Circular al Picu Urriellu
(30/07/2009)
Inicialment la proposta d’aquesta caminada havia de ser una volta sencera al Naranjo
de Bulnes, pujant per la Collada Bonita i llavors anant a buscar la Canal de
Lebaniego, que tot i no tenir un camí marcat, pensàvem que era una bona proposta.
Al final però ens hem trobat una congesta molt gran de neu després de la Canal de
Lebaniego que ens ha fet desdir de fer la volta.
Us proposem una caminada que sense ser circular creiem prou interessant ja que anem
fins a peu de la via més fàcil per accedir al Picu Urriellu, que és la Sud de los
Martínez i llavors hem intentat pujar a la Torre del Carnicero, tot i que no hem trobat
un camí prou fàcil per pujar sense anar equipats.
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Refugi Vega Urriellu (1960m).
Seguim el camí que baixa en direcció nord-est tot perdent una mica
d’alçada per anar a buscar la canal que ens permetrà anar a la paret sud
del Naranjo.
Inici de la Canal Celada (1892m).
Aquí entrem en la canal que a la dreta té la cara nord de l’Urriellu i que
de mica en mica va guanyant alçada tot travessant alguna tartera i fent
alguna grimpada ocasional.
La canal comença en la cara nord, segueix per la est i de mica en mica
el camí va cap a la cara sud.
Coll davant cara sud Urriellu (2234m).
Fem parada de 20 minuts per admirar la via sur directe dels Martínez
que normalment sol ser molt concorreguda i l’impressionant amfiteatre
de l’Urriellu.
Des d’aquí seguirem el camí que fan els que pugen per la via sud.
El camí torna a guanyar alçada fins a arribar a peu de via, allà nosaltres
continuarem grimpant en alguns trams per accedir al coll que queda a
la cara sud-oest del Naranjo.
Collado Tiros de la Torca (2374m).
Des d’aquí ens enfilem a una petita protuberància que hem batejat com
a “Naranjito de Bulnes” per treure una mica el mono de l’escalada.
Una vegada pujat i baixant aquest petit turó des fem el camí per tornar
al coll des d’on hem admirat per primera vegada l’amfiteatre.
Coll davant cara sud Urriellu (2234m).
Parada per dinar de 45 minuts.
Comencem a desfer el camí cap al refugi, però inicialment farem una
variant molt més aèria que la que hem fet de pujada.
Ens trobem ja en el camí més fresat que hem seguit inicialment, més o
menys a l’alçada del Coll d’Arenas (2125m).
Ens proposem fer un intent d’ascensió a la Torre del Carnicero, tot i
que no portem l’equipament adequat com a mínim seguirem el camí un
tros.
Anem trobant fites ocasionals i el camí puja molt dret. Hem de passar
diversos punts complicats, que en la baixada ens haurem d’assegurar,
però al final deixem estar l’intent perquè la cosa es va complicant.
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Tornem al punt on havíem deixat el camí del refugi (2125m).
Parada de 15 minuts.
Desfem el camí cap a la canal Celada i després cap el refugi.
Per la baixada com sempre hem d’anar molt més en compte que la
pujada, ja que haurem de desfer alguna grimpada i baixar per pendents
molt dretes.
Inici de la Canal Celada (1892m).
Refugi Vega Urriellu (1960m).

