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COMPRAR AL MERCAT
TÉ PREMI

TOTS ELS DIMECRES I ELS DISSABTES AL MATÍ,
A LA PLAÇA DE L’OLI, A LA PLAÇA DEL BLAT I A LA
ZONA D’APARCAMENT DE SANT ANTONI
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EL MERCAT DE VALLS

UN MERCAT AMB 812 ANYS DE VIDA
es feia a Valls, mitjançant la concessió als habitants de la
vila de Valls del privilegi reial de poder celebrar mercat
setmanal el dimecres a perpetuïtat, el qual quedaria sota
la seva protecció. El privilegi en qüestió el signà a Cervera
el 28 de novembre de l’any 1210.
Sota protecció reial
Cal dir que l’atorgament del privilegi de celebració de
mercat setmanal no només beneficiava econòmicament
la Corona, segons Francesc Murillo. Si bé aquesta trauria
un profit econòmic amb el cobrament dels drets que gravaven el trànsit de mercaderies per les vies públiques i tot

el conjunt d’imposicions que pesaven sobre qualsevol activitat mercantil, també és cert que la concessió d’aquest
privilegi reial aportaria grans beneficis a la vila de Valls.
El mercat, les mercaderies i les persones que hi assistissin
restaven sota la protecció del rei. Aquesta protecció no
tan sols existia pel que fa als espais de la vila on se celebrava el mercat, sinó que també incloïa els camins per
on circulaven els mercaders i les persones que anessin o
tornessin del mercat.
Aquesta salvaguarda a les persones i a les mercaderies davant de qualsevol violència o perjudici que poguessin patir, garantia una pau que assegurava qualsevol transacció
mercantil que tingués lloc al mercat de Valls. Per tal de fer
més efectiva la protecció del mercat, el rei feia saber que
tots aquells que trenquessin la pau del mercat patirien la
seva ira i haurien de restituir la persona damnificada pagant-li el doble del valor del dany que li haguessin causat.
En el cas que no ho fessin, els infractors haurien de pagar
a la Corona una considerable multa.

C

oneixeu quan i com es va fundar el mercat setmanal de Valls? Sabeu que gairebé se’n compleixen 812
anys? Heu sentit mai a dir que el mercat va néixer sota la protecció d’un monarca? Són interrogants que
l’historiador local Francesc Murillo Galimany respon en el llibre ‘800 anys de mercat a Valls’, editat l’any 2010
dins la col·lecció Quaderns de Vilaniu de l’Institut d’Estudis Vallencs (IEV). Hi recull uns fets que són històrics
però que alhora esdevenen prou curiosos quan ens situem en el context actual. Anem a veure, doncs, com van
ser els orígens d’un mercat de carrer que ha resistit el pas del temps fins els nostres dies.

El llibre explica que als primers anys del segle XIII, quan tan sols feia unes dècades de la fundació de la vila com a tal,
Valls començava a destacar com un dels principals centres agrícoles, artesanals i comercials del Camp de Tarragona, amb
un mercat incipient en auge. De fet, la concessió del privilegi de mercat per part de Pere el Catòlic ja ho indica perquè el
monarca considerava que el moviment mercantil que succeïa a Valls podia generar un guany per a la Corona mitjançant
el cobrament de drets i altres imposicions que gravaven qualsevol activitat mercantil. La possibilitat d’obtenir aquest
profit per la Corona va fer decidir el monarca Pere el Catòlic a atorgar un reconeixement jurídic i de dret al mercat que

Inici del creixement econòmic
A partir del moment de la concessió del privilegi de celebrar mercat el dimecres, aquest creixerà i jugarà un paper
de primer ordre entre els diversos factors que expliquen
el creixement econòmic, demogràfic i urbanístic de la vila
al llarg dels segles XIII i XIV, quan Valls va destacar com
un dels principals centres agrícoles, comercials i artesanals
del Camp de Tarragona. Des dels primers anys de la constitució del mercat, aquest va atreure no tan sols la gent de
les altres poblacions de la comarca i d’altres municipis del
Camp de Tarragona, sinó que els dies de mercat també es
dirigien cap a Valls gent procedent de la Conca de Barberà,
del Penedès, de la Segarra, de l’Urgell i d’altres indrets més
allunyats. Començava, doncs, una llarga vida fins arribar
a com el coneixem ara.
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La Regidoria de Comerç i Turisme engega la
nova campanya comercial “Comprar a plaça
té premi” que es farà del 4 de maig al 2 de
juliol amb l’objectiu de dinamitzar les parades del mercat de la fruita i de la verdura i
els establiments que es troben en l’entorn del
mercat. Per participar-hi, cal fer sis compres
en diferents parades i comerços adherits a la
campanya i segellar i emplenar la butlleta de
la campanya. Podeu guanyar una de les 20
cistelles amb productes de temporada valorades cadascuna en més de 100€; o un dels 3
carretons d’anar a comprar plens de productes de temporada valorats en més de 200€.

