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Impreso en Galicia



A campaña Quere o teu mercado é o lema en galego da Campaña Interna-
cional dos Mercados, promovida en Galicia pola Xunta de Galicia en colabo-
ración cos concellos, as prazas de abastos e as federacións e asociacións de 
comerciantes, co obxectivo de destacar o papel dos mercados nas cidades e 
potenciar a compra do produto local, ademais de enxalzar a profesionalidade 
dos nosos praceiros e praceiras. 

Durante a segunda quincena do mes de maio organizaranse actividades nos 
diferentes mercados de Galicia distribuídos por todo o territorio, co obxectivo 
de visualizalos, promocionalos e activalos, incentivando a creación de novos 
negocios para a revitalización deste sector do comercio. 

Quere o teu mercado (Love Your Local Market), con orixe no Reino Unido, 
está promovido a nivel internacional pola World Union of Wholesale Markets, 
e este ano conta coa participación de mercados de España, Reino Unido, Fran-
cia, Alemaña, Países Baixos, Polonia, Italia, Irlanda, Bélxica, Grecia, Dinamar-
ca, Suecia, Hungría, Serbia, Hong Kong e os Estados Unidos de América.



Ana e Xurxo foron esta mañá con papá e mamá ao mercado; estaba 
todo tan fermoso!!! Había bandeiras de cores, debuxos de corazóns e 
globos, moitos globos. —Mirade, hoxe é a Festa do Día dos Mercados: 
Quere o teu mercado —dixo a nai con alegría.



Nada máis chegar, unha rapaza cun carro 
agasallounos cuns globos. 
—Xa saberedes que nos mercados podedes 
encontrar todo tipo de alimentos para crecer 
fortes e sans, e poder ser tan 
altos como estes globos.



Papá e mamá propuxéronlles xogar 
polos postos a descubrir alimentos sans. 
Ana achegouse ao de Florencio, o peixeiro:
—Mira, papá, ese peixe está súper fresco. 
Levámolo?
—Claro, é moi importante comer peixe.



Xurxo detívose no posto da señora Lola: 
—Mira, mamá, que mazás máis ricas! Xurxo devece polas mazás e, 
en xeral, por toda a froita, así que mamá e papá cargaron a bolsa de 
froitas e verduras frescas. A froiteira tamén o agasallou con 
dúas mazás: —Unha para cada man.



Na carnicería, papá explicoulles a Ana e a Xurxo: 
—Fixádevos en todas as variedades de carnes que 
temos. A carne é moi importante na alimentación 
porque ten moitas proteínas que axudan a medrar.



Despois de comprar uns deliciosos pans e doces, 
Xoana, a panadeira, preguntoulles: —Gústavos o mercado? 
Ana e Xurxo berraron: Siiiii!!! 
—Pois imos facer unha foto cun corazón ben grande!!!



Cargados con peixe, carne, froita, 
verduras e pan, a familia xa ía para 
a casa cando Ana berrou: —Mirade 
que flores máis bonitas!!! Aquí todo é 
fermoso!!!



Xurxo preguntoulle á súa nai que era aquel debuxo dun corazón, 
rodeado de letras en moitos idiomas, que aparecía por todas partes: 
—É o cartel que celebra Quere o teu mercado, porque esta festa se 
está a celebrar en países de todo o mundo, e nenos e nenas coma vós 
hoxe percorren o seu mercado. Por que non facedes vós tamén un 
debuxo cun corazón para que quede aquí de recordo? 
—Siii, que divertido é o mercado. 
Nós tamén queremos o noso 
mercado, mamá!
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