Refugi de Collado Jermoso – Fuente Dé
(28/07/2009)
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Refugi de Collado Jermoso (2065m).
La ruta d’avui serà pràcticament de baixada durant tota la caminada,
tindrà molts de trams de planejar, fins a fer una forta baixada cap a
Fuente Dé.
El camí surt des del mateix refugi i inicialment seguirà direcció est,
però ben aviat agafarà direcció sud-est que serà la direcció que seguirà
pràcticament durant tota la caminada.
Trencall Tiro Gallego (2095m).
Deixem aquest trencall a l’esquerre que ens permetria anar cap a Tiro
Gallego, a la Torre de la Palanca o per exemple cap a cabaña Verónica
per la collada Blanca.
Nosaltres seguim el camí principal tot pujant i fent petites ziga-zagues.
Colladinas (2209m).
Ara estem en el punt més alt de la caminada, a partir d’aquí
començarem el descens que inicialment serà molt suau.
Deixem un camí que ens portaria també a cabaña Verónica a l’esquerre
(2097m).
Continuem perdent alçada.
Vega de Liordes (2016m).
Ens trobem al començament de la Vega de Liordes, en el lloc on hi ha
uns rètols indicadors.
Avui estem seguint el PR-PNPE 25.
Deixem el camí a la dreta que ens portaria a la Vega de Asotín, que
enllaçaria amb el camí del dia anterior.
En la Vega de Liordes farem una parada d’uns 30 minuts per fer un
petit refrigeri.
El camí segueix el costat esquerre de la vega, tot planejant.
Al final de l’esplanada farem un petit repetjó on hi trobarem unes
antigues mines.
Mines de Liordes (1956m).
A partir d’aquí farem una forta baixada cap a Fuente Dé que ja el
veiem al fons de la vall.
El camí va fent fortes ziga-zagues de manera que es perd alçada
ràpidament.
Cruïlla camí refugi del Cable (1236m).
Ja estem pràcticament a baix del tot quan deixem a l’esquerre aquest
camí.
Fuente Dé (112m).
Aparcament parador i funicular de Fuente Dé.
També en aquesta zona hi ha un càmping.

