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Un llibre plasma els 25 anys del mercat 
Puigmercadal de Manresa 
 
L’obra explica com es va formar aquest mercat i la importància que ha 

tingut per la ciutat durant tots els seus anys de funcionament. 

 

 
Clicar la imatge  

 
 
 
El mercat Puigmercadal. 
25 anys d’història (1987-
2012) 
 
 
Autor: Francesc Comas Closas 
 
Pàgines: 148 (a color) 
Format:  19,5 x 21 cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
ISBN: 978-84-92571-66-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb motiu de la celebració del seu 25é aniversari, Zenobita edicions ha rebut l’encàrrec 

de l’entitat Mercat Puigmercadal de publicar el llibre El mercat Puigmercadal, escrit 

per Francesc Comas. L’obra explica la història d’aquest comerç, prolongació dels antics 

mercats que hi havia hagut durant l’època medieval a la ciutat de Manresa i que se 

situaven a la plaça Major, a la Plana, els Infants, el Carme o la plaça Gispert, o també 

del mercat de les Mandongueres, construït a la primeria del segle XX. 

 

http://www.zenobitaedicions.com/�
http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=5&id=135�
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Aquesta obra és un clar exemple per veure i apreciar l’evolució que ha tingut el mercat 

des que es va crear, el 29 de novembre del 1987, fins als nostres dies, que continua 

oferint una gran diversitat de productes frescos, de qualitat i de proximitat i alhora un 

referent comercial i social per la ciutat. 

 

Tot això queda palès en els tres capítols que conté el llibre: “Parades i mercats. Una 

oferta sempre necessària”, “Un mercat al mig de la ciutat” i “Puigmercadal. El mercat 

municipal”; cada un d’ells amb il·lustracions molt representatives dels diversos 

moments històrics que ha viscut aquest establiment ubicat al cor de la ciutat i que 

actualment està format per 41 paradistes. 

 

El primer dels capítols explica els diferents mercats de carrer que hi havia a Manresa 

durant l’edat mitjana i el sorgiment de la idea d’un mercat cobert. El segon apartat narra 

com va ser el procés de construcció d’aquest nou mercat, la seva inauguració i 

l’evolució fins als nostres dies. Concretament, “Un dia de mercat” explica en forma de 

crònica com és una jornada laboral dels treballadors del mercat.  

 

Finalment, l’últim capítol detalla les parades que hi ha actualment al Puigmercadal i en 

fa una breu descripció tot situant-les en el mapa de parades a fi que el lector pugui 

apreciar la gran varietat de productes i serveis que s’hi ofereix. 

 

La publicació d’aquest llibre ha rebut el suport de l’Ajuntament de Manresa i de l’Àrea 

de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona. 
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