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2.1 Ruïnes van de bordas Surp, Clara en Suquet 
 

 
Borda de Surp 
 
Route  Berrós Jussà - Berrós Sobirà – Barranc de Costalada met drie ruïnes; zelfde weg terug.  
Duur  circa 4 uur 
Zwaarte  Lengte ca. 8 kilometer, bijna 400 m klimmen en dalen. Geen uitgesleten paden.  

Draag een lange broek in verband met doornstruiken. 
Kaart  Pica d’Estats-Mont Roig, Ed. Alpina 1:25.000. Een kompas is handig. 
 
Korte karakteristiek 
Een avontuurlijke, eenvoudige wandeling van circa 4 uur vlakbij huis, naar de resten van 
zomerverblijven voor mensen en vee hogerop in het dal van de beek Berrós. Er komt daar niemand 
meer en de paden kunnen overgroeid zijn met struiken en gras. De wandeling is grotendeels 
gemarkeerd, dus echt lastig wordt het niet. De tocht begint met de landweg naar het dorp Berrós 
Sobirà. Dat staat al 50 jaar leeg. De vervallen huizen en schuren zijn gedeeltelijk omgebouwd tot 
vakantiehuis. De weg houdt hier op. Via koeienpaden loop je door weiden en soms over rotsen verder 
omhoog naar de resten van drie zomerstallen (of misschien huizen) uit vroeger eeuwen die door 
paden met elkaar verbonden waren: Borda de Surp (vroeger eigendom van Casa Surp, de grote 
boerderij in Sobirà), Borda Clara en Borda Suquet. Koeien komen er nauwelijks nog, de vroegere 
weiden zijn nu vooral met brem begroeid. De wandeling is tot aan Borda Clara gemarkeerd; daarna is 
de markering slecht.  
 
Routebeschrijving 
•   Loop Berrós Jussà in, neem na de dorpskraan de brede stijgende straat links en ga daarna weer 

linksaf. Je komt boven het dorp uit op de weg naar Berrós Sobirà. Loop die helemaal af (ca 30 
minuten). Vlak voor Berrós Sobirà, bij het getekende bord, kun je vanaf de weg de ruïne van 
Borda de Surp op de heuvels vlak boven het dorp zien liggen: een voorgevel in natuursteen met 
twee raampjes waar grote bomen bovenuit groeien.  

•  In Berrós Sobirà ga je het hek in het verlengde van de weg door. Vanaf hier is de route 
gemarkeerd met rode stippen. Steek meteen de beek (de Berrós) over in de bocht, loop 5 meter 
naar rechts en dan naar links, zodat je op het paadje komt dat in noordelijke richting langs de 
beek loopt. 

•  Na ruim 5 minuten steek je de beek over. Het pad loopt aan de overkant van de beek een stukje  
terug en klimt dan met een bocht over uitgesleten rotsen omhoog tot je op het hoger gelegen pad 
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aan de westzijde van de beek uitkomt. Volg dit pad in noordelijke richting. Je passeert twee 
hekken en volgt het pad omhoog. Het pad gaat over weiden lopen en wordt onduidelijker; let 
goed op de markering. 

•   Je komt uit bij een ander beekje, met een boomstam erover, en steekt dat over. Ga meteen 
scherp rechtsaf, zodat je parallel aan dit beekje loopt, een stukje hoger. Na circa 100 meter ga je 
linksaf, bij een muurtje, verder in noordelijke richting. Je loopt nu weer langs de beek Berrós. 

•   Na ongeveer vijf minuten zie je rechts een hek. Ga door het hek, steek de beek over, klim iets 
omhoog en ga linksaf, verder in noordelijke richting. Je loopt nu hoog boven de beek tussen 
bremstruiken. Bij een rotsblok gaat het pad linksaf, nog steeds door een bremveld. Het loopt een 
tijdje langs een afrastering boven de afgrond. Je ziet nu Borda de Surp liggen. De voorgevel en 
muren staan er nog, alles is overwoekerd. Het pad gaat er met een bocht naartoe (circa 45 
minuten vanaf Berrós Sobirà).  

• Je loopt links om de borda heen en klimt aan de achterkant verder omhoog. Het pad draait naar 
links, loopt langs rotsen en blijft in de buurt van de beek. De rode tekens zijn tussen de brem 
lastig te vinden, maar je ziet Borda Clara al snel liggen, een paar honderd meter verder. 

• Je loopt in de richting van de klok om Borda Clara heen en iets omhoog naar de rotswand 
erachter. Vanaf hier is de wandeling minder goed gemarkeerd. Bij de rotswand ga je naar rechts 
(de markeringen wijzen (ook) naar links, naar de beek; die moet je dus negeren). Je volgt een 
pad in oostelijke richting over een duidelijke richel onder de rotswand tot je bij een soort kam 
komt. Daar ga je overheen. 

• Je gaat meteen linksaf over een licht dalend pad langs de steile helling. Er zit hier een korte 
lastige passage, die je voorzichtig moet nemen. Onderaan die helling ga je linksaf steil omhoog 
door een soort canal. Boven gekomen ga je rechtsaf een ruim plateau op. Na een paar honderd 
meter bereik je de ruïne van Borda Suquet, gelegen aan een volgend beekdal.  

• Je gaat via dezelfde weg terug.  


