Gr 192 Ruta de les Pintures rupestres i coves prehistòriques.
Què trobareu:
Heu vist alguna vegada pintures rupestres prehistòriques de molt a prop? Si voleu ensenyar als
nens on vivia l’home del Paleolític, on caçava i com escenificava les caceres, apropeu-vos al
Perelló. En un marc paisatgístic impressionant, situat a uns 80 metres d'altitud sobre el nivell
del barranc de les Nines, trobareu l’abric de Cabrafeixet, on encara es conserven pintades
sobre la roca les imatges d’un caçador amb un feix de sagetes a la mà, una cabra i un cérvol.
Són de les més antigues del territori (entre 25.000 i 15.000 anys). Un itinerari per reviure la
Prehistòria en un paratge espectacular als peus de la serra del Boix!

Com anar-hi:
Per accedir al punt de partida de la ruta heu agafar la carretera local TV3022 de Perelló a
Rasquera. Al km 7 hi trobareu un indicador que posa “Abric de Cabrafeixet””. Gireu a l’esquerra.
Agafeu aquesta pista asfaltada. Després de 2 km heu d’agafar el camí de terra a la dreta,
també senyalitzat en direcció de les pintures rupestres. 700 m després haureu d’agafar el camí
que gira cap a l’esquerra. Continueu per aquest camí Després de 1,5 km arribareu a la zona
d’aparcament.
L’itinerari comença pel camí senyalitzat de la dreta que s’enfila al barranc. Després de pujar
força esglaons de diferents nivells, arribareu en uns 15 minuts a l’abric prehistòric de
Cabrafeixet. Darrera d’unes reixes trobareu el conjunt de pintures rupestres protegit per la
UNESCO.
Des d’aquest punt teniu dues opcions: si esteu cansats, podeu tornar enrera cap a
l’aparcament. Si teniu ganes de donar un tomb per la serra i gaudir d’un paisatge magnífic, heu
de seguir el camí que girarà cap a la dreta passant per un pi solitari. Continueu tot recte fins
arribar a una zona on el terra és tot una gran roca plana. Heu de seguir el camí per l’esquerra
passant entremig de dues roques. Poc a poc el bosc comença a ser més dens fins que
passareu per una roca envoltada de palmeres. Si voleu veure la cova de la Mallada heu de
continuar la sendera. Una vegada passades les pedres, trobareu un caminet que en 5 minuts
us porta cap a la Cova de la Mallada. La Cova està a uns 20 minuts de les pintures rupestres,
val la pena veure on vivien els homes de la Prehistòria. Torneu a agafar el camí principal que
ara gira. Seguiu sense desviar-vos i tornareu a l’aparcament en una mitja hora.

Més informació:
Dificultat: mitja
Tipus: ruta circular
Durada: aprox. 1hora (sense parades)
Distància: aprox. 1,5 km
Accessibilitat: els camins tenen moltes pedres, grava i desnivells i per tant és important portar
molt bon calçat per no relliscar. El primer tram fins les pintures és tot de pujada per esglaons
amb diferents nivells, on haureu d’ajudar als més petits a pujar. A partir de les pintures
rupestres el camí fa més baixada. En alguns trams és estret i haureu d’anar en fila índia. L’últim
tram després de la Cova de la Mallada és pla i més ample.
Recomanacions: s’ha de portar suficient aigua per tota la ruta. No es recomana fer la ruta a
l’estiu, ja que no hi ha ombra. Eviteu les hores de màxima calor, porteu protector solar i gorres.

