
Gorges de Carança - Thuès. 
 
 

Nom de la Ruta: Gorges de Carança Thuès-Entre-Valls  

Comarca: Conflent - França Durada: 03:00 hores 

Desnivell acum.: 400 m. Quilometres: 6’300 Km 

Altura mínima: 840 m. Altura màxima: 1.117 m. 
 
 
Sortida/arribada:  Thuès-Entre-Valls, aparcament gorges (840 m.).  
 
Itinerari:  Thuès (840 m) – Camí del Roc de la Madriéu (1.117 m) – Vora el riu (1.040 m) – Segon pont – 
Últim pont (1.110 m) – Primer pont – Resclosa (1.000 m) – Camí de les Cornises  - Balcó de la Tet (980 m)– 
Thuès (840 m). 
 
Descripció:  La ruta surt del aparcament situat al final del poble, uns metres abans del pont del tren groc, 
anem per el camí al costat del riu, trobem una cruïlla, nosaltres seguim recta, per el pont de la dreta assoliríem 
el camí de les cornises. El camí comença a pujar decididament tot fent ziga-zagues, a  l’altre costat veiem el 
camí de les cornises (ruta de tornada), passem per sota una pedra, seguim pujant fins un petit collet, a partir 
d’aquí el camí comença a baixar fins el riu, a la dreta el camí de tornada, anem cap a l’esquerra vora el riu, 
intercalant corriol, ponts i passeres laterals fins l’últim pont. Per referències el penúltim pont es fitxa, de pujada 
haurem travessat el riu fins a cinc vegades i de tornada set vegades, comptant els de l’arribada. Ara reculem per 
el mateix camí fins a la cruïlla per on hem baixat al riu, seguim recta travessem l’últim pont penjat i arribem a 
la resclosa. A partir d’ara seguirem paral·lel al conducte d’aigua fins al punt de baixada, de nosaltres i de 
l’aigua. Primer passem una passera lateral, el camí ha estat excavat a la roca, trobem un camí a la dreta que puja 
i mes tard una altre que baixa, nosaltres seguim rectes fins el Balcó de la Tet al damunt mateix del poble, a sota 
el riu Tet. Deixem el camí que planeja i comencem a baixar decididament fins el aparcament on tenim el cotxe. 
 
GPS:  Trak real.  
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