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Benvolguts Sant Martinencs i Sant Martinenques,

El país avança, els pobles avancen. El temps no té aturador.

Sant Martí Sescorts i la seva gent avancen cap a nous compromisos i 
noves etapes. S’entreveu a l’horitzó aquell anhel, aquell desig de país que 
ens fa treballar i ens fa ser còmplices per abraçar un futur engrescador. 
No oblidem, però, que som les persones de cada casa qui, al cap i a la fi, 
provoquem i ajudem a la comunitat a fer possible els canvis.

I, en el dia a dia, el consistori està molt satisfet de poder escoltar i treba-
llar per a fer possible aquests canvis i així, millorar el benestar de cada veí 
en tot allò que li sigui possible.

Som totes les entitats del municipi i els propis veïns els que ens hem de 
recolzar per fer front a qualsevol de les nostres inquietuds. És per això 
que els pobles també avancen. L’ajuda ha de ser mútua i, aleshores, les 
satisfaccions poden ser compartides.

De nou, i no per haver-la de repetir cada any, és la festa major allà on ens 
trobem tots els veïns. La festa més esperada de qualsevol poble. És un 
excel·lent entorn per parlar del present i del futur, i un motiu perquè els 
uns i els altres ens “empenyem” perquè Sant Martí continuï viu i actiu.

Des del consistori volem agrair la tasca desinteressada dels veïns i de 
l’Associació de Veïns La Veu de Sescorts perquè totes les activitats que es 
realitzen durant l’any i en especial la Festa Major siguin
concorregudes i ben celebrades. En aquest any de
traspàs vull agrair personalment la dedicació i esforç
de l’anterior Junta, i engrescar i felicitar als nous veïns
que encapçalen la Junta actual. Us demanem que no
deixeu “d’empènyer” perquè aquest poble vagi
superant les dificultats que es vagi trobant.         

En nom meu i de tot l’equip de govern, rebeu una
cordial salutació.
Bona Festa Major!

Salutació
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Àlex Montanyà
Alcalde
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Any 17, planeta Terra.
SESCORTS

Ara em reconec poeta,
Perdut, petit, rebuscant somnis,
Buscant i creant grafits amb vers,
Lluitant contra la meva solitud,
Observant la gent que llegeix,
La gent que parla, la gent que pren cafè, la
Gent que camina...
La gent desconeguda del meu entorn proper.
Mentre apuro una altra boquilla
Observo el son que tot just desperta
Amb la tardor que ve.
Fa dia de pluja i repòs...
Sorgeix ben plaent i suggerint algun
Somriure tímid enmig d’una conversa
D’algú sinònim meu.
La tardor ensenya les branques de
L’hivern, dolça mort del verd i els
Colors vius, ara venen els ocres, els
Taronges torrats i els diferents tons de marró.
Un home vell, de cabells llargs i 
Frondosa barba blanca, s’alça i marxa.
L’hivern no té perquè ser trist però el 
Veig d’un recull malenconiós vora el
Caliu d’un foc de llenya. Els dies curts 
Cal viure’ls intensament per poder
Valorar bé el retorn del Sol, de les flors,
Dels colors, la rauxa de la llum.
Aquest poema no té final, és cíclic,
Com la vida i la mort, tan necessària
Per poder tornar a néixer.

Xevi AUTET
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 En el bell mig de la tardor Sant Martí ens aplega. Un sant generós 
i compassiu que va utilitzar l’espasa per servir, auxiliar i compartir. I en 
l’acte servicial d’oferir la seva mitja capa, descobreix la presència del Crist 
amagat en el pobre.

 Aquest relat, amarat de poesia, ens suggereix una manera de fer i 
de viure a l’estil del nostre sant patró. Sant Martí de Tours que vetlla per 
tots i ens convida a festejar la nostra identitat com a poble, on la Plana va 
esdevenint Cabrerès.

 Que tinguem tots i totes, martinencs i martinenques, uns dies ben 
plens de vida! Que conjuguem festa, gresca i celebració; tot compartint 
estones plegats. Bona festa Major!!!