Comprar al Mercat

TÉ PREMI

VINE AL MERCAT I PARTICIPA EN EL SORTEIG DE
20 CISTELLES I DE 3 CARRETONS D’ANAR A COMPRAR
PLENS DE PRODUCTES DE TEMPORADA

El sorteig es farà el 6 de juliol a l’Oficina de
Turisme. Els guanyadors s’enduran un carretó
d’anar comprar o una cistella amb productes
de les parades del Mercat de la Fruita i la Verdura i dels comerços de l’entorn del Mercat.
A més, els 500 primers participants
s’enduran un davantal del Mercat de Valls.

Com aconseguir els segells?
Butlleta número:

Els establiments adherits a la campanya repartiran les butlletes i les segellaran quan el
client faci una compra mínima de 5€. Per entrar al sorteig cal omplir tots els segells en

tres parades del mercat i tres establiments i
dipositar la butlleta emplenada a la urna situada a la Oficina de Turisme, carrer de la Cort,
3, en horari de 10 a 13.30 hores i de 16.30 a
19 hores de dilluns a dissabte i diumenge de
10 a 14 hores.

0001

Més informació i bases de
la campanya escanejant
aquest codi QR.

Butlleta de participació en el sorteig

‘Els mercats
formen part
de l’estructura
territorial
catalana i cal
preservar-los’
Quins són els trets diferencials dels mercats? Els mercats a l’aire lliure i el comerç
tradicional són complementaris? El futur passa per l’especialització dels paradistes? Són algunes de les qüestions que hem plantejat a una de les veus vallenques
de major expertesa en aquesta matèria, la de Lluís Frago Clols (Valls, 1981), llicenciat i doctor en Geografia, professor lector al Departament de Geografia de la
Universitat de Barcelona (UB) i director del Grup d’Estudis Comercials i Urbans.
El seu missatge com a punt de partida és molt clar: «Els mercats formen part de
l’estructura territorial catalana, i per aquest motiu són un patrimoni que s’ha de
preservar tot actualitzant-lo i modernitzant-lo.»
Especialitzat en economia política urbana i autor de diverses desenes de publicacions
científiques de difusió internacional i nacional, Lluís Frago ha liderat diferents projectes centrats en la millora de les polítiques comercials i urbanes per encàrrec d’administracions públiques. Actualment està investigant sobre els efectes urbans del canal
online a partir de l’apocalipsi comercial, la retail less city. Ens explica que el model dels
mercats és «el tret distintiu de la Catalunya urbana no barcelonina, un aspecte geogràfic clau en la identitat del país». Per tal de preservar aquesta activitat històrica, la
manera principal és «apostar per la concentració comercial davant de la dispersió, per
tal d’augmentar la centralitat i, així, l’atracció de compradors.»
Frago opina que «enmig de la diversificació d’estils de vida i d’heterogeneïtat en els
nínxols de consum, l’especialització del sector és clau, així com el tracte personalitzat
amb el client». I afegeix: «Per aconseguir-ho, es fa necessària inversió pública en

