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Moltes Gràcies per consultar-nos!!! 
 

Adjuntem informació general de les visites i activitats a: 
 

LA GRANJA – CENTRE D’APROPAMENT A LA NATURA . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per qualsevol dubte, suggeriment o informació complementària, 
poseu-vos en contacte amb nosaltres: 
 

Tel: 93 839.29.40 / 647.953.578 
granjanatura@hotmail.com 

www.granjanatura.com 
 

 
 

US HI ESPEREN MOLTS AMICS! 
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AQUEST ÉS EL CONTINGUT DE LA VISITA  
 (GUIADA AMB MONITOR I INTERACTIVA):  

 
 
●HORARI:  Dissabtes i diumenges i festius, inici a  les 11 del matí fins a la 1h. 
 
● ACCÉS:  ON SOM? 
 

Al Mujal, un petit nucli que pertany al municipi de Navàs, situat a mig camí 
entre Manresa i Berga. La comunicació per carretera és excel·lent,  gràcies 
l’autovia C-16 i la proximitat amb l’Eix Transversal C-25. 
 

Per arribar a la Granja – CAN 
 

Des de Barcelona – Manresa – Eix transversal. 
 

• Agafar l’autopista C-16  direcció BERGA 
 

• Agafar la sortida 71 “NAVÀS SUD” 
 

*ESCOLES: Si heu acordat amb els 

monitors/es que us esperin, serà a 

l’entrada del poble en la marquesina  

del autobús públic.  Ells pujaran a 

l’autobús i us guiaran fins a la granja.  

 

 

 

 

Si voleu arribar fins a la granja, seguiu les indicacions següents: 
 
 

• A l’entrada del poble, just al cartell de 
Navàs, GIRAR A L’ESQUERRA direcció 
“EL MUJAL” 

• Seguir per la carretera  fins passar el 
poblet de “El Mujal”. 

• A uns 300 metres passat el poblet, 
trobareu un trencant a l’esquerra  
amb un cartell de colors amb els  
nostres logos. 

• L’accés pel camí és de terra i per a 
turismes, NO accessible per autobusos.  
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●ITINERARI:  
 

Primer fem el TOCA-TOCA  d’animals "especials" con la taràntula, la 
serp, granotes, l’eriçó, la fura, la xinxilla... els nens/es i els adults poden 
tocar-los tots mentre n’aprenen algunes característiques.  
 
Seguidament, GRANGETA on visitem i donem menjar als animals de 
granja com cabres, ovelles,..els coneixerem  i n'aprenem les diferències 
com les que hi ha, per exemple, entre un ànec i una oca. 
 
Després, EXÒTICS (visitem i donem menjar a animals exòtics com el 
cangur, l’ós rentador o el coartí).   
Ara ens esperen les  DAINES.  Les visitem dins  la seva gran instal·lació 
i els donem menjar: elles el vénen a buscar a la nostra mà si ens estem 
ben quiets!.  
Al costat, hi ha els EMÚS. Els més atrevits podran tocar aquesta gran au 
que no vola però corre moltíssim. 
 
 Després, passejarem per l’ AVIARI  on tenim ocells de tota mena 
(còrvids, faisans, cotorres, paons reials, gallines de races exòtiques...) 
El més espectacular és el Gran duc!!  -prepareu les màquines de fotos!-  
 
Finalment, i pels més petits, farem una petita passejada a cavall. 
 

 
Què us sembla la proposta?  

La durada és d’unes dues hores llargues. 
 

Però encara hi ha més coses!!! 
 
Si voleu, podeu quedar-vos a dinar a la zona de pícnic  de la granja.      
Us podeu portar el menjar. Havent dinat, si voleu fer més activitats, us 
proposem dos tallers, una gimcana, o pujar a bicicleta o cavall.   
 
També disposem de servei de monitors (prèvia reserva telefònica)  
que es fan càrrec dels nens/es mentre els adults feu la sobretaula ben 
tranquils. 
 
1. Plantes aromàtiques : sortirem al bosc a reconèixer i saber recol·lectar les 
principals plantes aromàtiques de la nostra zona (timó, espígol...) després omplirem 
unes bosses de roba amb aromàtiques que ens endurem a casa. ( durada 1 hora) 
 
2. Gimcana: Una trepidant aventura on els més menuts hauran de fer 
d’exploradors, pagesos, científics i superar difere nts proves per aconseguir una 
merescuda recompensa!!! 
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3.  Bicicletes BTT : En família o grup de nens i nenes fent un recorregu t fins a 
la font de Gusart. ( màxim 15 persones  ���� a partir de 10 anys ). 
 
