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Les gorges de Caranfa 

Durant els mesos d'estiu, en ple

na canícula, una sortida a la mun

tanya te la rumies dues vegades si 

no és que saps d'entrada que a 

I'indret escollit trobaras un mÍnim 

d'ombra i de fresca, verdor abun

dant i aigua, aquest darrer ele

ment per damunt de tot. 

1 aquest és elll? c idoni que 

us proposem perque passeu 

una jornada de muntanya ino

blidable: un recorregut alllarg 

de les gorges de Caranc;a, a la 

comarca del Conflent, uns 

paratges d'una bellesa feréste

ga i salvatge, impressionants 

per la seva grandiositat i alho

ra estimulants i divertits pel 

que té d'autentica aventura, 

"una sortida a I'estil d'Indiana 

Jones" . 

El punt de partida el fa

rem del petit nucli de Toes/ 

Entrevalls, al costat de Font

pedrosa, a la carretera N -116 

que comunica el Rosselló amb 

llit del riu , entrareu en un congost 

de gran bellesa i de verdor exube

rant. A viat el camí es bifurca. 

Podeu optar per seguir endavant 

per I'esquerra (a la dreta us queda 

el riu) o bé traspassar el pontet i 

anar per I'altra banda ( el camÍ 

s'enlaira moltíssim i el riu us que

dara a I'esquerra) . Tant per una 

.dosi de prudencia, que no hi esta 

renyida. 

Si heu optat fer el recorre

gut per la banda esquerra, un cop 

travessat el darrer pont (després 

ja vénen uns plans entre el bosc), 

tireu enrere per la riba oposada. 

Necessariament heu de tornar a 

passar tots els ponts pero alerta, 

quan esteu en el darrer, us 

quedara el riu a la dreta, 

passareu pel costat d'una 

presa, i veureu que el camí 

es va enlairant d'una mane

ra extraordinaria fins a es

devenir gairebé aeri . Hi ha 

algun tram de galeria. El 

paisatge és superb. Sense 

perdre el camí arribareu un 

altre cop al poblet de Toes/ 

Entrevalls, una caminada no 

gaire llarga pero densa i ple

na d'emocions. 

el Conflent i la Cerdanya se

guint la Tet, seguida de prop 

per la línia del ferrocarril del 

Tren Groc. Toes/Entrevalls és 

situat a la dreta de la Tet, a la 

seva confluencia amb el riu Ca

ranc;a, un riu que procedeix deIs 

alts cims de la carena fronterera 

amb el Ripolles i que en els seus 

darrers 5 quilometres forma les 

anomenades gorges de Caranc;a, 

amb impressionants parets espa

dades de més de 100 metres d'al

c;ada. 

PO/u de les gorges de Caran(:a (Foro: 1. Blalles) 

Si amb aquesta cami

nadeta no en teniu prou, hi 

ha I'opció de fer tot el recor

regut del riu Caranc;a des 

del Santuari de Núria . (Pro

cureu-vos un mapa). De 

Núria pugeu al cim del Nou-

A l'entrada de les gorges un 

retol ens adverteix del perill de 

transitar per la vora del riu en 

temps de crescuda d'aigües. Si 

tireu endavant per I'engorjat, i tot 

elevant-se el ca mí per damunt el 

banda com per I'altra, al cap d'una 

estona de caminar, comenc;a 

I'aventura. 

Un seguit de passarel·les 

metal·liques i ponts penjats a base 

de cables i xarxes (molt segurs 

d'altra banda) us portaran a banda 

i banda del riu per damunt d'unes 

aigües cristal·lines i furients al 

llarg d'uns pocs quilometres. 

Un recorregut d 'intensa 

emoció i divertiment, us ho as se

gurem. Aixo si, tampoc cal fer-hi 

broma, sinó posar-hi una bona 

creus i davalleu pel costat 

deIs estanys de Caranc;a, el camÍ 

us portara sempre resseguint 

paral·lel al riu fins al refugi de 

Caranc;a, on podeu fer nit, i a 

partird'aquí, després d'uns quants 

quilometres, comenc;areu a tro

bar-vos amb I'engorjat descrit i 

sortireu a Toes. 

Per a rematar aquesta sorti

da, que us sembla si agafeu el 

Tren Groc i us porta de Toes a 

Bourgmadam-Puigcerda? Us as

segurem que és tot un recorregut 

que val la pena. 
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