programes de professionalització del sector comercial.» Aquesta veu autoritzada del
món acadèmic dona algun consell de cara al futur: «Els valors culturals de l’ecologisme
i la salut s’han convertit en potents eines de promoció comercial que els establiments i
els paradistes poden aprofitar. Malgrat això, l’èxit dels mercats a l’aire lliure de manera
general ara mateix ve motivat per vendre-s’hi productes més barats donada la forta
atracció de consumidors.»
Lluís Frago assegura que l’atractivitat dels mercats a l’aire lliure s’ha de pensar des
d’una perspectiva integral de la planificació i la gestió urbana. «Anar a comprar ha de
ser un plaer», diu. Cal afavorir polítiques comercials que tinguin en compte la trama
urbana actual i que integrin el comerç online com un complement. La desacceleració
comercial, segons ell, pot frenar-se en bona mesura «a partir d’una planificació i una
gestió urbana que beneficiï les activitats comercials a peu de carrer» com són els mercats. Des del punt de vista de la demanda, «és evident -diu el geògraf- que la reducció
del poder adquisitiu de les famílies des de 2008 no ha ajudat aquesta dinamització, motiu pel qual l’augment de les prestacions socials també acaba repercutint en el consum.»
Així mateix, Lluís Frago apunta que «és convenient intercanviar experiències amb altres ciutats que han tingut reptes iguals i que els han resolt». En aquest sentit, al Grup
d’Estudis Comercials i Urbans de la UB que dirigeix, «tenim contacte amb els grups de
recerca d’universitats de França, Itàlia o Portugal especialitzats en aquesta temàtica i
que estan investigant temes similars.»
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El Mercat de Valls és molt ric en fruites i verdures de temporada, de fet n’és la seva essència, la seva raó de ser. Són
aquelles que es cultiven en l’època i la ubicació adequades,
la qual cosa els proporciona tot el que necessiten per completar el seu cicle natural i ser més saboroses, tenir millor
textura i gaudir de més nutrients. Consumir aquests productes del camp de temporada i de proximitat és essencial
per portar un estil de vida saludable, perquè seran molt
més bons i tindran les característiques nutricionals idònies
que el nostre cos necessita per a cada moment de l’any.
El Departament de Salut de la Generalitat ens recorda que,
en l’actualitat, es pot disposar de gairebé totes les varietats
de fruita i hortalissa fresca durant tot l’any: conservant-les
en cambres frigorífiques, cultivant-les en hivernacles, important-les d’altres països... Malgrat això, les seves varietats tenen una distribució estacional tradicional, i tenir-ho
en compte, a la vegada que se’n promou el consum de proximitat, fa que la fruita i hortalissa sigui més econòmica i
més saborosa. Això també afavoreix el desenvolupament
rural, integrat al territori des del punt de vista ambiental,
econòmic i social, i la vinculació entre els àmbits rural i
urbà i els de producció i consum. En general, els aliments
que han estat recol·lectats en mesos que no els corresponia
o han estat mantinguts en grans càmeres de refrigeració
no assoleixen els seus objectius òptims de gust, textura i
contingut de vitamines i minerals.
Recuperació del territori
Consumint fruites i verdures de proximitat, estem contribuint a la recuperació del nostre territori i de l’economia
local, així com de la pagesia, que lluita per sobreviure enmig d’una economia global, i a la vegada estalviarem recursos i costos ambientals. Un altre motiu és l’estalvi que
suposa per a nosaltres mateixos com a consumidors no
comprar productes fora de temporada, ja que poden resultar més cars. Triar productes de proximitat, buscar circuits
de distribució petits i evitar al màxim els intermediaris
que n’augmentin la petjada ecològica, també ajuda a reduir-ne el cost.
Menjar productes de temporada, acabats de collir, fa que
aquests siguin més frescos, tinguin més nutrients, no portin tants conservants i per tant, siguin més saludables. Si
els productes que consumim no estan produïts al nostre
territori i no són de temporada, a part que el seu preu
també encareix, el seu gust i textura originals no són els
mateixos.
Què toca ara?
Ara, per exemple, en època de primavera, el cos s’activa
per adaptar-se als canvis de temperatura, bioritme i estil
de vida i, per tant, s’afavoreixen els processos de depuració i eliminació dels excessos acumulats durant l’hivern.
Al principi d’aquesta estació, podem aprofitar que encara
trobarem les darreres cols i bròquils per menjar-los bullits.
També hi haurà encara carxofes, bledes, espinacs i porros, que desapareixeran quan arribi el bon temps. Per fer
amanides, encara és època d’endívies, però a la primavera
arriben l’enciam i els raves. Apareixen les primeres faves i
els pèsols, que són llegums frescos, molt rics en fibra. També podrem gaudir dels espàrrecs frescos, pastanagues de
primavera i bajoques.
I com a fruites, tenim els maduixots, les primeres prunes,
les nespres, els albercocs, les cireres i els nabius. A la fi
de la primavera podrem trobar al mercat un avenç de les
fruites típiques de l’estiu, com ara el meló, la síndria, les

CALENDARI DE LA FRUITA I LA VERDURA DEL MERCAT DE VALLS
Temporada de recol.lecció i millor època de consum recomanada
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TOMÀQUETS

MELÓ

COGOMBRES

BRÒQUIL

BRÒQUIL

FAVES
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PERES
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FIGUES
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LLIMONES

EN TROBAREM TOT L’ANY

PLÀTANS

KIWIS

PINYA

PASTANAGUES

nectarines i els primers préssecs, que encara no estaran en
el seu millor moment. És recomanable aprofitar les fruites
típiques de la primavera perquè duren poc temps i tenen
un alt contingut en vitamines i minerals.
En aquest sentit, el Departament de Salut ens posa en valor els calendaris de temporada de fruites i verdures, que
són eines que ens permeten seleccionar aquests aliments
en l’època típica de recol·lecta, tot i que a vegades són variables, perquè el clima i les condicions per a l’agricultura
de les diferents regions són molt diverses. És aconsellable
escollir el calendari més proper a la nostra zona de residència, compra i consum. A més, sempre es pot completar
la informació preguntant als pagesos i les pageses i a les

ENCIAM

CEBA SECA

ALLS SECS

botigues locals. El Mercat de Valls és una font d’expertesa
en el tema, no hi ha res millor que seguir els consells dels
i les paradistes.
El calendari anual de totes les fruites i verdures autòctones
i de temporada recull quines són les que s’han de consumir
a cada època de l’any. L’alt contingut en vitamines, minerals, aigua, fibra i antioxidants fa que consumir fruita i
verdura sigui imprescindible per a l’ésser humà. Es tracta
de recuperar els costums i les tradicions culinàries dels
nostres avantpassats, que menjaven i cuinaven allò que
la naturalesa els donava a cada època de l’any i a tocar de
casa seva. És un consell fàcil i assenyat: cada cosa al seu
temps.