Pere Oliva i Pol Badibanga, prev.

Sant Martí, nostre patró
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Un agraiment, una presentació
 Som la Laia i l'Ignasi de Cantoni i ens teniu desde l'u d'agost a Ca 
la Salut. Com que ens van donar la oportunitat de poder escriure aques-
tes quatre ratlles dins el vostre programa de Festa Major, ho voliem fer 
servir per presentar-nos, tot i que amb la magnífica acollida que ens heu 
dispensat ja ens feu sentir com a casa i només ens surten paraules 
d'agraiment.
 Tenim ganes de poder-vos anar coneixent a tots i situar-vos en 
aquest petit país que és Sant Martí.
 Nosaltres som nouvinguts, som nascuts a ciutat, però des de 1989 
que som a Cantoni remenant cassoles, encara vaig tenir ocasió de veure 
Ca la Salut obert amb en Josep al capdavant, des d'aleshores sempre ens 
hem dit amb la Laia que això no és un racó de món sinó un lloc amb 
història, un bon emplaçament i una bona situació dins la comarca.
 Només va faltar un toc des de l'Ajuntament i engrescar-nos per 
presentar candidatura al concurs que es va fer; i aquí ens teniu.
 Ca la Salut no només vol ser un negoci sinó que volem anar un xic 
més enllà, comencem per ser una Casa de Menjars i Beures i volem ser 
una peça més dins l'engranatge del poble, desitjem que les parets, encara 
un xic despullades, les aneu farcint de caliu amb el vostre alè...
 Pel que ens necessiteu ens hi trobareu!!
 Gràcies a tots, gent de Sant Martí Sescorts.
 Laia i l'Ignasi



A les 11:30 hores

OFICI
SOLEMNE
amb
l’acompanyament
musical del Cor
de Rocaprevera. 

Tot seguit

VERMUT POPULAR de Festa Major. 
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11 novembre
dissabte



A les 21 hores

SOPAR DE FESTA MAJOR
Lloc: A la nova sala de l’edifici Ca la Salut
Aquest any estem d’inauguració i tirem la casa per la
finestra!!!!!
Passarem una bona estona amb en PEP PLAZA...
(poca broma ).

Cal que feu la vostra reserva abans del dia 7 de novembre a 
qualsevol dels següents telèfons: 
Rosa de Barneras: 636 244 102
Agustí Esturi:  636 930 915
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11 novembre
dissabte
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A les 11:30 hores

PARTIT DE FUTBOL
Trofeu de Festa Major entre

UE SANT MARTÍ SESCORTS - FC. CALLDETENES

Com cada any,
els més petits
podran gaudir
de passejades
en poni a partir
de les 12 del
migdia.

12 novembre
diumenge
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A les 9 hores. Sortida a les 9,30 hores

CAMINADA POPULAR

18 novembre
dissabte

Cal fer
reserva
al tel.:
650276212
(Montse
Camps)
Preu:
5 euros. 
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A les 10 del vespre

TEATRE AL CENTRE
Els Joves Martinencs representaran l’obra:

“Redéu, quin cop!”

Repartiment:

Vero: Laura Riera

Pau: Miquel Campàs

Fredy: Marc Domenech

Carlota: Gemma Baulenas

Pilar: Eva Domenech

Honorat: Manel Baulenas

Sor Maria: Cristina Rubió

Suárez: Abel Rubió

Mare superiora: Aina Sala

18 novembre
dissabte

Després del teatre acabarem la festa
amb el DJ: PAU MONTERO 



12

A les 10 del matí

SANTA MISSA
Seguidament 

ESMORZAR
POPULAR
amb xocolata desfeta pels
més llaminers i pa torrat
amb arengades i cansalada
a la brasa.

Ens acompanyaran els
GEGANTS DE
L’ESQUIROL
I RODA DE TER.

Durant l’esmorzar, els més
petits podran gaudir
amb els castells
inflables que hi hauran
instal·lats. 

19 novembre
diumenge
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A les 9 del vespre

HAVANERES
Amb “ELS HAVANEROS DE L’ESQUIROL”
Que ens faran
passar una
bona estona
amb un recital
de les seves
cançons.
A la mitja part
hi haurà Rom
Cremat pels
assistents.

