
Fuente Dé – Refugi de Vega Urriellu 
(29/07/2009) 

 
 
0.00 hores  Refugi del Cable (1846m). 
  Al refugi del cable s’hi puja des de Fuente Dé amb funicular amb un 

trajecte d’uns 7 minuts. El funicular obre a les 9.00 hores del matí i a 
partir de mig matí es solen fer llargues cues per accedir-hi. 

 Una vegada baixem del funicular, hi ha un espectacular mirador 
“penjat” de la zona de Fuente Dé.  

 Seguirem el camí molt ben marcat també amb marques blanques i 
grogues.  
El camí està marcat com a PR-PNPE 23/24. 
Inicialment puja en direcció nord-oest per una pista una mica ampla i 
concorreguda. 
A la nostra dreta queden les parets de Peña Olvidada i Peña Vieja. 

1.15 hores Cruïlla collado de la Canalona (2222m). 
Deixem a la dreta aquest camí i seguim pel camí principal tot 
travessant alguna congesta de neu. 
Parada de 10 minuts. 

1.45 hores Cruïlla refugi Cabaña Verónica (2268m). 
Ja fa estona que tenim a l’esquerre el petit refugi de Cabaña Verónica 
que és com una petita “nau espacial” que acaba d’aterrar a la lluna. 

2.00 hores Horcados Rojos (2346m). 
Famós coll dels Picos de Europa des d’on ja es tenen les primeres 
vistes del Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu. També tenim vistes per 
exemple del pic del Tesorero. 
 Aquest coll també es famós perquè l’accés al mateix des de la vessant 
que hem seguit nosaltres no té cap dificultat. 
Parada de 15 minuts. 
Decidim pujar a la Torre que porta el mateix nom del coll abans de 
seguir el nostre camí. 
Enfilem una pujada continuada cap al cim. Tot i que la pujada no té cap 
dificultat, s’ha d’anar en compte amb les petites esllavissades. 

2.30 hores Torre de los Horcados Rojos (2493m). 
  Fem una parada de 20 minuts per gaudir del paisatge. 
  Tornem cap al coll una altra vegada. 
3.05 hores Horcados Rojos (2346m). 
  Petit refrigeri de 15 minuts. 
  Seguim el camí en direcció nord cap a la Vega d’Urriellu. 

El camí per aquesta vessant d’Horcados Rojos és molt abrupte i no té 
res de senzill. A pocs metres del coll trobarem “el cable” que ens 
ajudarà en tota la baixada. 
Diguem que aquest cable, que té una protecció de goma negra, ens 
donarà més d’un cop de mà per fer la ràpida baixada que ens portarà al 
primer jou. 

4.05 hores Final del tram de camí on hi ha “cable” (2261m). 
A partir d’aquí la baixada segueix essent molt dreta, però la farem tot 
solets sense ajudes. 



4.10 hores Jou de los Boches (2165m). 
S’anomenen Jou a una espècie de grans forats que es formen amb 
aquest tipus de terrenys on les acumulacions hivernals d’aigua fan 
cavitats subterrànies que acaben enfonsant-se. 
Fem una altra parada per menjar alguna cosa. 25 minuts aquesta 
vegada. 

5.00 hores Garganta de los Boches (2149m). 
  Coll que trobem al final del jou del mateix nom. 
5.30 hores Deixem a la dreta la Canal de Lebaniego (2020m). 

No hi ha camí per accedir-hi, s’ha de pujar per una tartera de roca 
mitjana-grossa. 
A la nostra esquerra, però molt avall, queda el jou Sin Tierri. 

5.45 hores Garganta jou Sin Tierri (2084m). 
D’aquí tornem a tenir una molt bona vista del Picu Urriellu i al cap de 
poc ja veurem la Vega d’Urriellu i el seu refugi. 
Farem un suau descens fins al prat de davant del refugi. 

6.05 hores Refugi Vega Urriellu (1960m). 


