
Mujal 
per la 
carena

RUTA

El Mujal es troba  
2,5 km a l’oest de Navàs, 
obrint la porta a l’extens 
municipi rural, i que es 
configura a partir de 
l’enclavament medieval 
entorn de l’antic castell, 
i de l’església de la
Santa Creu del Mujal, 
un exemplar del romànic 
tardà molt modificat 
posteriorment.
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El MujalEsglésia de Santa Creu del Mujal

Les rutes pintoresques 
són una oportunitat per 
descobrir l’extens territori 
de Navàs, un territori que 
s’estén des del Llobregat fins 
el Cardener, i que amaga 
un passat que no et deixarà 
indiferent. Balmes, dòlmens, 
tines, antigues tombes, 
fonts, ermites romàniques, 
vinyes, murs de pedra seca... 
són mostra del patrimoni 
cultural, històric i natural, de 
Navàs. 



Sortim de Navàs creuant el pont de l’autovia (prop 
de la Residència). Un cop travessat el pont, trobem 
un pal indicador. Seguim per la dreta amunt, pel GR-
176 (marques blanques i vermelles).  

Al capdamunt trobem un pal indicador, girem 
a l’esquerra i seguim les marques blanques. 
Aproximadament a uns 100 metres girem a la 
dreta, seguim un corriol durant uns 600 metres que 
ens porta a una pista; un cop aquí, i al cap de 700 
metres, arribem a El Mujal. 

A El Mujal, deixem la via verda a l’esquerra. Anem 
per la dreta, passem davant l’Església i girem cap 
a l’esquerra, on trobarem un pal indicador. Seguim 
les marques blanques, travessem la riera i ja som 
a la pista que porta de Navàs a les Cases Noves, 
la travessem i per uns corriols arribem a una altra 
pista. Haurem fet uns 800 metres. Continuem 500 
metres més enllà, girem a la dreta en direcció a 
Navàs i en pràcticament 2 quilòmetres haurem 
arribat, havent passat per sota l’autovia i les vinyes. 
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Església de Santa Creu del Mujal
Església d’origen baix medieval, que apareix esmentada el 1239 com 
a Santa Creu de Modiallo, i és citada com a parròquia l’any 1312. De 
l’edifici d’estil romànic tardà, només se’n pot observar actualment 
el portal romànic a la banda del migdia, de factura simple i senzilla 
format per dos arcs de mig punt en degradació.

Castell del Mujal. La Torre
Considerat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), és l’antic Castell del 
Mujal. Dins l’antic terme del castell de Castelladral, sorgí al segle XII 
un altre castell anomenat Mujal que apareix documentat per primera 
vegada l’any 1118, quan les possessions dels comtes de Cerdanya 
passaren als comtes de Barcelona.

Granja Natura
El Centre d’Apropament a la Natura ofereix descobrir, tocar, veure, 
escoltar i viure la natura a través d’instal·lacions i tallers que ens 
aproparan a la vida dels animals. Reserves: www.granjanatura.com

Formatgeria Cal Músic
Obrador de formatges. Especialitats: el Tou del Mujal, el Gran 
Músic i el farcell de drap. Premi Lactium 2019 Formatges 
artesans de Catalunya.

Castell del Mujal. La Torre

Granja Natura

Formatgeria Cal Músic

Via Verda del Mujal i Navàs
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Església de Santa Creu del Mujal
Iglesia de origen medieval de 1239.  
De estilo romano tardano. 

Castell del Mujal. La Torre
Considerado Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN), es el antiguo Castillo del 
Mujal. 

Granja Natura
Centro de acercamiento a la natura 
que permite descubrir, tocar, ver y 
escuchar la naturaleza con sus talleres e 
instalaciones. 

Queseria Cal Músic
Obrador de queso. Su especialidad es el 
Tou del Mujal y el Gran Músic.
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Església de Santa Creu del Mujal
Church of medieval origin from 1239. 
Late Roman style.

Castell del Mujal. La Torre
Considered Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN), it is the old Castillo  
del Mujal.

Granja Natura
Center of approach to nature that 
allows you to discover, touch, see and 
listen to nature with its workshops and 
facilities.

Formatgeria Cal Músic
Cheese factory. His specialty is Tou del 
Mujal and Gran Music.

Les rutes Pintoresques de 
Navàs, estan disponibles 
per seguiment GPS. 

Las rutas Pintoresques de 
Navàs, están disponibles 
para seguimiento GPS. 

The routes Pintoresques 
of Navàs, are available 
for GPS tracking.