4.  Passejada amb cavall . Durada uns 15 minuts al voltant de la granja i bosquet 
adjunt. NOTA IMPORTANT : el pare i/o la mare han de fer de conductors (a peu) i es 
fan responsables de la passejada. Els cavalls són molt dòcils i se saben els recorreguts 
de memòria! 
 
 
PACKS: 

Primer veure, tocar i donar menjar a tots els animals de la granja i després:  
 

DINAR : 
• A/ Pícnic a la granja (vosaltres porteu el dinar) 
• B/ Reservar càtering 
• C/ Anar al restaurant 
• D/ Graellades  

ACTIVITATS A LA TARDA  (mínim 10 nens/es) : 
• A/ Plantes aromàtiques 
• B/ Gimcana 
• C/ Bicicletes BTT 
• D/ Passejada amb cavall 

ALTRES : 
• A/ Festes  
• B/ Aniversaris 
• C/ Comunions 
• D/ Grups Familiars  
• E/ Associacions  
• F/ Escoles  
• G/ Esplais 
• etc. 
 
 
DORMIR (demaneu informació ) :  
• Càmping  
• Hostal  
• Casa rural 
• Alberg  
• etc. 
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PREUS: 
 

ACTIVITAT MATÍ  de 11h a 13h. PREUS 

Visita a la granja nens/es  (2 hores) 7 € 

Visita a la granja adults  (2 hores) 9 € 

ACTIVITAT TARDA  de 15h a 17h PREUS 

Monitor/es de lleure (cada 10 nens/es 1 monitor/a) 50 € (2 
hores) 

Taller (Tarda 1h) (mínim 10 nens/es) 5 €  

Gimcana  (mínim 10 nens/es) 5 € 

Passejada a cavall 5 € 

CATERING -  mínim 10 persones PREUS  

Servei càtering – 1 menú* 10 € 

DINAR AL RESTAURANT PREUS  

Dinar al restaurant (menú infantil)* - menys de 20 
adults 

11,50 € 

Dinar al restaurant (menú adult)* - menys de 20 adults 18,50 € 

Dinar al restaurant ( menú infantil)  - a partir de 20 
adults 

11.50  

Dinar al restaurant –  ( menú adults) a partir de 20 
adults 

20 € 

Dinar al restaurant – mig menú infantil 6.5 € 

GRAELLADES PER COLLES – Mínim 12 persones PREUS  

Dinar graellada (Cuinat per vosaltres - menú infantil)* 10 €  

Dinar graellada (Cuinat per vosaltres - menú adult)* 15 € 

Dinar graellada (menú infantil)* 12 € 

Dinar graellada (menú adult)* 25€ 
* detallem la informació a continuació. 
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SERVEI DE CÀTERING.( MÍNIM DE 10 PERSONES). 
                             

US VOLEU QUEDAR A DINAR A LA GRANJA? 
 

Us portem el dinar a la granja, tant sols cal triar un  mateix menú per a tots els 
adults i un mateix menú per a tots els nens i encomanar-lo, com a màxim, 
abans del dijous anterior de la visista a la granja. 
 

No el fem nosaltres, però l’hem tastat i està molt bé!!! 
 

Escolliu un entrant, un primer un segon i unes postres iguals pel menú d’adults i 
un altre pel menú infantil. 
 
ENTRANTS:  
Amanida verda 
Suc de fruita 
 
PRIMER: 
Amananida de pasta 
Amanida darròs 
Macarrons 
 
SEGON: 
Botifarra a la brasa 
Cuixa de pollastre ela forn 
Estofat de vedella 
 
POSTRES: 
Fruita del temps 
Iogurt artesà 
Braç de gitano de nata 
 
 
 
 
Atenció: Els menús no inclouen beure, però el podeu dur de casa  o  

bé compra’l al bar de La Granja. 
 
 

Una altre opció per dinar: anem al restaurant   !!!  
 