FI DE FESTA

25 novembre
dissabte

26 novembre
diumenge

A les 6 de la tarda

TEATRE AL CENTRE
Els Joves Martinencs representaran l’obra:

“Redéu, quin cop!”
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restaurant

Call de Can Baró, 2 - 08511 Tavertet
93 103 50 05 - info@lhorta.cat
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Tallers Coromina, S.L.

Per a tot allò que el seu automòbil necesita!

Compra-Venda
de Vehicles a la Carta

Passeig Sant Joan, 179 A
08560 MANLLEU
Tel. 93 851 13 78
tallerscoromina@bosch-bcs.com
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CALENDARI DEL PAGÈS 

GENER Dies màgics - 25 de desembre fins al 6 de Gener.

DITES POPULARS 

•Aigua de gener omple bótes i graners. 
•Pluja pel gener, blat a la sitja i vi al celler. 
•Del gener el pagès no en treu res. 
•Si vols veure la lluna bé mira-la al gener. 
•De l'aigua del gener ni una gota se'n fa malbé. 
•Per Reis el dia creix i el fred neix. 
•El millor femer, el de la lluna nova del gener. 
•Glaçada del gener estova la terra bé. 
•Gener herbat, any de poc blat. 
•Per Sant Sebastià (dia 20), el dia s'allarga una  passa 
de marrà.

FEINES ALS HORTS 

Plantarem: cebes, enciams, escaroles i bledes. Sembrarem en grana julivert, pèsols, faves i espinacs. 
Recol·lectarem cols, bròquils, bledes, apis, pastanagues,espinacs i porros. Plantarem els rosers a finals de mes. 
S'han d'esporgar els fruiters. S'han de plantar els fruiters de pinyol. S'han de tallar xupons i branques seques de 
l'avellaner. 

FEBRER Dies màgics : 2 i 3 de febrer cal plantar arbres.

DITES POPULARS 

•De la lluna de febrer no se n'espera res de bé. 
•Si la Candelera plora l'hivern és fora,si la  Candelera 
riu l'hivern és viu tant si plora com si  riu, ja ve l'estiu. 
•Guarda la llenya al llenyer per quan vingui el  febrer.
•El sol de febrer mascara més que un calder. 
•Pel febrer abriga't bé. 
•Si el febrer no febreja, tot l'any bogeja. 
•Pel mes de febrer un dia dolent i l'altre també. 
•Orenetes pel febrer mal any ve. 

FEINES ALS HORTS 

Sembrarem apis, xirivies, enciams, raves, pèsols, faves i espinacs. Plantarem: cebes, cols, escaroles, bròquils, 
bledes, maduixes i alls. Recol·lectarem naps, escaroles, porros, cols i pastanagues. Les maduixeres es poden 
plantar en cavallons. Tallarem les canyes amb la lluna vella. (que utilitzarem a l'estiu i a la primavera per les 
mongeteres i les tomateres). Podarem els rosers. Trasplantarem les plantes de viver. Esporga de fruiters, arbres 
caducs i arbustos que hagin florit. Plantar arbres de fulla caduca.  



MARÇ Arriben les orenetes. Comencen a florir els fruiters.

DITES POPULARS 

•Qui tingui força al braç, que cavi pel Març. 
•Si vols bona vianda, al Març podada i cavada. 
•Tota vinya estimada, al Març treballada. 
•Març ventós pel pagès és profitós. 
•De la flor que pel Març veuràs, poc fruit te'n 
 menjaràs. 
•Març marçot mata la vella i la jove si pot. 
•Març marcer és un mentider. 
•El sol de Març porta refredats. 
•Hivern de molta gelada, molta fruita assegurada. 

