
Bona tarda conesins  i conesines, nascuts aquí o vinguts de fora! 

Bona tarda Sr. Alcalde i autoritats convidades 

Volem presentar-vos l’exposició que hem preparat per celebrar el 10è Mercat Vell. 

L’exposició consta de més de 170 fotos que ens fan recordar tots els mercats i les moltes i 
moltes coses que hem fet a les diferents edicions. 

Per acompanyar l’exposició, creguèrem que seria interessant, demanar a 10 cases de Conesa 
que ens escrivissin un text explicant les seves vivències del Mercat Vell. 

Havíem fet una llista llarga de cases i persones, però els 10 primers contactes, ens digueren 
tots que SÍ! 

A dins l’exposició hi trobareu els 10 textes.  

Però ara volem demanar als autors que vinguin, ells o un representant de la casa, per rebre un 
petit obsequi que l’ajuntament els hi vol donar com a pagament de la feina feta. 

Carmen de cal Martí, Jaume de cal Muntanyès, Maria de ca la Maria la Coloma, Magda de ca la 
Consuelo, Àngel de cal Taverner, Yves de ca la Pilar, Antònia de cal Sant, Duna de cal Manel, 
Carla de cal Miquelet-Rosa el Bili, algú de la junta del Mercat Vell, puja Montse de l’Era el Sant. 

Moltes gràcies per haver escrit el text! 

I ara us faré un petit spoiler de cada text! 

1. Carmen de cal Martí i gràcies per les floretes que ens tires! 
2. Jaume de cal Muntanyès, gracies pel viatge de l’Àfrica a Conesa 
3. Maria de ca la Maria la Coloma, gràcies per recordar aquell moment del primer mercat 

en que començava a baixar una riuata de gent pel carrer. 
4. Magda de ca la Consuelo, gràcies per celebrar la vida i el mercat vell 
5. Àngel de cal Taverner, gràcies per començar-ho tot i per desitjar que aquell primer dia no 

s’acabés mai! 
6. Yves de ca la Pilar, ufff, Yves! Gràcies per fer-ne poesia! 
7. Antònia de cal Sant, gràcies per recordar als que van poder gaudir dels primers mercats i 

ara ens falten. 
8. Duna de cal Manel, gràcies per aquesta mirada de nena que ha anat creixent amb el 

mercat. 
9. Carla de cal Miquelet-Rosa el Bili, que l’ha escrit amb el Jordi, l’Alcalde, gràcies per 

haver descobert el mercat i haver-t’hi incorporat! 
10. Als companys de la junta del Mercat Vell, gràcies per ser tots tant diferents i poder 

complementar-nos! 

Ara ja podeu obrir el regal! 

Sorpresa! 

Sí, hem fet un llibre de record dels 10 Mercats Vell amb els vostres texts i moltes fotos de cada 
edició! Aquest era el gran secret del 10è Mercat Vell! 

El podreu comprar a partir d’ara al preu de 15 €. 

També volem agrair a la Marina de ca la Maria la Coloma per haver fet la correcció dels texts. I 
especialment a l’Olga i al Carlos del xalet dels Canals, per la magnífica edició que han fet del 
llibre. 

Però ens hem trobat amb un problema... les fotos del 10è mercat encara no les tenim! Per això, 
al final del llibre hi ha uns marcs sense fotos on, si voleu, hi podeu enganxar les vostres fotos o 
demà a la tarda, passar pels punts de venda i, presentant el punt de llibre que us donaran al 
comprar-lo, recollir els cromos amb les fotos per enganxar. Esperem que la tècnica no ens falli, 
ja que estem convençuts que l’Olga i el Carlos d’Ushuaia i l’Ester del Tafaner faran tots els 
possibles per tenir les fotos impresses demà a la tarda! 

I res més per part nostra, sols demanar-vos que demà, com cada any, sortiu al carrer amb els 
vostre millor somriure posat, acolliu als visitants, ajudeu-los, orienteu-los... com heu fet cada 
any! I a gaudir del 10è Mercat! 


