
Mercat Vell 2018 

 

Diumenge passat, no fa ni una setmana, em van preguntar si avui voldria dir unes paraules com a 

representant de l’Associació, vaig dir que si, tot un honor! 

 

Ve mireu, fa 10 anys, exactament el 8 d’agost de 2009, es va posar en marxa el primer mercat vell 

de Conesa. Al capdavant, un grup de gent que amb il·lusió, ganes i molta empenta van creure en 

aquella idea segurament sorgida d’un comentari tipus “ A Conesa hi falta alguna cosa per fer, i si 

muntem alguna cosa?” i la resposta típica d’un altre que diu “no hi ha prous ......... de fer-ho” i ja hi 

vam ser... 

 

Unes poques parades, 25 entrades de cases particulars obertes, concentració de cotxes antics i un 

munt de gent caminant pels carrers, d’aquí i de fora, coneguts i desconeguts, de més aprop i/o més 

lluny, tots eren benvinguts i més d’un i d’una amb llàgrimes d’emoció als ulls veient el que s’estava 

gestant al seu poble. 

 

Aquesta gent del poble emocionada s’ha bolcat amb el mercat des del primer dia, així com també 

l’Ajuntament i l’Associació de fills i amics, tots participant de forma activa i aportant el que fes falta, 

des de materials fins a mà d’obra “barata” sense deixar de banda la il·lusió de tornar a veure el poble 

ple de gent. Tot això ha portat a repetir-ho cada any, tot i el mal record de la inundació del 2014 que 

no va poder ofegar les ganes de tornar-hi, i així fins avui, cada vegada una mica més gran, amb 

alguna parada més, alguna entrada oberta més i moltes exposicions més... fins i tot ens ha portat a 

tenir una perfumeria, una farmàcia, un “colmado” o un estanc a Conesa... qui ho havia de dir. 

 

Més coses han anat fent gran i tradicional el Mercat: l’intercanvi de plaques de cava que ja va per la 

9a edició, el tast de vins i formatges que ja va per la 7a edició i que s’ha convertit en part vital i punt 

de trobada al migdia i a la vesprada, tast d’olis i aquest any també de cervesa, i així ha anat creixent 

any rere any, passant d’ocupar nomes el casc antic fins a ocupar casi tot el poble. 

 

Vull tenir un record per tots aquells que van veure néixer el mercat però que avui ja no són entre 

nosaltres. 

 

Val a dir que els organitzadors, ja sabeu aquell grupet d’amics que sempre van junts a tot arreu i que 

dediquen els caps de setmana i setmanes de les seves vacances, matí, tarda i nit a preparar tot això 

que heu anat veient i que veureu demà, que ho fan com si ho fessin per ells a casa seva, amb amor i 

molta dedicació. Aquests, a l’acabar cada edició deien, “aquest potser és l’últim any perquè tot això 

porta molta feina”, però per sort han seguit repetint... Com que tots sabem qui son i no em voldria 

deixar ningú, no dic els seus noms, però si els hi vull dir: 

 

Gràcies. Gràcies per les hores dedicades. Gràcies per la vostra constant i ingent imaginació. Gràcies 

per posar Conesa al mapa per a tota aquella gent que no ens coneixia. Gràcies per ser d’aquí i 

estimar Conesa com ho feu!! GRACIES!!! SOU COLLONUTS!!!!! 

 

 

Francesc Solé 


