
Cordiñanes – Refugio de collado Jermoso 
 (27/07/2009) 

 
 0.00 hores  Cordiñanes (862m). 
 El poble de Cordiñanes està a 10 minuts en cotxe de Posadas de Valdeón en direcció a Caín. 
 A l’esquerre del poble tenim el massís central, nosaltres encararem el massís oriental de Picos de Europa. Aquests dos massissos estan 

separats pel riu Cares.  L’excursió comença en la darrera cruïlla del poble, deixem la carretera 
principal tot pujant un petit carreró en direcció est.  Ben aviat trobarem el començament de la ruta ben indicat amb marques 
blanques i grogues. Avui seguirem el petit recorregut PR-PNPE 16. Inicialment seguim una pista, però al cap d’uns 5 minuts es convertirà 
en camí. El camí va pujant de manera constant i algunes vegades de manera 
sobtada. Ben aviat enfilarà prop de la paret i passarà per alguns punts on el camí 
ha estat foradat a la pedra. Aquest lloc es diu “la Rienda”.  0.35 hores Entrada a la canal de Asotín (1021m). 
En aquest punt és el primer lloc on veiem la canal d’Asotín que s’estén cap a l’est.  
En l’entrada a la canal el camí puja més suaument, però segueix en línia ascendent com tota la caminada. 

0.55 hores  Hayedo de Asotín (1132m). Travessem una petita fageda on farem una parada de 5 minuts ja que 
serà el darrer punt a l’ombra que trobarem amb força estona.  El camí segueix pujant, i en la pujada travessarem un canal artificial 
que recull l’aigua de la Torre de Friero que en la pujada ens està quedant a la dreta. 

1.40 hores Vega de Asotín (1395m).   Estem en uns prats on hi ha una petita cruïlla de camins. 
Des d’aquí podríem anar a la Vega de Liordes passant pel canal d’Argallo. 
També podríem pujar al collado Jermoso per la canal fonda, fent una pujada molt més abrupte del camí proposat com a PR que estem 
seguint. Nosaltres seguirem el PR que té una pujada més continguda resseguint 
una canal que ens portarà al collado Solano. 2.20 hores Collado Solano (1628m). 

  Mirador que ens permet fer un petit descans de 15 minuts.   A darrera té la Torre de Solano (error en mapes Alpina?) 
Seguirem pujant amb alguns trams que són els més complicats de la caminada, ja que o són trams que s’ha de grimpar o són trams que 
petites tarteres que s’esllavissen molt i això fa que s’hagi de pujar en compte per la gent que tens al darrera. 

4.15 hores Refugi Collado Jermoso o Diego Mella (2065m). 



El refugi està situat en un lloc privilegiat en quan a panoràmica es refereix, a primera vista en direcció sud tenim la Torre del Friero i en 
direcció nord les parets de la Torre Peñalba. És un refugi petit (d’unes 25 places), sense gaire comoditats (no hi ha 
ni dutxes, ni WC), però la ubicació és espectacular.  Des del refugi amb 5 minuts més es pot pujar a la Torre Jermosa que és 
el cim que hi ha darrera el refugi en direcció oest, des d’on tindrem una panoràmica molt bona del massís central. 


