Travessa per la Vall de Carançà
Del 20 al 21 de juny de 2019

**Sortida No apte per a gent amb vertigen. No té cap dificultat tècnica llevat de passos
exposats i volats **
Descripció de la zona: El camí de Carançà segueix el torrent des del seu naixement (als estanys de
Carançà, a l'altra banda de Núria), fins al Conflent, on el còrrec s'uneix amb la Tet. De punta a punta es tractaria
d'una llarga excursió per a caminaires experts, però limitant-nos a la part baixa, farem una curta i espectacular
passejada per la part més agradable de les gorges de Carançà.
Coordinador: Núria Cabré (687362813) – nuriacabre@hotmail.com
DATA LÍMIT per Insciure’s:

Divendres 12 de juliol

Punt de trobada: dissabte 21 de juliol de 2019 a les 8:00 al pàrquing de Toès-Entrevalls.

Descripció sortides:
Dissabte: Sortint del pàrquing (deixant a l'esquerra l'entrada de les gorges), seguirem les indicacions cap a la
cornisa i la chambre d'eau, un dipòsit d'aigua que alimenta una petita central hidroelèctrica. El camí s'enlaira
ràpidament pel costat de la canalització d'aigua i en vint minuts arribem al camí de cornisa, tallat dins la
muntanya. Seguint cap a l'esquerra, i ja de planer, enfilem la part més espectacular d'aquest enlairat, estret i
vertiginós sender sobre les gorges. Un cable al llarg de la paret ens permet assegurar el pas tot gaudint de les
impressionants vistes. Després d'uns vint minuts, el camí s'apropa al curs d'aigua i trobem una primera escala
de ferro i una passarel·la abans d'arribar a una petita construcció: la presa d'aigua de la central hidroelèctrica. A
partir d'aquí, el camí segueix el riu, passant d'un costat a l'altre del curs d'aigua amb una successió de
passarel·les, escales metàl·liques i ponts penjats (vuit estructures en total). Aquesta part més alegre del
recorregut s'acaba després de superar el congost, la part més estreta del camí. Després de les vuit estructures
metàl·liques, el camí es torna més suau. Continuarem fins al refugi del Ras de Carançà, on farem nit.
Distància: 12 km. Desnivell:+800m Temps sense parades: 5h

Diumenge: Anirem a buscar el camí que ens tornarà a les Gorges però ens desviarem pel camí de
Roc de la Madriu, una mica accidentat però sense l’exposició a l’alçada de Les Cornises.
Distància: 9km. Desnivell: -800m. Temps sense parades: 4h

Què cal portar: menjar pels 2 dies, aigua, roba d’abric (pel vespre), botes/bambes de trekking,
crema solar, barret,...

Aproximació en cotxe: Mataró – Puigcerdà – Toès i Entrevalls, poblet del Conflent situat a peu
de carretera de la RN-116, que uneix la capital del Rosselló amb la Cerdanya. Toès i Entrevalls és
a uns 37 quilòmetres de Puigcerdà (40 minuts de cotxe), o 66 quilòmetres i una hora de trajecte
de Perpinyà. Un cop a Toès i Entrevalls només ens caldrà seguir les indicacions cap a l'únic i
obligatori pàrquing on deixarem el cotxe (preu: 3€ cap de setmana)

Pernoctació: al refugi de Ras de Carança o bé, amb tenda al costat del refugi.
www.refugedelacaranca.com - Mitja pensió: 33€

Llicència federativa: és necessari estar en possessió de l’assegurança de la FEEC. Es podrà
tramitar a l’entitat fins el dimecres 17 de juliol.
Preu: socis UEC gratuït / No socis 5€ (a pagar a secretaria de la UEC)
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