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TRAVESSIA DE NÚRIA A TOÉS, PER LA 

VALL DE CARANÇÀ. 
 

Introducció: Una travessia de faula, que sembla extreta d'un compte de fades. Aquesta 

excursió te força ingredients: Creuem les amples comes del sud per entrar al mon 

màgic de Carançà. Voregem el rosaris d'estanys de Carançà. Després la llarga i 

tranquil·la baixada cap al refugi, amb la llarga serralada de Racons - Monoliet com a 

vigilant dels nostres passos. 

 

Per últim, i després del merescut repòs l'entranyable refugi del ras de Carançà, la 

segona part: Les Gorges de Carançà: ponts volants, passarel·les penjades, camins 

excavats a la pedra ...  

 

El preludi i l'epíleg de l'excursió també 

son d'allò més original: El tren 

cremallera per accedir a Núria, i el tren 

groc per anar de Toés a la Guingueta 

d'Ix.  

 

Aconsello fer aquesta excursió a la 

tardor, quan les neus ja han enfarinat 

els cims, els estanys més alts ja estan 

coberts per una fina capa de gel, i els 

boscos de la part baixa tenen la una 

riquesa de colors i tonalitats increïble. 

 

Punt de partida: Santuari de Núria, 1.967 m. 

 

Punt d'arribada: Poble de Toés. 780 m. 

 

Desnivell: 894 metres de pujada i 2.021 metres de baixada. 

 

Horari: 9 a 10 hores. Es del tot aconsellable fraccionar l'excursió en dues jornades i fer 

nit al Refugi de Ras de Carançà. 

 

Dificultat: fàcil. 

 

Recorregut: 0,00 h - SANTUARI DE NÚRIA, d'aquí prendrem l'itinerari descrit al 

capítol 10 fins al Coll de Noucreus 

 

2,00 h - COLL DE NOUCREUS, 2.790 m. Punt d'unió de diferents arestes. Deu creus 

de ferro Continuar cap a llevant, entrant a unes planures d'alçada. 

 

2,05 h - PIC DE LA FOSSA DEL GEGANT 2.801 m  - Punt culminant de les 

planures d'alçada situades a llevant del Coll de Noucreus. Gran piolet de ferro. 

Continuem l'ample carena cap a l'Est davallant per l'ample aresta. 

 

2,15 h -COLLADA DE CARANÇA. 2.725 m. Ample pas llegendari, veritable porta 

natural de la carena. Abandonem l'aresta per davallar pel vessant nord, en direcció E-NE 
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tot flanquejant i situant-nos per sota el 

vessant nord dels Pics de la Vaca. Camí 

marcat. Fites i marques de G.R. 

 

2,30 h - ESTANY BLAU DE 

CARANÇÀ, 2.583 m. El camí va a parar a 

la desembocadura de l'estany. Creuem les 

aigües que baixem vers al nord. 

 

2,45 h - ESTANY NEGRE DE 

CARANÇÀ, 2.505 m. flanquejar-ho pel costat dret. Bonic àmbit paisatgístic del vessant 

O del Pic de l'Infern. El camí continua baixant en direcció nord per torçar després vers a 

l'esquerra (direcció NO), per passar per sota dels contraforts inferior del vessant nord 

del Pic de la Fossa de Gegant. En aquest tram el sender, que sempre està marcat amb 

pintures del G.R., transcorre per una mena de torrent sec. 

 

3,10 h - PLANELLS DE L'ESTANY DE LES TRUITES. 2.332 m. Zona de prats 

situada al sud de l'estany gran. En aquesta zona trobem l'AIXOPLUC DE CARANÇÀ, 

concretament a la tartera situada al marge de ponent dels prats. Precari. 2/3 places. 

Murs de pedres laterals aprofitant els sostres naturals formats pels grans blocs de 

l'esmentada tartera. 

 

3,15 h - ESTANY GRAN DE CARANÇÀ ó DE LES TRUITES, 2.264 m. - Es 

l'estany natural més gran d'aquestes muntanyes. El camí el voreja pel costat esquerra. 

(E). creuant el torrent a la part del desguàs situat al marge sud de les aigües. No hi ha 

pont. Les pedres que sobresurten ens ajudaran a creuar el torrent. Continuem baixant 

cap al nord passant per zones de prats i boscos. Camí marcat. Al marge sud d'aquests 

prats creuem de nou els torrent per continuar pel costat esquerra de les aigües. 

Zona de prats. Lloc ideal per acampar. Molt freqüentat 

per pescadors a l'estiu.  

 

3,30 h - ESTANY BLAU D'ABAIX i BASSETA DE 

CARANÇÀ, 2.241 m - Petits estanys, de forma allargada 

el primer i més circular i minúscul el segon. El camí, ben 

marcat, discorre pel marge dret. 

 

3,40 h - Creuem el riu per situar-nos al marge esquerra. 

Davant nostre hi ha una zona de meandres. 

 

4,30 h - JAÇA DE TOURO, 2.076 m. Situada a 

l'esquerra del camí de baixada. 

cabana de pastors, l'única comoditat recau en tenir un 

sostre sota el quan ens podrem refugiar. 4 places. 

 

5,10 h - RAS DE CARANÇÀ. 1.831 m  Refugi situat en 

mig d'una zona de prats.  

Guardat a l'estiu amb un compartiment lliure a l'hivern, primavera i tardor. Propietat 

de l'ajuntament de Fontpedrosa. telèfon: 68/97.05.15 i 68/30.33.52 (guarda). capacitat 

per a 30 persones. Lliteres. Servei de begudes i de menjars. Accés des de Toès, per les 

gorges de Carançà, 4 hores bones de marxa. 
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Ara bé un dels trams més encisadors de totes les excursions que trobem en aquest racó 

pirenaic: LES GORGES DE CARANÇÀ.  tot seguint el curs de la vall cap al nord, 

G.R.. sempre pel cantó esquerra del riu, davallem de manera gradual fins atènyer a 

l'engorgat. llavors tindrem que creuar varies vegades el riu tot seguint un sistema de 

ponts penjant, baranes i passarel·les cargolades a les parets. Més tard el camí torna a 

desprendre'ns del riu, anant un centenar 

de metres per sobra del seu curs. Encara 

trobarem un tram força atractiu on el camí 

discorre per una gran feixa artificial 

excavada a plena alçada de l'estimball. 

Trobarem una bifurcació de camins: si 

continuem recta, (esquerra), anirem al 

poble de FONTPEDROSA. i prenem el 

ramal descendent, (dreta), baixem fent 

zigazagues fins al riu, que creuem pel 

darrer pont, ja a pocs metres del poble de 

TOÈS. Horari total aproximat de la travessa: 9 a 10 hores. Es molt aconsellable fer dues 

jornades, amb nit entremitja al refugi de Ras de Carançà. 


