
Ja fa deu anys que entre aquests carrers i cases va sorgir una idea que 
semblava, com a mínim, arriscada: "mai s'ha fet una cosa així", "sona bé 
però és massa complicat", "això no serveix per res", "Conesa és massa 
petit per un muntatge com aquest", "la gent no col·laborarà", i un llarg 
etcètera de peròs als quals cinc persones van decidir no fer cas i tirar 
endavant. I aquí estem, celebrant el desè aniversari,  no d'aquella idea, 
sinó de la realitat en què es va convertir. Podríem fer veure que ja sabíem 
que tot sortiria bé. Però la realitat és que no. En aquella primera edició hi 
havia quasi tants dubtes com ganes i il·lusió. I vet aquí que ha resultat que 
aquest poble que és petit també és ben viu, que aquest MercatVell és 
molt i molt jove, que allò que no havia de servir per a res ha servit per a 
molt. I que aquest grup de gent diversa que s'identifiquen com a conesins, 
que inclou els qui hi viuen, els qui hi han nascut, els qui hi han arribat, els 
qui hi han tornat... tot aquest grup de gent també és capaç de compartir 
entusiasme per un projecte comú un cop l'any. 

Si ens permeteu que parlem de nosaltres un moment, us diré que mirant 
enrere la satisfacció personal per als organitzadors és enorme. Quan vam 
començar, el nostre objectiu era aconseguir organitzar una trobada que 
agradés als visitants però sobretot que complagués i arrossegués el màxim 
de conesins i conesines. I crec que avui és innegable que s'ha aconseguit. 
Amb el pas de les edicions han estat nombrosos i cada cop més els 
conesins i conesines que han obert casa seva, que han muntat parades, 
que s'han ofert voluntaris, que han deixat material per a les botigues 
d'exposició, que han aportat idees... I sobretot, sobretot, han estat cada 
cop més els que s'han apropat per expressar-nos la seva felicitació i 
satisfacció per com havia sortit l'edició d'aquell any. I pel que fa als 
visitants, doncs el millor que es pot dir en aquests casos: que avui dia es 
compten per milers i que molts dels que venen l'any següent repeteixen. 

I finalment, com que una de les coses que vam aprendre de petits en 
aquests carrers humils i dignes és que cal ser agraït, volem aprofitar 
aquest acte per fer públic el nostre agraïment a totes les persones i 
institucions que han fet possible que MercatVell hagi estat una realitat 
tots aquests anys, entre els quals no volem deixar d'esmentar l'Àngel, la 
Judith, el Jordi i els seus equips de govern i també a tots els membres de 
les diferents juntes de l’Associació Fills i Amics de Conesa. I per 
descomptat a tots els conesins i conesines... moltes gràcies de tot cor. 

 


