard, és 
situat en una vall dins del Pla d'Espais Interès Natural de la 
Serra de Castelltallat. 
 
L'església de Sant Julià, juntament amb l'antiga torre del 
castell i la masia de Can Serra, ofereixen un conjunt 
romànic de bellesa peculiar damunt un paisatge rocós.  
 
El Santuari de la Mare de Déu de Coaner. Es va erigir a l'any 
1654, per perpetuar, segons la tradició, el record de la 
troballa de la Verge al peu del torrent, en aquest mateix 
punt.  
 
Situat a 31 quilòmetres de l’Observatori, a 41 minuts en 
cotxe, en direcció a Coaner, a prop de Súria. 


