
La font la Serra 
 brollador natural al cim de la muntanya 

 
 
RUTA PREVISTA: 

 
Des de Godall pujareu pel camí de la Bassa Alta que aboca al cim del coll 
de Villastrets, on se situa l'àrea de pícnic i d'acampada de Medi Ambient, 
des d'aquest punt s'observa una excel·lent vista panoràmica sobre Godall. 
Al final del camí observareu a mà esquerra una bassa que de forma natural 
hi filtra l'aigua, lloc que antigament utilitzaven els ramats per abeurar i les 
dones per rentar la roba. Seguireu a la dreta on s'inicia el camí de les 
Fontanes o de la Serra; uns quants metres més endavant passareu per 
davant de la paridora, antic corral de bestiar, i pel bosc de Grisanto, un dels 
pocs reductes de l'original bosc de carrasques que antigament poblaven tota 
la serra. 
 
Continuareu recte fins arribar a una antiga sínia, sistema de rec de conreus 
introduït pels àrabs, i envoltada d'arbres fruiters. Més endavant el camí 
passa just dalt d'un penya-segat de roca que veu nàixer el barranc de la 
cova del Salt; a la tardor, quan hi ha pluges fortes i torrencials una cascada 
d'aigua cobreix i s'escampa barranc avall. A mesura que la vista s'allunya 
es divisa la plana d'oliveres i el Parc Natural dels Ports. 

 

Més endavant el camí es bifurca, continuareu a mà esquerra des d'on 
veureu els zig-zags que efectua el sender en enfilar-se a la serra per arribar 
a la zona de les Angueres, on el sender transcorre paral·lel d'una banda als 
conreus de l'olivera, delimitats per grans marges de pedra en sec on s'hi pot 
observar l'empremta de fòssils de milions d'anys d'antiguitat; i a l'altra la 
vessant de la serra de vegetació típica mediterrània solcada al fons pels 
barrancs de la Gralla i de l'Arboç. 
 
Sense deixar el sender arribareu a la font la Serra o de Dalt, quatre 
plataners fan ombra a la surgència de l'aigua que emana entre els blocs de 
pedra d'un marge perfectament col·locats i que drena les seves aigües al 
barranc de l'Arborç. Enmig de jonqueres s'amaguen dos piques de pedra 
que servien per abeurar els animals. És un bon lloc per fer-hi un descans i 
contemplar la panoràmica. 
 
Continuareu recte fins trobar una bifurcació, agafareu el ramal de l'esquerra 
que us condueix al corral de la Mançanera, antic edifici que evidencia la 
important activitat ramadera de la Serra, avui dia desapareguda. Esteu tot 



just a l'extrem nord i al fil de la serra, des d'on es divisa gran part de la 
comarca del Montsià. 
 
Des d'aquí efectuareu la baixada pel camí de les Argiles que voreja el 
barranc de l'Estellera. Si us fixeu, a mà dreta del camí quan ja arribeu de 
nou als conreus d'olivera, hi ha una espècie de pou, es tracta d'un antic forn 
de calç. En aquesta zona de terra rogenca i argilosa, coneguda com les 
Argiles, és d'on s'extreu el fang per fer-hi peces de ceràmica. El camí de les 
Argiles aboca al camí Vell d'Amposta. Continuareu a l'esquerra per aquest i 
sense abandonar-lo arribareu a l'antic cementiri de Godall i entrada de la 
població. 


