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 Ruta 
de les Cases de    
Posada a Busa 
pel Grau de 
l’Areny  

No juguis amb foc, pot acabar amb tot el que veus. 

No llenceu deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les als 

contenidors adequats del poble. 

L’acampada lliure no està permesa. A la comarca hi troba-

ràs molts càmpings. 

Caminar és la millor manera per conèixer el ric patrimoni 

natural i cultural de la comarca. 

Respecteu el patrimoni cultural i històric. Cal preservar-lo 

per  a les generacions futures. 

Pautes de comportament: 

Respecta la vida que t’envolta: no arrenquis ni danyis cap 

ésser viu. 

Telèfon d’emergències. 



Inici: 

Arribada: 

Dificultat: 

Distància: 

Durada: 

Desnivell (+) acumulat: 

les Cases de Posada 
les Cases de Posada 
moderada 
12 km 
4 h 35 min 
669 m 

 

Fitxa tècnica 

Perfil altimètric 

Comencem a Les Cases de Posada, km 18 de la carretera C-462. 

Caminem pel costat de la carretera en direcció sud uns 400 m fins a la  

Font de Les Cases Baixes. Seguim l’ indicador amb els noms de Casa 

Llobeta i Busa.   

Grau de la Llobeta. (995 m). Seguim en direcció est cap al pla de casa 

Llobeta. En aquest tram no hi ha pròpiament camí i cal estar atent als pals 

de seguiment.  

Casa Llobeta (1.020 m) i can Capdevila, ambdues abandonades, i 

ermita de St. Iscle i Sta. Victòria, en runes.  

Continuem travessant antics camps de conreu en direcció est fins a 

trobar la pista forestal que seguim cap a l’esquerra (N) fins a un coll pro-

per on hi ha una cruïlla de pistes. Seguim, fent un gir de 180º, per la pista 

que comença en direcció Sud, paral·lela a la principal però per un nivell 

superior. La pista va guanyant altura fins que arriba a una esplanada.  

Cruïlla de camins. Prenem el corriol que a l’esquerra puja per un pro-

nunciat graó fins a la Balma de l’Areny i raconada de l’Areny. 

Al final de la clotada el camí supera el cingle pel  Grau de l’Areny  i pel 

fons d’una rasa puja fins als darrers planells del Pla de Busa. Seguim fites 

de pedra fins trobar una pista forestal quel seguim direcció a llevant durant 

5 minuts.  Deixem la pista a la dreta i comencemr a pujar per la vora d’uns 

camps de conreu en direcció est. 

Casa el Rial de Busa, seguim caminant en direcció a Casa Vila, desha-

bitada. Entre els camps de conreu i les dues cases trobem la Font de 

l’Espedraguer, amb aigua fresca.   

A Casa Vila deixem la pista i per darrera la casa ens enfilem en direcció 

nord sense camí cap al Coll de la canal de Casa Vila entre els cims del 

Cogul a ponent i la Llebre a llevant. Son els dos punts més alts de Busa. 

Creuem la collada i prenem un caminet que baixa a l’esquerra en direc-

ció nord per l’ampla canal. Després de baixar en diagonal pel relleix d’una 

roca arribem a la font de la canal de Casa Vila, una petita bassa. El camí 

ara planer, segueix l’indret del Pi Ajagut. 

Cruïlla de camins. Seguim el que gira sobtadament cap l’esquerra en 

lleuger descens., i després planer va vorejant pel peu de la cinglera. El 

corriol empren forta baixada fins a trobar una antiga pista de desembos-

car en gran pendent que seguim en direcció nord-oest fins a una petita 

esplanada al peu dels espadats dels Bastets.  

Continuem la pista a l’esquerra, ara més ampla i i el pendent molt més 

suau. A la cruïlla seguim a l’esquerra. Prop de l’abandonada casa Trasser-

ra agafem un sender que baixa per l’obaga nord de la Serra de Busa fins a 

trobar una pista prop de l’antiga Font de Casa Llobeta. Seguim la pista uns 

metres cap a la dreta, nord, i seguidament la deixem per prendre una pista 

a l’esquerra. 

Abandonar la pista. Cal seguir a la dreta un camí senyalitzat “a les  

Cases de Posada”. 

El camí surt a una pista forestal. Seguir la pista cap l’esquerra, oest. 

S’arriba per la Collada de Les Cases, a la carretera asfaltada (890 m). 

Les Cases de Posada (865 m.). Fi de l’itinerari. 

 

 

 

 

Llocs d’interès 

Capolatell. És una gran mola de 1.300 

metres d’altitud. Aquesta “illa” de  roca queda 

separada de la serra per un profund barranc i 

durant la Guerra del Francés va ser utilitzat com 

a presidi natural de soldats de l’exèrcit de Napo-

leó. 

Serra de Busa. És una espècie d’altiplà voltat 

d’alts i escarpats cingles que cauen verticals 

sobre les emboscades vall de Lord, Aigua d’Ora i 

Valielles. Ocupa una extensió d’uns quatre 

quilòmetres de llarg per dos d’ample i s’estén en 

una superfície coberta de cultius, prats i boscos 

de pins.El punt més elevat és el Serrat de les 

Graelles amb el cim del Cogul (1.526 m).  

Pantà Llosa del Cavall. Format per la unió 

de les aigües del riu Aigua de Valls i Cardener. 

Separa la vessant nord de la Vall de Lord (Serra 

del Port del Comte i Serra del Verd) de la sud, 

(Serres dels Bastets i de Busa a l’esquerra i les 

Roques de Lord i el Tossal de Codó a la dreta). 

Té una longitud aproximada de 7 km sense 

comptar les ramificacions laterals. 

La Ruta 

RUTA: de les Cases de Posada a Busa pel Grau de l’Areny 

Ruta (GPS) disponible 
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Les Cases de Posada Llobeta 

Coll de Trasserres 

El Cogul 

el Rial de Busa 
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