FEINES AL CAMP 

Se sembren i se planten la majoria de les espècies horticultores. Llavors més importants per a sembrar:
escarola, enciam, pastanaga, porro i rave. Preparació el planter de tomates, pebrots i albergínies ( lluna vella de 
Març amb caixes plenes de terra-fem i col·locades en un lloc arrecerat. Llavors enterrades a mig centímetre, Cal 
regar amb pulveritzadors). Sembrarem pastanagues (lluna vella de Març), bleda, rave i remolatxa de taula. 
Plantarem patates als volts de Sant Josep, aprofitant la lluna vella, Cal posar els grills cara amunt en el moment de 
plantar-los. Cal asprar els pèsols i col·locar-hi espantall. Cal posar sofre als rosers de bon matí per evitar malalties. 
És època d'espàrrecs.  

ABRIL Dies màgics: La setmana Santa, sobretot el Divendres Sant, que s'ha de collir el timó, 
perquè no li caigui la flor.

DITES POPULARS 

•Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà. 
•La flor més gentil, la clavellina d'abril. 
•L'abril fa el pecat i el març n'és l'acusat. 
•Altes o baixes, per l'abril són les Pasqües. 
•Per Sant Jordi, espiga l'ordi. 
•Abril plovent, maig rient. 
•Fins que la lluna d'abril no hagi passat, no donis 
 l'hivern per acabat. 
•Bon Sant Jordi i Santa Creu, hi haurà vi per tot  arreu.
•Abril finit, el cep florit. 

FEINES ALS HORTS 

Sembrarem i plantarem carbassons, tomates, escaroles, espinacs, melons, cogombres, raves, síndries i cebes. 
Esclarirem el planter de tomates i albergínies. Sembra de mongetes primerenques. Recol·lectarem pastanagues, 
porros, bròquils, cols, faves, pèsols, espinacs, ravanets, alls tendres, cebes tendres, bledes,.... Els carbassons i els 
cogombres s'ha de sembrar per Setmana Santa. Caldrà fer clots, posar-hi fems vells, terra fina, les granes de 
carbassó (4 o 5) i terra fina per tapar. Les granes de cogombre s'hauran de nasprar, igual que les dels pèsols per a 
què facin una bona producció. 



MAIG

DITES POPULARS 

•Maig calent i plujós fa l'any ric i abundós. 
•L'aigua de Maig fa créixer els cabells a raig. 
•Maig humit fa el pagès ric. 
•Una flor no fa maig, ni una gota un raig. 
•Pel maig els caragols a raig. 
•Maig ventós i juny calent fan bon vi i bon  sarment. 
•Trons pel maig, trons a raig. 
•Sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs.
•Si sembres bledes al maig, per Nadal encara en 
tindràs. 

FEINES ALS HORTS 

Continuem les tasques de l'abril, hi podem afegir porros, carbasses, apis,... Recol.lecció de maduixes, enciams, 
escaroles, faves, pèsols,alls tendres, cebes tendres,... Nasprarem les mongeteres quan el fil faci 20 cm. És millor 
lligar les canyes de 4 en 4, per aguantar millor el vent. Plantarem mongetes tendres i tomates, ben fondes. 
Sulfatarem com a tractament preventiu: Amb aigua d'ortigues per prevenir dels fongs (macerem ortigues amb 
aigua uns dies i la tirem directament sobre les plantes). Amb sulfat de coure (vitriol) les patates, i també per al 
mildiu, després de cada pluja. Les invasions de caragols les evitem fent una ratlla, que no passaran, amb cendra o 
guix .Les papes de les patates les eliminem amb nicotina.  

JUNY La nit de Sant Joan les aigües i plantes adquireixen totes les seves virtuts potencials i 
màgiques. Cal fer les ratafies i els olis de cop.

DITES POPULARS 

•Juny assolellat i ben tronat, any de bon vi i molt blat.
•El juny formós és abundós. 
•Aigua de juny primerenca, molts mals de caps 
 arrenca. 
•Si plou per Sant Pere plourà un més al darrere. 
•Per Sant Joan el blat al camp, per Sant Pere, el  blat 
a l'era. 
•Aigua per Sant Joan, celler buit i molta fam. 
•Per Sant Joan s'han de collir els pèsols i els alls.

