
Refugi de Vega Urriellu - Caín 
 (31/07/2009) 

 
El track de la ruta seguida té alguna discontinuïtat deguda a la pèrdues temporals de 
satèl·lits. 
 
0.00 hores  Refugi de Vega Urriellu (1960m). 

Els camins que porten de Vega Urriellu fins a la “civilització” van 
bàsicament en direcció nord. 
Tenim dues opcions. Un que va més per la dreta de la vall i que ens 
portaria primer al refugi de la Tenerosa i després a Sotres, i un altre que 
va pel costat esquerre de la vall i que ens portarà cap a Bulnes passant 
per diverses canals i “gargantas”. 
El PR-PNPE 19 segueix la vessant esquerre de la vall i és que 
antigament seguien els primers escaladors que van pujar al Picu 
Urriellu. 
Tot i ser un PR, hem de dir que no té un traçat fàcil i els desnivells són 
molt pronunciats amb grimpades i esllavissades ocasionals. 
Al poc de sortir del refugi ens troben ja ens una primera desgrimpada 
que ens fa estar atents. 
Els blocs de pedres grossos i les tarteres també fan que no tinguem una 
caminada plàcida. 
Perdem alçada molt ràpidament. 
Poc abans d’arribar a un petit veïnat abandonat fem una parada de 20 
minuts per agrupar la gent i avituallar-nos. 

1.30 hores Cases abandonades, inici canal Camburero (1356m). 
El camí fa un revolt important i es posa en direcció est per baixar la 
canal de Camburero.  
Per baixar la canal extremarem les precaucions perquè les relliscades 
poden ser habituals. 

1.50 hores Final canal de Camburero (1109m). 
El camí torna a fer un revolt important per tornar-se a posar en direcció 
nord i entrar en la canal de Balcosín. 
Per entrar en la canal passarem per la garganta del mateix nom. 
En aquest punt haurem de travessar diverses vegades un rierol i també 
trobarem algun pas que s’ha de desgrimpar. 

2.45 hores Final de la canal de Balcosín (784m). 
  Ben aviat ja tindrem el poble de Bulnes a la vista. 

Continuem baixant ara ja però amb camins que tenen més herba que 
pedres. 

2.55 hores Petita cascada i gorga (751m). 
  Continuem baixant cap al poble de Bulnes. 

Aquí el camí marcava que es passés pel barri del castell de Bulnes, 
però hem decidit de passar pel mig del poble. 

3.15 hores Primera casa de Bulnes (696m). 
  Hi arribem després de passar per un petit pont i per sobre del riu. 

Ara el camí baixa paral·lel a un camí que passa més amunt que és un 
camí que porta a un mirador del Naranjo de Bulnes i a Sotres.  

3.20 hores Pont dintre el poble de Bulnes (673m). 



Cruïlla de camins amb rètols que indiquem la destinacions abans 
comentades (mirador del Picu Urriellu -10 minuts-, collada de 
Pandebano en direcció a Sotres –1.15 hores-...) 
Parada de 45 minuts per dinar. 
Continuem descendint pel poble de Bulnes ara tot seguint el GR-202. 

4.30 hores Entrada funicular de Bulnes (636m). 
Ben aviat deixarem l’entrada del funicular a la dreta i al cap de poc 
trobarem en el pont de Colines el camí que ve del barri del Castell que 
hem deixat un tros més enrere. 
Ara el camí passa a tenir una baixada més continguda, i tot i començar 
a nivell del mateix riu, algunes vegades se’n separa una mica i guanya 
una mica d’alçada. 
Continuem descendint, tot fent ziga-zagues. 

5.10 hores Puente del Zardo (272m). 
Després d’una zona de gorgues on trobem algun banyista trobem 
aquest primer pont. 
Continuem baixant encara una mica més, per després recuperar una 
mica d’alçada. 

5.25 hores Puente de la Jaya (304m). 
A partir d’aquí ja començarem a pujar per seguir l’antic camí de 
manteniment de la canal d’aigua que serveix per fer funcionar la 
central elèctrica que es troba a Poncebos. Aquest camí es coneix 
popular i turísticament com la Ruta del Cares. 
Passem primer per una oficina de turisme i llavors el camí comença a 
pujar gradualment tot deixant a la nostra dreta el poble de Camarmeña 
que en prou feines es veu. 
Continuem seguint el GR-202 o també el camí marcat com PR-PNPE 
3. 
Aquest camí està molt transitat i a mesura que passen els metres 
inicials anem guanyant alçada fins que ens posarà a l’alçada del canal 
d’aigua que seguirem el que resta de caminada. 
A baix a l’esquerre ens quedarà el Cares i les seves gorgues d’aigua 
blava i cristal·lina. 

5.50 hores Las colladinas. (cases en ruïnes) (459m). 
  Petit grup de cases amb algun arbre que té una mica d’ombra. 
  Petit descans de 15 minuts. 
  Seguim pujant encara una mica més. 
6.25 hores Los Collados (546m). 

A partir d’aquí el camí baixa una mica i gran part de la caminada la 
farem planejant. 
El camí va seguint el riu Cares, uns 150m d’alçada per sobre del seu 
curs, tot passant a vegades a prop dels penya-segats i d’altres per forats 
fets a la pedra que fan petits túnels pels caminaires. 

8.00 hores Puente de Botín (438m). 
8.15 hores Puente de los Rebecos y la Cuevona (443m).  
  Passem un pont i seguidament trobem una petita gruta a la nostra dreta. 
8.27 hores Cruïlla camí canal de Dobresengos (448m). 
8.33 hores Resclosa (453m).  

A sobre trobem la presa i ja veiem el pont i el començament del poble 
de Caín. 



8.38 hores Pont (450m). 
  Parem 10 minuts per fer una sidriña a prop del Cares. 

Després del pont el camí ja passa a prop de les primeres botigues del 
poble i ens portarà a un dels aparcaments de Caín. 

8.55 hores Caín (462m). 