Si voleu us oferim un pack vista a la Granja i dinar al restaurant situat a 
10 minuts de la Granja. Els preus i plats del restaurant depenen del 
nombre d’adults:  per grups de menys de 20 adults meú normal i per 
grups de més de 20 adulst  menus la llosa. 
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MENÚ NORMALS – MENYS DE 20 ADULTS  

 
Menú adults    inclou beguda, porró de vi, aigua o gasosa 
Entrants  
- Fusta d'embotits casolans 

Primers plats  
- Sopa de caldo 
- Crema de verdures 
- Canelons de la iaia (de carn) 
- Canelons de somni (d'espinacs) 
- Faves a la catalana 
- Patates emmascarades 
- Amanida del Follet 
- Amanida verda 
- Amanida catalana 
- Lasanya 
- Albergínies farcides 
- Brandada de bacallà 
- Macarrons 

Segons plats  
- Xai a la brasa 
- Botifarra a la brasa 
- Xurrasco a la brasa 
- Bistec de vedella de la Vall 
del Cardener 
- Bacallà amb samfaina 
- Estofat de porc senglà 
- Cuixa de pollastre amb rovellons 
- Rodó de vedella 
- Calamars Farcit 
- Galtes de porc 
- Mandonguilles a la jardinera 
- Peus de porc guisats 
- Conill amb allada 
- Bistec de vedella 

Postres  
- Músic 
- Mel i Mató 
- Iogurt artesà 
- Poma al forn 
- Fruita del temps 
- Flam artesà 
- Gelats ( Llimona – Cafè – Xocolata ) 
- Coulant de xocolata      Preu: 18'50 €  
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MENÚ LLOSA  –  A PARTIR DE 20 ADULTS   

 
  MENÚ ADULTS.  

PRIMER PLAT:  Amanides + embotits + torrades 
SEGON PLAT:  Llosa de carn ( xai - butifarra blanca - butifarra negre - xoriço  
cansalada - mongetes - patata al forn - pinya a la brasa ) 
POSTRES: : Gelat - ( Torró - llimona - vainilla i xocolata ) - iogurt -  
flam - fruita del temps 
Begudes Vi - aigua - gassosa ( cava amb els postres ) 
Preu 20´00 € per persona 
Cafes A PART 
  
 MENÚ INFANTIL.  
 PRIMER PLAT:  Macarrons 
SEGON PLAT:A escollir entre pit de pollastre o llom amb patates. 
POSTRES:Postre Gelat de vainilla i xocolata - flam - iogurt - fruita del temps 
Beguda Aigua 
Preu Menú sencer 11´50 € - Mig menú ( macarrons i postre ) 6´50 € 
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GRAELLADES.- mínim 12 persones 
                             

VOLEU DINAR CARN CUITA AMB GRAELLA? 
 

Teniu dues opcions, o bé cuinar vosaltres mateixos la carn o més còmode, que 
la trobeu cuita, fet per nosaltres. 

Si voleu, un cop arribeu a lloc, la carn us la posarem apunt per començar a 
dinar, o del contrari, disposeu de les graelles per cuinar la carn al vostre gust. 

Situat a 10min. en cotxe des de la granja. 
 

 
 

 
MENÚ ADULT 

 
- Botifarra blanca 
- Botifarra de ceba 
- Xistorra  
- Escalivada 
- Cansalada 
- Mongetes  
 
- Fruita del temps 

 
- Pa torrat, vi, aigua, 

refrescs.  
 

 

 
MENÚ INFANTIL 

 
- Macarrons 
- Botifarra 
 
- Fruita del temps 

 

 
½ MENÚ INFANTIL 

 
- 1 plat 
- Postres 
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ENCARA TENIM MOLTES MÉS PROPOSTES: 
 
- Cases de colònies, hostals rurals, albergs, hípiques, granges de 

vaques, castells,... tot el que necessiteu per passar un fantàstic cap 
de setmana amb la família o la colla d’amics. 

 
Ara ja teniu totes les dades. Encara n’hi ha alguna més a: 

www.granjanatura.com 
 
Esperem haver-vos fet venir ganes de visitar-nos. 
Si decidiu venir, us demanem confirmeu dia i quantitat de persones el 
més aviat possible ja que ens cal poder assegurar-vos els monitors 
necessaris i un servei adequat. 

 

Fins molt aviat! 
 
 
 L’equip de monitors de la granja – CAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


