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ACTIVITATS DEL MES DE JUNY DE 2014 

 
 
 
 
 
Dia 15 (diumenge): Excursió a Ares i a Morella, per a assistir al concurs de 

gossos de rabera que se celebra a Ares i fer un taller de cerca de fòssils 
al jaciment de Cap de Vinyet. 
Cal fer la reserva al correu acsocarrats@gmail.com o al telèfon 
669807852 (Fina). Cal fer el pagament mitjançant ingrés bancari. 
El preu és de 30 € i 25 € per als socis (inclou transport, dinar i entrada 
concurs. Es pot consultar el preu sense el dinar). Més informació en el 
document annex. Hi col·labora la Regidoria de Cultura 

 
 
Dia 17 (dimarts): Club de lectura amb l'obra L’acabadora, de Michela Murgia. 

Aquesta obra tanca el curs. 
 A les 20 hores, a la seu de Socarrats, al carrer de Carles Sarthou, 

número 38. 
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Excursió Ares-Morella 
 
Sortida el 15 de juny de 2014, diumenge 

 

8.30 h Sortida amb autobús de Vila-real a l’avinguda de França (davant del poliesportiu) 
 

10.00 h Café al coll d’Ares 
 

10.30 h Arribada a Ares del Maestrat, al mas de Llecinto, al lloc on se celebra el concurs 
 

10.30 h a 14.00 h Concurs de gossos de rabera 
Al Maestrat, en el parlar tortosí, d’un 'ramat' se’n diu una 'rabera'. Un 'gos de rabera' és un 'gos 

d’atura' en el català estàndard, és el que ajuda el pastor a menar el bestiar de pastura. Els 

concursos de gossos de rabera tenen molta tradició, especialment, a banda i banda dels Pirineus. 

Per torns i temps limitat, un gos de rabera, amb les ordres orals i gestuals del seu pastor ha 

d'executar unes tasques concretes i fer que una rabera de 20 ovelles entre per un corral, passe 

per una porta, es quede aturada en un lloc concret, etc. El més extraordinari és que sovint fins i 

tot el corral és simbòlic, un cercle pintat a terra. Hi ha qui diu, però, que només els primats 

sabem interpretar els símbols. Un jurat, assigna els punts segons unes normes establertes i 

estableix el gos guanyador. Les races de gossos emprades són el border collie, el gos d’atura 

català, i el pastor basc. 
Juli Bayot és un pastor d’Ares del Maestrat (també és veterinari) que fa molts anys que participa 

en el millors concursos i, de tant en tant, en guanya algun. Potser algú de vosaltres ha tingut la 

sort de veure’l amb la seua gossa Espurna (ja retirada de la competició) quan per aquestes terres 

encara vèiem TV3, que acostumava a retransmetre el concurs de Castellar de n’Hug. Des de fa 

pocs anys Juli Bayot organitza un concurs a Ares on participen també gossos que vénen del 

País Basc i Catalunya. 
Si no ho heu vist mai, no us deixarà indiferent la complicitat i sincronia de gos i pastor. 
Podeu visitar el seu web: www.concursgossosderaberaares.com 
 

14.00 a 16.00 h Dinar 
 

17.00 h a 19.00 h Cerca de fòssils al Cap de Vinyet (Morella) 
Els qui vau anar a l’excursió a Morella el novembre de l’any passat, tot i que ho vam passar 

molt bé amb la primera nevada de l’any, recordareu que tenim un compte pendent: trobar fòssils 

al Cap de Vinyet (Morella). Serà el moment de saldar-lo. La recerca, la farem en la formació 

Margues de Forcall, membre Margues de Cap de Vinyet, que és del cretaci inferior, de l’aptià, 

de fa uns 120 milions d’anys, pam dalt, pam baix. Uns sediments marins corresponents a una 

mar de poca fondària, de salinitat normal. Esperem trobar-hi equinoïdeus (eriçons de mar), 

braquiòpodes, bivalves (petxines), gastròpodes (caragols), coralls, foraminífers (llentilletes), 

etc. Els qui no hàgeu perdut els apunts de l’excursió anterior, potser us faran paper en aquesta. 
 

19.30-20.00 Tornada a Vila-real/Castelló de la Plana. 

 

 

L’assistència al concurs de gossos de rabera implica el pagament de 3 euros per ajudar a finançar 

l’organització. 

 
 

Hi col·labora:  