FEINES ALS HORTS 
Sembrarem i plantarem carbassons, cebes, espinacs, tomates tardanes, mongetes, enciams, moniatos, bitxos,... 
Recol·lectarem alls, albergínies, cebes, escaroles, espinacs, pèsols, patates primerenques, cigrons, enciams, 
mongetes tendres, cogombres, carbassons, maduixes, pèsols i faves. Lligarem enciams i escaroles. Farem 
proteccions per a protegir les tomateres del sol fort i també de les pluges i humitats. Cal nasprar i esporgar les 
tomateres. S'ha de deixar la tija principal i tallar els xucladors de les vores. S'ha de tenir cura que les tomateres 
estiguin ben seques. Per prevenir la majoria de les malalties de les tomateres s'ha de fer la següent barreja: sulfat 
de coure, sofre, calç viva i aigua fent una pasta que s'aplica amb un pinzell al peu de la tomatera (uns 20 o 30 cm.). 
El mateix producte, amb més aigua, es pot aplicar a tota la planta polvoritzant-la.  



JULIOL

DITES POPULARS 

•Juliol sense rosada, duu la pluja amenaçada. 
•Nit de juliol pluja no vol. 
•Pel Juliol, ni dona ni caragol. 
•Pel juliol, beure, suar i la fresca buscar. 
•A mig juliol sembra el fesol, per Santa Carmeta  (dia 
16), sembra la mongeta. 
•Pel juliol amb poc foc bull el perol. 
•Qui no pesca pel juliol, no pesca quan vol. 
•Per Santa Magdalena (dia 21) la nou i l' avellana  és 
plena.

FEINES ALS HORTS 

Per matar la grama, s'ha de llaurar per la lluna vella de juliol. Cal regar de matinada quan la terra i les plantes 
s'hagin refredat. Cal continuar podant, lligant i ensulfatant les tomateres. Cal continuar amb el tractament d'aigua 
d'ortigues. Sembrarem i plantarem bledes, mongetes, pastanagues, raves i escaroles. Recol·lectarem productes 
hortícoles en general. Poda en verd dels rosers: rebaixar els brots 10 cm i tallar les flors músties.

AGOST

DITES POPULARS 

•A l'agost bull el mar i bull el most. 
•La lluna d'agost clareja quan es fa fosc. 
•Quan Sant Llorenç (dia 10) porta capa, la pluja  no 
s'escapa. 
•Per la Mare de Déu (dia 15) d'agost a les set és  fosc.
•Si no plou a l'agost no gastis diners en most. 
•A l'agost el bestiar de llana es mor de gana. 
•A l'agost la dalla no té repòs.

FEINES ALS HORTS 

Es planten bròquils, cols i pastanagues. Es despunten els melons, síndries, cogombres i carbasses. Es recullen
les cebes (cal deixar-les assecar al mateix hort) i la majoria dels productes de l'hort. Se sembren naps i bròquils i a 
final de mes raves. Nasprar bitxos i pebrots amb canyes i cordills com si fessin una tanca. Es trasplanten apis i 
coliflors sembrats al juny. 



SETEMBRE Se’n va la puput.

DITES POPULARS 

•Al setembre cadascú cull el que sembra. 
•Bona gallina serà la que pongui pel veremar. 
•Setembre s'endú els ponts i eixuga les fonts. 
•Lluna setembral la més clara que l'any. 
•Pel mes de setembre es talla el que penja. 
•Santa Tecla (dia23) patrona dels avisats i també  dels 
avisats. 
•Setembre assaonat, bolet al plat. 
•Setembre de secada, bolet a l'ombrada. 
•Setembre plovent el mes de l'any més dolent de 
 l'any.

FEINES ALS HORTS 

Sembrarem i plantarem escaroles, espinacs, bròquils, cols, bledes, cebes,... Recollirem tomates, pebrots, 
ravanets, porros, enciam, escarola, mongetes,...Les tomates de penjar s'han de treure a rams i posar-les en un lloc 
sec. Les escaroles s'han de regar amb molta freqüència, si no volem que s'espiguin. Els trossos de terra sense 
plantar s'hi pot sembrar un adob verd(fenc, sanagrecs civada,..), per protegir el terreny i matar les males herbes. A 
la primavera l'enterrarem i i aconseguirem un adob de grans qualitats fertilitzants. Comença la verema. 
Recol·lecció de fruits (prunes, pomes, figues, nous, castanyes, mores per a fer confitura).  

