
Els barrancs del Trinco-trinco i la Foradada (Baix Camp) 
 
Data: diumenge 13 de maig de 2012 
 
Participants (11): Maria Alías, Susana Álvarez, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís 
Díaz, Marcel Fortuny, Joan Gassol, Pili Inostroza, Joan Marquès, Dani Ros, 
Amèlia Salvat.  
 
Itinerari: Coll de les Llebres – GR65.5 – Creu de Noguers – Clots de l’Abelló – 
Barranc del Trinco-trinco – PRC6 – Mas del Barret – Barranc de la Foradada – 
la Foradada de la Febró – GR65.5 – Creu trencada – Coll de les Llebres. 
 
Hores totals: 6   Km aprox: 13,5 
 
A tres quarts de nou iniciem la suau pujada deixant els cotxes al Coll i pujant 
pel GR65.5 a la creu de Noguers. Allí seguim una estona a l’esquerra el GR7 
fins que el GR65.5 trenca a la dreta cap a Prades. Lleugera baixada fins els 
clots de l’Abelló, on surt a l’esquerra l’ampla pista rodada que és el 
començament del barranc del Trinco-trinco. Anem per bosc i observem algun 
marge antic que demostra que fa anys aquí hi havia conreus. Trobem el PRC6 
que ve per l’esquerra i seguim baixant suaument.  
 
 

  
 
Més endavant, després de creuar la llera seca un parell de vegades, el barranc 
s’encaixa i la pista esdevé sender entre bosc. Un petit mirador ens permet 
guaitar a baix el barranc de la Foradada tancat al nord pels cingles de la 
Salòquia. Després d’esmozar amb bones vistes, el sender baixa ràpid, veiem la 
Febró a baix i quan arribem a una pista que ens portaria al poble, girem a la 
dreta, abandonem l’antic PR i remuntem fins que passem l’entrada del mas del 
Barret i per un corriol anem aigües amunt del barranc de la Foradada, al que, 
de seguida, baixem seguint les fites. 
 
Ara toca progressar aigües amunt grimpant uns grans pedrots i roques que fan 
divertida la pujada. El lloc és interessant, sota el cingle de la Salòquia. La calor 
comença a fer-se notar i busquem l’ombra del bosc. Una vegada completat el 
tram, prenem un corriol molt empinat que puja fins la roca Foradada, de poc 
més de metre i mig de diàmetre, des d’on hi ha una bona panoràmica del poble 
i el barranc. 
 
 



  
 
Progressant cap el nord per terreny perdut arribem al llom i seguint-lo, a la pista 
per on circula el camí de Prades o GR65.5, que seguim en direcció a la Creu 
trencada i de tornada al coll i els cotxes. Ha fet un dia de sol i forta calor al 
migdia, massa pel mes de maig en què estem.     
 

 