OCTUBRE Dies màgics : 12 es planten les faves. Se'n va l'oreneta.

DITES POPULARS 

•A la tardor ni fred, ni calor. 
•Per Sant Simó (dia 28) mor la mosca i el moscó. 
•Octubre finit, raïm recollit. 
•Si vols tenir un bon favar sembra per la Mare de Déu 
del Pilar. 
•Pel Pilar el tord ve i l'oreneta se'n va. 
•Quan l'octubre va a la fi tots els ocells d'hivern ja  són 
aquí. 
•Les mosques per Sant Narcís (dia 29), en cada 
 picada en mates sis. 
•Quan al octubre plou, el rovelló es mou. 
•Octubre tronat, hivern nevat.  

FEINES ALS HORTS 

Sembrarem cebes, enciams, bledes, escaroles, raves, pèsols, julivert (per sembrar-lo caldrà buscar un lloc sec i 
exposat al sol), faves, espinacs. Trasplantarem bròquils de primavera. Recol·lectarem apis, cebes, cols de 
Brussel·les, safrà, carbasses bròquils, pastanagues, tomates, bitxos. Cal mantenir net l'hort de les primeres 
fulles que cauen. 



NOVEMBRE Dies màgics : 12 es planten les faves. Se'n va l'oreneta.

DITES POPULARS 

•Pel novembre cava i sembra. 
•Darrere del novembre nuvolós ve el gener  polsós. 
•De la vinya plantada per Sant Martí (dia 11) en  surt 
el millor vi. 
•Lluna roja de novembre se n'endú tota la  sembra. 
•Abans de Sant Martí, pa i vi, després de l'estiuet, fam 
i fred. 
•De Santa Caterina (dia 25) a Nadal un mes no hi val.
•Per Sant Andreu (dia 30) pluja, neu o fred molt greu.
•Per Tots Sants amaga el ventall i treu els guants.
•Per Sant Martí igual el dia que la nit. 
•Pel novembre cull el nap que pel juliol l'ha sembrat.

FEINES ALS HORTS 

Sembrarem i plantarem bledes, espinacs, xirivies, pèsols, faves,... Sembrarem espinacs, cigrons, faves, amb 
lluna creixent. Sembrarem alls amb lluna minvant. Recol·lecció de porros, cols, escaroles, enciam, remolatxa, 
fesols,... Es trasplanten les endívies. Cal protegir les plantes de l'hort de les gelades. Es recullen les aranyons 
per a fer ratafia. Es recullen els fruits de la tardor i les cireretes d'arboç per a fer confitura. Cal preparar els 
hivernacles. Cal netejar els horts de les fulles que cauen. 

DESEMBRE Dies màgics : 12 es planten les faves. Se'n va l'oreneta.

DITES POPULARS 

•Pel desembre tremola el vent i l'home més valent. 
•En lluna de Nadal talla el pi i el verdal. 
•Nadal sense lluna, de cent ovelles en torna una. 
•Si Sant Silvestre (dia 31) plora, tot l'any plora, si 
•Sant Silvestre riu, tot l'any riu. 
•Desembre nevat, bon any pel blat. 
•Calor pel desembre i calor pel gener, fred fort pel 
 febrer. 
•El sol de desembre i de gener porta gelades pel 
 febrer. 
•Si l'any se'n va rient, bon any vinent, 
•Nit clara d'hivern, l'endemà dia d'infern.

FEINES ALS HORTS 

Sembraremjulivert i pèsolsSembrarem i plantarembledes, escaroles, enciamsPrimera recollida
de bròquilsPlantaremcrisantems al costat de l'hivernacle per a eradicar la mosca blanca
Temps per a netejar i mantenir l'hivernacle.Prepararem les terres per a les sembres de primavera. 





Col·labora:Organitza:
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